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Martisorul - origine si 
semnificatie 

In vechime, pe data de 1 martie, martisorul se daruia 

inainte de rasaritul soarelui, copiilor si tinerilor - fete si baieti 

deopotriva. Snurul de martisor, alcatuit din doua fire de lana 

rasucite, colorate in alb si rosu, sau in alb si negru, reprezinta 

unitatea contrariilor: vara-iarna, caldura-frig, fertilitate-

sterilitate, lumina-intuneric. Snurul era fie legat la mana, fie purtat in piept. El se purta de la 1 

martie pana cand se aratau semnele de biruinta ale primaverii: se aude cucul cantand, infloresc 

ciresii, vin berzele sau randunelele. Atunci, martisorul fie se lega de un trandafir sau de un 

pom inflorit, ca sa ne aduca noroc, fie era aruncat in directia de unde veneau pasarile 

calatoare, rostindu-se: "Ia-mi negretele si da-mi albetele".  

  Poetul George Cosbuc intr-un studiu dedicat martisorului afirma: " scopul purtarii lui 

este sa-ti apropii soarele, purtandu-i cu tine chipul. Printr-asta te faci prieten cu soarele, ti-l 

faci binevoitor sa-ti dea ce-i sta in putere, mai intai frumusete ca a lui, apoi veselie si sanatate, 

cinste, iubire si curatie de suflet... Taranii pun copiilor martisoare ca sa fie curati ca argintul si 

sa nu-i scuture frigurile, iar fetele zic ca-l poarta ca sa nu le arda soarele si cine nu le poarta 

are sa se ofileasca." 

  Despre istoricul martisorului, Tudor Arghezi 

afirma in volumul "Cu bastonul prin Bucuresti": "...La 

inceput, atunci cand va fi fost acest inceput, 

martisorul nu era martisor si poate ca nici nu se 

chema, dar fetele si nevestele, care tineau la 

nevinovatia obrazului inca inainte de acest inceput, au 

bagat de seama ca vantul de primavara le pateaza 

pielea si nu era nici un leac. Carturaresele de pe 

vremuri, dupa care au venit carturarii, facand 

"farmece" si facand si de dragoste, au invatat fetele cu pistrui sa-si incinga grumazul cu un fir 

de matase rasucit. Firul a fost atat de bun incat toate cucoanele din mahala si centru ieseau in 

martie cu firul la gat. 

  ...Vantul usurel de martie, care impestrita pleoapele, nasul si barbia, se numea martisor 

si, ca sa fie luat raul in pripa, snurul de matase era pus la zintii de mart. Daca mai spunem ca 

firul era si rosu, intelegem ca el ferea si de vant, dar si de deochi." 

  Dincolo de obiceiuri si traditii, martisorul este o intrupare a bucuriei, a dragostei de 

viata, un semn prin care noi, oamenii salutam renasterea naturii odata cu venirea primaverii. 

  Martisorul se poarta in zilele Babei Dochia, care sunt 

intre 1-9 martie si exista si acum obiceiul de a-ti alege o 

anume zi din aceasta perioada, care spune ca asa cum va fi in 

acea zi, asa va fi tot anul tau. O zi insorita va prevesti un an 

bun, iar una mohorata un an prost. 
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Expozitie Concurs  

,,Martisor-legenda, mediu,traditie 

realitate” 
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Grupul Scolar ,,Voievodul Mircea”, a initiati in perioada 1-8 martie 2012 un 
concurs- expozitie ,,Martisor-legenda, mediu, traditie,realitate”, editia I, pe doua 
sectiuni martisoare si felicitari,realizate din materiale reciclabile, sub coordonarea 
prof. Tudor Andreea si bibl. Calomfirescu Maria, in parteneriat cu Casa Corpului 
Didactic Dambovita reprezentat de dir. prof Tica Danut , ,,Centrul Europe Direct”, 
Dambovita, reprezentat de managerul Andreescu Vladut. 
 La Concurs au participat 70 de cadre didactice, si care au demonstrat 
inclinatia  250 de elevi. In urma jurizarii s-au acordat premii si diplome tuturor 
participantilor. 
 Observand ca activitatea a avut succes, speram ca in anul urmator sa existe un 
numar mai  mare de elevi care sa demonstreze ca si din materiale reciclabile se pot 
face obiecte artizanale reusite.  
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02 FEBRUARIE 

Ziua Mondiala a 

Zonelor Umede 
Ziua Mondiala a Zonelor 

Umede celebreaza data 

semnarii „Conventiei asupra zonelor umede de 

importanta internationala, în special ca habitat 

al pasarilor aCvatiCe” în 1971, in localitatea 

Ramsar (Iran), situata pe coasta Marii Caspice. 

Conventia Ramsar, la care România a aderat 

prin Legea 5/1991,  este un tratat 

interguvernamental 

care stabileste cadrul 

actiunilor nationale si 

Cooperării 

internationale pentru 

conservarea si utilizarea 

rationala a zonelor 

umede si a resurselor pe 

care acestea le ofera. Sloganul sub care se 

desfasoara Ziua Mondiala a Zonelor 

Umede este „peste pentru mâine! ” .  sCopUl  

evenimentelor 

desfăsurate cu aceasta 

ocazie în întreaga lume 

este de a concentra 

atentia publicului larg 

asupra zonelor umede si 

din perspectiva 

pescuitului. 

Bibl., Calomfirescu Maria 
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Femeile din peste 50 de ţări ale lumii sunt sărbătorite de 8 Martie, ca o 

recunoaştere a contribuţiei lor la dezvoltarea societăţii. Ziua Internaţională a 

Femeii este şi prilejul pentru a face un bilanţ al eforturilor şi realizărilor şi mai 

ales pentru a pregăti viitorul şi oportunităţile care privesc generaţiile viitoare de 

femei.  

Pe data de 8 martie, Ziua Femeii este sărbătorită în ţări precum Albania, 

Algeria, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Bangladesh, Belarus, Bosnia şi 

Herţegovina, Brazilia, Bulgaria, Cambodgia, Chile, Columbia, Croaţia, Cuba, 

Cipru, Danemarca, Finlanda, Georgia, Grecia, Islanda, India, Italia, Israel, 

Letonia, Kazahstan, Macedonia, Malta, Mexic, Republica Moldova, Mongolia, 

Muntenegru, Nepal, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Serbia, 

Slovacia, Slovenia, Suedia, Siria, Turcia, Ucraina, Ungaria, Vietnam.  

  În 1975, cu prilejul Anului Internaţional al Femeii, Organizaţia Naţiunilor 

Unite a început sărbătorirea Zilei Internaţionale a Femeii, la data de 8 martie.  

Doi ani mai târziu, în decembrie 1977, Adunarea Generală a ONU a instituit, 

printr-o rezoluţie, Ziua Internaţională a Femeii şi Ziua Naţiunilor Unite pentru 

Drepturile Femeii şi Pace Internaţională, ca sărbătoare ce poate fi marcată în 

orice zi a anului de către statele membre,conform tradiţiilor istorice şi naţionale.  

   Prin adoptarea acestei rezoluţii, Adunarea Generală ONU a recunoscut 

rolul femeii în eforturile de pace şi dezvoltare şi a chemat la încetarea 

discriminării şi la întărirea sprijinului pentru participarea femeilor la viaţa 

societăţii. 

 

8 Martie - Ziua Internaţională a 
Femeii, sărbătorită în peste 50 de ţări 

ale lumii 
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Ziua Internationala a Femeii de-a lungul timpului: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
8 martie 1857 - protest al femeilor care lucreaza in industria textila din New York, care critica 
conditiile de munca si salariile scazute. Protestatarele au fost atacate de politisti; 
martie 1859 - angajatele industriei textile din New York isi formeaza primul sindicat; 
martie 1908 - 15.000 de femei protesteaza la New York cerand reducerea timpului de lucru, 
salarii mai bune si drepturi de vot; 
28 februarie 1909 - se sarbatoreste prima oara Ziua Internationala a Femeii, dupa ce partidul 
Socialist din America a emis o declaratie in acest sens; 
1910 -  la Copenhaga se organizeaza prima Conferinta Internationala a femeilor, care decide 
stabilirea unei Zile Internationale a Femeilor; 
19 martie 1911 - peste un milion de femei din Austria, Danemarca, Germania si Elvetia 
sarbatoresc Ziua Internationala a Femeii; 
8 martie 1913 - femei din mai multe state europene protesteaza fata de tensiunile crescande 
din Europa; 
8 mai 1965 - Ziua Internationala a Femii este declaratazi nelucratoare in URSS; 
1975 - Ziua Internationala a Femeii a fost recunoscuta oficial de catre Natiunile Unite. ONU a 
proclamat anul 1975 ca An International al Femeii, iar perioada 1976-1985 a devenit Deceniul 
ONU pentru femei; 
8 martie 2005 - se organizeaza un mars mondial care sa popularizeze o "Carta Mondiala a 
Femeilor"; 
8 martie 2009 - Comitetul International al Crucii Rosii a avertizat ca asistenta medicala a 
femeilor este ignorata in multe state aflate in razboi. 
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* In Armenia dupa prabusirea 

Uniunii Sovietice, sarbatorirea Zilei 

Internationale a Femeii a fost 

abandonata si inlocuita cu ziua 

“Maternitatii si a Frumusetii”, 

celebrata pe 7 aprilie. 

 

 

* In aceasta zi, in Italia, 

femeile primesc de la 

barbati mimoze. Obiceiul 

este similar cu cel din 

Rusia si Albania, unde pe 

langa mimoze, doamnele 

mai primesc si ciocolata. 

 

* In Romania, Bulgaria, 

Croatia, Estonia, 

Ungaria, Republica 

Moldova, Muntenegru, 

Rusia, Serbia, Slovacia 

si Slovenia, cel mai 

comun cadou sunt 

florile. 

 

● ● ● 

* In unele tari, 

precum Portugalia, 

femeile sarbatoresc 

ziua de 8 martie cu 

petreceri la care au 

acces doar 

doamnele. 

 

● ● ● 

 



* In tari precum India si 

Pakistan, aceasta zi este 

plina de semnificatii avand 

in vedere restriciile 

culturale si religioase la 

care sunt supuse femeile. 
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„Se spune, şi nu fără temei, că PĂDURILE sunt 

obrazul ţării. Aşa tăcute cum sunt, ele spun adevăruri 

de durată legate de OM şi raporturile lui cu natura 

ce-l înconjoară.  Marile civilizaţii, apărute de-a 

lungul istoriei umane, s-au clădit, în mare măsură, cu 

LEMNUL pădurilor din perioadele lor de înflorire” 
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Luna Pădurii are la origine iniţiativa lui Spiru Haret (ministrul Cultelor şi 
InstrucţiuniiPublice la începutul secolului trecut) de a se sărbătăori „ Ziua 
Pomilor” prin plantareau n u i  c o p a c  d e  c ă t r e  f i e c a r e  e l e v .  C e l e b r a t ă  p e n t r u  
p r i m a  d a t ă  î n  a n u l  1 9 5 3 ,  c â n d  s - a s t a b i l i t  p r i n  l e g e  r e a l i z a r e a ,  a n  d e  
a n ,  a  u n o r  a c ţ i u n i  p e  l i n i e  s i l v i c ă ,  c u  u n  p r o n u n ţ a t caracter educativ. 
Timp de o lună, pădurea va fi în cen trul atenţiei. Pe lângă lucrările de 
î m p ă d u r i r i ,  e f e c t u a t e  î n  a c e a s t ă  p e r i o a d ă ,  d e  a l t f e l  c e a  m a i  p r o p i c e ,  
c o n c u r s u r i l e , expoziţiile, manifestările organizate în cele 31 de zile ale Lunii Pădurii au şi 
un profundrol educativ, în sensul învăţării cetăţenilor  în spiritul protejării şi 
conservării mediuluiambiant, îndeosebi a pădurii.  

 

În perioada 15 martie – 15 aprilie 2011, întreaga ţară sărbătoreşte 

Luna Pădurii, unul din cele mai importante evenimente silvice şi ecologice, care 

reprezintă o modalitate de sensibilizare a publicului şi a factorilor decizionali, 

cu privire la importanţa pădurilor, a rolului lor esenţial în menţinerea 

echilibrului ecologic. În România, majoritatea ecosistemelor naturale sunt 

specifice pădurilor, caracterizate printr-o mare diversitate faunistică şi 

floristică. Pădurea reprezintă baza economică a producţiei de lemn şi alte 

produse specifice forestiere, dar la fel de importante sunt şi funcţiile speciale de 

protecţie a mediului prin protecţia solului împotriva eroziunii, a alunecărilor de 

teren şi deşertificării, îmbunătăţirea bilanţului hidric şi asigurarea pur. 
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Rolul si protectia padurii 

 

Iata cateva din functiile 

padurii: 

11..  filtru natural . Padurile reprezinta, de 

asemenea, foarte eficiente filtre naturale, 

deoarece retine, in coroanele arborilor, 

particule fine de praf sau cenusa.  
22..  este un factor de mentinere a 

echilibrului ecologic. Pentru protectia mediului inconjurator, constituie cel mai 

important factor natural, eficient, stabil si inepuizabil. Aceasta are rolul de a stabiliza 

clima locala si a conserva calitatea solului. 
33..   sursa de lemn. Padurile pot furniza cantitati uriase de lemn de buna calitate. Acest 

material a fost utilizat din cele mai vechi timpuri pentru primele arme, unelte, 

constructii de locuinte sau pregatirea hranei. Astazi este, in continuare, foarte utilizat, 

in diferite domenii ale vietii umane (industria mobilei, hartiei, chimica, in constructii.) 
44..  reprezinta pentru om un refugiu din calea poluarii, zgomotului, soarelui 

puternic sau vantului. O extrem de variata 

lume animala este adapostita sub haina 

ocrotitoare a padurii. Intre plantele si animalele 

din paduri exista interactiile reciproce. Multe 

animale, in special insectele si pasarile, 

polenizeaza arborii. Insectele primesc hrana 

din nectar si alte substante si in schimb 

polenizeaza florile pe care le viziteaza. 
55..  reprezinta o sursa de hrana pentru om 

si animale. Acest rol al padurii se datoreaza plantelor si animalelor pe care aceasta 

le adaposteste. Fructele de padure, ciupercile comestibile, stuparitul pastoral si 

vanatoarea au constituit intotdeauna o importanta categorie de surse pentru alimentatia 

omului. 
66..  este o sursa de medicamente. Padurile contin cea mai mare diversitate de plante 

si animale de pe Terra. Astfel, pot reprezenta surse de medicamente, de origine 

vegetala sau animala. Substantele 

medicinale deja descoperite, 

in special in padurile ecuatoriale 

reprezinta o garantie pentru 

succese terapeutice si mai mari in 

viitor.  
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Stiati ca...?  

Padurea produce oxigen si 

consuma dioxid de carbon? 

2/3 dn oxigennul planetei, 

consumat de lumea vie, de 

industrie sau de autoveicule este 

furnizat atmosferei de catre arbori 

si arbusti? 
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Ziua Mondială a Pădurii este sărbătorită în întreaga lume de peste 30 de 

ani pentru areaminti comunităţilor de importanţa şi numeroasele beneficii aduse de 

pădure. Ideea îşia r e  o r i g i n e a  l a  c e a  d e - a  X X I I I  a  A d u n a r e  G e n e r a l ă  a  

C o n f e r d e r a ţ i e i  E u r o p e n e  p e n t r u  Agricultură din 1971, sprijinita apoi şi de 

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimente şiAgricultură (FAO). 

 A fost astfel aleasă ziua echinocţiului de primăvară pentru celebrareaacestui 

eveniment prin activităţi de plantare a copacilor şi de conştientiz are a 

opiniei publice asupra necesităţii extinderii covorului verde ce nu înseamnă 

numai copaci, cieste de fapt o complexă comunitate vie. 

Aspecte ale Zilei Internationale a Padurii 

 

 Pe 21 martie lumea celebrează Ziua Internaţională a Pădurii, care a fost 
fondata de către Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a ONU 
(FAO) la iniţiativa Confederaţiei Europene a agriculturii în 1971.  

 Având în vedere Ziua Internaţionala a pădurilor, în fiecare an pe 21 
martie, în multe ţări, se desfasoara activităţi care vizează protejarea 
pădurilor de pe Pamant. Obiectivul principal al Zilei Internaţionale din 
pădure - pentru a sensibiliza pe această planetă, despre importanţa 
ecosistemelor forestiere, protecţia acestora, reproducere şi de 
recuperare. 

 Potrivit unor experţi, în ultimii 10000 ani, omul a distrus 26 milioane 
kilometri pătraţi de pădure. Păduri mor de efectele de incendii, 
dăunători, boli, condiţiile meteorologice nefavorabile şi alte cauze. 
Reducerea zonei de pădure de pe planetă duce la astfel de nivel 
mondial procese negative precum eroziunea solului, reducerea 
diversităţii florei şi faunei, degradarea bazinelor, creşte cantitatea de 
dioxid de carbon în atmosferă, reducerea numărului de industriale şi 
lemn de combustibil, şi în cele din urmă - la o reducere a vieţii 
Omenirea, în conformitate cu Cartea Roşie Urali de Sud.  

 Conturile Rusia pentru aproximativ 2 / 9 din paduri de lume şi despre 
aceeaşi lume, din lemn. Acest fapt reprezintă o semnificaţie globală a 
lui pădurilor Rusia nu numai ca o sursă de materii prime, ci ca o 
componentă integrantă a biosferei care afectează oxigen şi echilibrul 
de carbon din lume şi în multe feluri crearea condiţiilor pentru viata de 
pe Pamant.  
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 T 
The Forest Cries 

In March, when nature seems to get born again, wearing new, colorful clothes, 

I enter the forest as if it were a bewitched realm. 

I feel shy and nervous, as a guest who has been granted the honour to be the 

first to visit a new and unique place. 

Everything seems so perfect! All the little and the big things make a whole. 

There is nothing too much, or useless. 

The forest is full of colour, life, feelings, and fresh, pure air. I follow the path towards an unknown 

destination, feeling like the only human being who has ever been admitted to this wonderful place. 

I suddenly hear something, and I see the virgin path getting dirtier, full of holes and pools. I stand still, 

looking with angry eyes at what is happening. 

An enemy is there. Someone has attacked, and is killing this life. The chainsaw bites the trunk of an 

oak. It feeds with its life and juice. Further and further, until it gets to its heart. And then, in a moment, the 

majestic tree is down. It used to be home for singing birds and insects, and they all seem to cry for its fall. 

The empty place will never be the same again.The whole forest 

cries. One of its family has died. 

Man has made another victim. 

 

 

Indifference Hurts 

Could there be anything as wonderful as the deep, cool forest? I 

love the breeze in the leaves, the sweet scent of the air, the shades and the 

colors, its unique song. 

Man can help nature, but he is the one who can hurt it, too. Trees are like babies: they need years to 

grow. 

There are natural disasters almost every day, and man can be a source to these disasters. It seems that he 

has completely lost his minds. How could he destroy one of the most beautiful things on earth: forests? 

With every year, the forest feels joy and sadness. The trees remain loner and loner. Nobody wonders if 

the forest hurts when one of its children is cut down. It would run far away from all these if it only could. 

The disaster of deforestation does not seem to alarm too many people. And yet, this is one of the main 

causes of pollution and global heating. 

Fire contributes to this disaster, too. We do not realize that, by cutting trees, without planting, we harm 

ourselves. 

We destroy our planet, our 

home. Everything around us cries 

desperately, trying to warn us: with every 

tree that falls, we all die a little.  
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„Fãrã apã, nu existã viatã! 

Fãrã apã curatã, nu putem trãi o viatã 

sãnãtoasã! 

Calitatea apei depinde si de comportamentul 

fiecãruia dintre noi fatã de apã!” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ziua Mondială a Apei  a fost declarată de Adunarea Generală a 

Naţiunilor Unite, prinrezoluţia A/RES/47/193, în 1992, la iniţiativa Programului de Mediu 
al Naţiunilor Unite, pentru încurajarea unei înţelegeri globale, mai eficiente şi mai 
responsabile, a necesităţiide util izare, protecţie, economisire şi conservare a apei. 
Este un pri lej de readucere îna t e n ţ i a  o p i n i e i  p u b l i c e  a  p r o b l e m e l o r  
l e g a t e  d e  n e c e s i t a t e a  p r o t e j ă r i i  c a n t i t a t i v e  ş i calitative a apelor. 

 Statele sunt invitate să dedice această zi, ţinând cont de specificul 
şic o n t e x t u l  n a ţ i o n a l ,  u n o r  a c t i v i t ă ţ i  c o n c r e t e  c a r e  s ă  a t r a g ă  
a t e n ţ i a  p u b l i c u l u i  p r i n  p u b l i c a r e a  ş i  d i f u z a r e a  d e  d o c u m e n t a r e ,  
o r g a n i z a r e a  d e  c o n f e r i n ţ e ,  m e s e  r o t u n d e , seminarii şi expoziţii având ca 
subiect conservarea şi dezvoltarea resurselor de apă 
 

 

 

 

 
 

 
Anul acesta, tema Zilei Mondiale a Apei  ne 

îndeamnã sã meditãm asupra importantei pãstrãrii nealterate a 
resurselor de apã, în contextul în care fenomenul schimbãrilor 
climatice modificã dramatic succesiunea anotimpurilor, 
conducând la 
fenomene meteorologice si hidrologice extreme.  

Ziua Mondialã a Apei este un prilej de readucere în 
atentia opiniei publice românesti a importantei pe care o are apa, 
calitatea apei si accesul la apã pentru fiecare cetãtean, comunitate sau 
natiune. 

                                                 Prof., Dumitrache Elena 
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„Apa pentru generaţiile viitoare sau ca apă în viitor, ea 
va rămîne cea mai importantă, limitată şi  vulnerabilă 
resărsă naturală disponibilă în prezent.” 
 



 

13 

O apã curatã ne oferã sansa la o viatã mai sãnãtoasã, dar calitatea apei reflectã si 
comportamentul unei natiuni fatã de apã si a fiecãruia dintre noi, în directia protejãrii si 
conservãrii calitãtii ei. Relatia dintre om si viatã, dintre curãtenia apelor si sãnãtatea vietii 
unui om, a unei familii, a unei comunitãti sau a unei societãti este biunivocã: sãnãtatea 
umanã este influentatã de consumul unei ape de foarte bunã calitate. 
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Ziua mondială a meteorologiei se marchează din anul 

1961 şi reprezintă intrarea în vigoare, la 23 martie 1950, a 

Convenţiei Organizaţiei Mondiale a Meteorologiei care a 

transformat vechea Organizaţie meteorologică internaţională 

într-o organizaţieinterguvernamentală, cunoscută sub numele 

de Organizaţia Meteorologică Mondială, oagenţie specializată 

a Naţiunilor Unite. Această zi este sărbătorită pentru a 

reamintifaptul că vremea, clima este o parte integrantă a 

mediului. 

 

 

 

 

Un raport elaborat in septembrie 2001 de comisia 

interguvernamentala pentru schimbari climatice constata ca “o 

mare parte din incalzirea observata in ultimii 50 de ani 

se datoreaza activitatilor umane”. Acelas raport arata ca 

temperatura medie globala de suprafata ar putea creste cu 

1,4 pana la 5,8 grade C pe perioada 1990-2100, fara precedent in ultimii 10.000 de 

ani, ceea ce permite estimarea ca nivelul oceanului planetar va creste cu 9 pana la 

88 de cm. in aceeas perioada. Aceasta va ameninta semnificativ multe insule, porturi, 

terenuri agricole, resurse de apa dulce, zone turistice, si terenuri costiere productive.  

In Romania in anul 2002 s-a inregistrat cea mai calda luna februarie, iar in 

2003 s-a inregistrat cea mai rece luna februarie din ultimii ani.  

Manifestarile violente ale vremii sunt din ce in ce mai dese, secetele mai profunde si 

de mai lunga durata. De aceea meteorologii subliniaza o data in plus, de ziua lor, 

importanta care trebuie acordata acestor probleme. 
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Lumea noastra este caracterizata de tensiuni internationale, exploatare, haos economic, 

terorism frecvent si apeluri repetate la arme. Aceste ostilitati si incertitudini pun in pericol 

pacea si civilizatia acestei planete. 

De-i întrebi pe oameni „este pace?”, îţi vor răspunde că nu au auzit să înceapă vreun 

război. „E bunăstare, şi acesta-i semn de pace”, vor cugeta ei, ca la televizor. Aceasta e însă 

doar o aparenţă, o minciună, pe care am auzit-o spusă undeva, peste tot – şi ne-am obişnuit cu 

ea pentru că ne-a plăcut. Nu ne pune în criză, deşi, fie vorba între noi, tocmai această bună-

nelinişte ar putea să ne scoată din criza în care ne-a adus însăşi minciuna. 

Lucrurile stau însă cu totul altfel. Neliniştea, neliniştea ca un fir roşu, ca un curent de 

înaltă tensiune străbate lumea. Adică e mai puţină pace astăzi decât oricând altădată în istoria 

lumii. Dar un fenomen ciudat se petrece: cu cât zgomotul e mai mare, cu cât creşte neliniştea, 

cu atât mai puţin conştientizează oamenii cât de tulburate le sunt apele minţii şi sufletului lor! 

Neliniştea a pătruns în lume şi stăpâneşte omenirea mai mult decât în perioadele de 

război. Dar chiar acesta e semnul că suntem în război. 
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Jocul 

 
Cu totii, in toate limbile Planetei 

Albastre 

Am scris mare cu verdele ierbii 

noastre 

Ca nu ne vom juca de-a razboiul 

niciodata 

Ca oamenii sa-nteleaga pentru 

totdeauna cuvintele: 
 

DRAGOSTE, PACE, VIATA! 

 

Despre PACE 

 
Pacea este libertatea mea, si a 

ta, si a tuturora de a ne juca, 

de a gandi, de a ne exprima 

liber, de a munci, de a ne iubi, 

de a fi noi insine, de a desena 

porumbei albi, de a inalta mii 

de baloane colorate sus, sus 

de tot... 
„Pacea înseamnă libertate 

înfăptuită, libertate si în acelasi 

timp adevăr.” 

 

Aldous Huxley 

 

„Pacea nu este o relatie între 

natiuni. Este o stare a mintii dată 

de linistea sufletului.” 

Jawaharlal Nehru 

 

„Pacea este o stare în care frica de 

orice fel este necunoscută”. 

 

John Buchan 

 
„Pacea nu este absenta conflictului, ci 

prezenta alternativelor creative pentru a 

răspunde la 

conflict - alternative la reactii pasive sau 

agresive, alternative la violentă.” 

Dorothy Thompson 

 

“Pacea nu este absenta razboiului. 

Este o virtute, o dispozitie spre 

binevointa, incredere, dreptate.” 

Baruch Spinoza 
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De ce are nevoie adolescentul? 

1. Adolescentul are stringentă nevoie de ajutorul adulţilor, dar nu al oricărui adult. Mai sus s-a 

menţionat deja despre ineficacitatea conversaţiilor instructive şi a lecţiilor de morală făcute cu 

copiii, la fel cum este inadmisibil tonul „dezmierdător” în raport cu adolescentul. El are nevoie 

de adult ca de un partener, de sprijin, punct de orientare în lumea care e în permanentă 

schimbare. Una din greşelile tipice în relaţiile cu adolescenţii este să-i tratăm ca pe nişte copii, 

şi mai rău este dacă le repetăm întruna: Copii, voi trebuie…”. 

2. Adolescentul are nevoie de eroi. Oricât ar fi de straniu, oricum am încerca să promovăm „ideea 

marelui adevăr pentru cei mici”, adolescentul va căuta întotdeauna un idol demn de urmat. 

Deseori acest idol devine acel care nu cruţă culorile sclipitoare, emoţiile puternice şi faptele 

răsunătoare care se întâmplă sub privirea adolescentului. 

3. Adolescentul are nevoie de colectivul de copii ca mediu natural al dezvoltării naturale. 

Adolescentul nu se poate lipsi de anturajul copiilor la fel cum un copil nu se poate lipsi de 

jucării. 

4. Vârsta adolescenţei – este unica perioadă pentru căpătarea experienţei de a colabora cu alte 

persoane, pentru a conştientiza esenţa umanismului actual – altă persoană, alt om diferit faţă 

de tine, nu trebuie să devină obiect al evaluării „e mai bun sau mai rău”, el este pur şi simplu 

altfel, dar este la fel ca tine ca valoare umană 

5. Şi despre familie. Relaţiile adolescentului cu familia sunt foarte încurcate. Stereotipiile 

părinteşti deja formate deseori sunt o piedică în calea constituirii acelor relaţii familiale de 

care are stringentă nevoie adolescentul – drepturi egale şi obligaţii egale de creare a unei 

atmosfere familiale confortabile, a unei simpatii şi înţelegeri reciproce, atmosferă care 

determină dezvoltarea armonioasă a fiecărui membru al familiei. 

Sarcinile şcolii: 

          Instruirea părinţilor privitor la lumea specifică a adolescentului; 
          Asumarea sarcinilor părinţilor în acele situaţii, când aceştia nu vor şi nu pot să adopte 

poziţia necesară pentru dezvoltarea adolescentului; 
          Protecţia adolescentului de impertinenţa, agresivitatea sau indiferenţa din lumea maturilor 

(lucrul dirigintelui, a psihologului şcolar şi a pedagogului social). 
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„Eu sunt copilul. Tu tii in mainile tale destinul meu. 
Tu determini in cea mai mare masura, daca voi reusi sau voi esua 
in viata. 
Da-mi, te rog, acele lucruri care ma vor indrepta spre fericire. 
Educa-ma, te rog, ca sa pot fi o binecuvantare pentru lume...” 
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RELAŢIILE DINTRE ADOLESCENŢI ŞI PĂRINŢI 

 

 

 
Recomandări spre optimizarea relaţiilor adolescenţi-părinţi: 

  

1. Intercomunicarea va fi mai eficientă dacă adultul va ocupa poziţia 

„alături de adolescent". 

 
2.  Relaţiile de colaborare trebuie să predomine în familie.  

E necesar să aplicăm consecvent în activitatea şi viaţa familiei formulele de tipul: „Noi facem", „Noi 

decidem", „Noi dorim", „Noi aşteptăm", „Noi realizăm", „Noi credem", „Noi tindem", „Noi continuăm", 

„Noi ambii nu avem dreptate", „Noi planificăm" etc. 

3. Organizarea raţională şi interesantă a vieţii de familie, ce include următoarele exigenţe (foarte 

concis): 

·       stima şi ajutorul reciproc; 
·       repartizarea obligaţiunilor (ţinînd cont de starea sănătăţii, vîrstă, gen, ocupaţii, 

interese şi aspiraţii ale membrilor familiei); 
·       organizarea sărbătorilor, călătoriilor cu familia (în sînul naturii, la teatru, expoziţii 

etc.). 
·       relaxarea emoţională prin intermediul exteriorizării emoţiilor şi sentimentelor stenice 

(zâmbet, bucurie, umor, veselie etc.) în baza procedeelor cunoscute: glume, bancuri, 

scamatorii (uneori), diminuări sau exagerări intenţionate; 
·       formarea atitudinii pozitive faţă de viaţă. 

4. Este necesar ca şi părinţii, şi adolescenţii să reţina: 
·       comportamentul este orientat spre un scop, este motivat şi trebuie să fie înţeles în 

contextul său social; 
·       apartenenţa la grupurile sociale este o necesitate a individului, atît a adolescenţilor, 

cît şi a părinţilor, care trebuie să fie respectată; 
·       adolescenţii îşi dezvoltă un plan al vieţii care ghidează deciziile lor comportamentale 

şi care deseori nu corespunde cu viziunea părinţilor. 

 

 

 

Diferenta dintre discutie si cearta: 

 
Discuţia este un schimb reciproc constructiv de informaţii, 

impresii, opinii, aprecieri critice, propuneri orientate spre realizarea unui scop. 
Deci, discuţia vizează procedeele de atingere a unui scop comun pentru părinţi şi adolescenţi, 
constituind un detaliu al intercomunicării. Este o modalitate eficientă de a influenţa gîndurile, 
atitudinile şi conduita partenerilor. 

Cearta constituie o ciocnire a scopurilor, intereselor, valorilor şi calităţilor unor persoane. Discuţia 
evită aprecierile negative, pe cînd cearta presupune acuzarea, desconsiderarea şi chiar înjosirea 
persoanei 
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Câtă libertate acorzi adolescentului? 
 

Ai încredere în adolescentul tău? 

Deja observi la copilul tău, în acelaşi timp, atitudinile copilăreşti 

combinate cu preocupări mature. Şi tocmai acest început fragil de 

maturizare te face să ai îndoieli legate de deciziile pe care le-ar lua 

adolescentul tău dacă i-ai oferi prea multă libertate. Totuşi, cei “şapte ani 

de acasă” nu sunt un mit, iar reacţiile adolescentului în faţa “provocărilor” 

depind foarte mult de felul în care ţi-ai educat copilul. Ca atare, dacă ţi-ai 

învăţat adolescentul care este diferenţa dintre bine şi rău, dacă l-ai educat 

astfel încât să ştie să-şi aleagă prietenii şi să nu facă excese de niciun fel, 

libertatea pe care i-o vei acorda este obligatorie pentru ca el să câştige experienţe de viaţă 

valoroase. 

Libertatea trebuie acordată treptat  

Psihologii sunt de părere că trebuie să acorzi libertate adolescentului în mod treptat. Totuşi, 

nu înţelege acordarea libertăţii în mod greşit. Un adolescent liber nu este un adolescent 

abandonat, iar încrederea în copil nu exclude controlul discret. Toţi adolescenţii sunt tentaţi 

să încalce limitele impuse. Dar când limitele sunt prea largi şi acesta le încalcă, poţi fi 

perceput de către copil drept un părinte lipsit de fermitate.  

 

Vitamina D, vitală pentru adolescenţi 

 
Anii adolescenţei sunt cei mai importanţi pentru dezvoltarea şi creşterea oaselor. Iar 

vitamina D este cea care contribuie la absorbţia calciului în organism şi la menţinerea unui 

nivel normal de calciu şi de fosfor în sânge. Calciul este un mineral care îţi întăreşte oasele şi 

dinţii, în acelaşi timp ajutând nervii şi muşchii să funcţioneze. În plus, vitamina D stimulează 

sistemul imunitar şi reduce riscul de inflamaţii.  

De unde o poţi lua?  

Vitamina D este sintetizată în organism în urma expunerii la razele ultraviolete, o baie de 

soare de 15 minute în fiecare dimineaţă fiind suficientă pentru a-ţi asigura necesarul de 

vitamina D. Însă, cum în lunile de iarnă această sursă este prea puţin disponibilă, îţi poţi lua 

acest nutrient din alimentaţie. Astfel, consumă peşte (mai ales somon şi ton), lapte, suc 

natural de portocale, lapte de soia, ouă şi cereale intergale.  

 

     Generatia Eco                                                                                                   Martie 2012 



 

20 

 

     Generatia Eco                                                                                              Martie 2012 

Dragul meu inger, 

 

Am uitat. Am uitat sa fiu macinata de tristete sau de bucurie. Dimineata ma trezeam cu gandul 

sa-ti luminez fata, seara adormeam impreuna. Clepsidra timpului aluneca nisipul. Orizontul deschis 

pare o oglinda. Fluturii imi refac drumul spre casa. Mai exista o casa? Pasii lasa urme grele pe nisip, 

toti suntem trecatori grabiti, corabiile se vad in zare, iar pescarusii sunt pe tarm. Te strig, esti departe… 

uneori te simt aproape, langa mine, atingerea ta suava e ca o briza efemera. Nu certa vantul care-mi 

aduce norocul, binele care-mi contureaza ochii, iubirea care-mi limpezeste inima, adevarul punctul 

meu de sprijin. Datorita tie nu mai sunt straina cu visele amputate, nu mai sunt un copil ce s-a simtit 

parasit. M-ai lasat intr-o lume taiata in multe felii, dar mi-ai sadit cele mai frumoase valori. Candva, tu, 

macinata de boala ai reusit sa stii ce-si doreste urmasul tau. M-ai invatat lectia iubirii unei mame, 

atunci cand iti incurcai degetele in parul meu dimineata. Ma doare sa trec peste vise, ma dor cuvintele 

nespuse, ma doare ca eram un suflet mic ce n-a putut sa-ti inalte sufletul intr-o plimbare vesnica. Dar, 

gandul ca existi undeva, ingerul meu, imi ascunde lacrima in taina. Ti-am cantat iubirea, am pierdut 

anii presarandu-i ca boabe de margele in linistea care ma cuprinde. 

 E ziua ta, ingerul meu, nu pot vorbi cu tine, esti prea departe, dar atat de aproape in sufletul 

meu…MAMA! 

T.A. 

 

Azi e ziua mamei mele,  

I-am cules trei ghiocei  

Iar, la noapte, doua stele  

Am sa fur, sa-i fac cercei. 

Azi e ziua mamei mele,  

Cea mai buna dintre toate  

Si in loc de doua stele,  

Am sa-i fur intrega noapte! 

                    Elev, Andrei Iulia 

Tu, intaia mea invatatoare, 
Cu povete drepte calea-mi semeni 
Si ma-ndemni spre dragostea de oameni 
Ca spre cel mai drept dintre izvoare. 
 
As dori sa te iubesc mereu  
Sa-ti mangai cu mana mea cea mica 
Bluza mirosind a levantica. 
Mama cand ma strangi la pieptul tau... 
 
Mama buna, mama draga 
Te-as iubi o viata-ntreaga 
Pentru tot ce ai facut 
Pentru ca TU m-ai crescut! 
 

Elev,Andrei Andreea 
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Cocktail Holurinha 

 

1 lămâie verde 

1 lingură zahăr brun neprelucrat 

BIONADE Soc 

 

Tăiaţi lămâia verde în 8 părţi; aşezaţi bucăţile tăiate într-un pahar, adăugaţi zahărul  

brun şi striviţi mixtura cu un pisălog. Adăugaţi gheaţă pisată şi umpleţi paharul cu 

BIONADE Soc. Amestecaţi şi savuraţi. 

 

 

 

Aperitive libaneze cu orez 

 

60 g de orez 
3 linguriţe de ulei de măsline 
1 linguriţă de oţet balsamic 
170 g de hummus 
Boabe de susan prăjit 
O mânuţă de germeni de ridichi 

Descriere: Preparaţi orezul şi lăsaţi-l să se răcorească. Amestecaţi uleiul de măsline cu 

oţetul balsamic până obţineţi un sos vinegreta. Vărsaţi sosul obţinut peste orezul 

răcit. Presăraţi hummusul cu linguriţa şi decoraţi salata cu boabe de susan prăjit şi 

germeni de ridichi.  
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Seitan preparat în stil italienesc 

 

-    500g vinete 
-    250g roşii 
-    250g Seitan 
-    100g mămăligă 
-    Ulei de măsline 
-    5 căţei de usturoi striviţi 
-    Oregano 
-    1 linguriţă de sirop din orez Si’doux 
-    1 linguriţă zeamă de lămâie 
-    Câteva frunze de busuioc 
-    Sare 
-    Piper negru 

Curăţaţi vinetele, tăiaţi-le în felii groase de 1,5 cm şi apoi în cuburi. Se pun deoparte. Puneţi 

roşiile în apă fiartă pentru puţin timp, pentru a se decoji mai uşor. Roşiile se vor tăia în 

cubuleţe. Se încălzeşte uleiul în tigaie. Se adaugă usturoiul, peste 30 de secunde se adaugă 

vinetele, seitanul, condimentele, sarea şi piperul şi se amestecă. Apoi, se adaugă roşiile, 

siropul de orez Si’doux, oregano. Se acoperă şi se lasă la foc mic timp de 15 minute. Se 

adaugă frunzele de busuioc tăiate mărunt şi zeama de lămâie şi se amestecă. Pregătiţi 

mămăliga. Când este gata, se toarnă în boluri de diferite forme şi se lasă la răcit, apoi se taie 

în felii fine de 1 cm grosime. Feliile se prăjesc în ulei. Această mâncare se serveşte călduţă. 

Poftă bună! 

 Îngheţată din băutură de orez cu alune şi migdale 

 

750 ml cremă preparată fără lactoză 

3 gălbenuşuri de ou  

150 g sirop de orez sau pastă de alune 

1l băutură cu alune şi migdale 

 

Încălziţi crema. Bateţi gălbenuşurile de ou cu siropul de orez. Turnaţi crema călduţă 

peste amestecul de ou şi sirop şi adăugaţi băutura din orez cu alune şi migdale. 

Amestecaţi bine şi lăsaţi să se răcească. Turnaţi amestecul într-un bol şi puneţi-l la 

congelator. Amestecaţi conţinutul la fiecare oră. Repetaţi această operaţiune de 4 ori 

înainte de servire. 
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Ghici, ce e?

                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiati ca… ? 

 

11..  Daca locuiesti in Statele Unite, in Milwaukee, si vrei sa-ti scoti elefantul la plimbare pe strada, 

trebuie sa respecti legea, care spune ca poti face asta doar daca iti tii elefantul in lesa pe toata 

durata plimbarii. 

22..  Daca esti dreptaci atunci mesteci mancarea predominant pe partea dreapta. Daca esti stangaci, 

mesteci mancarea predominant pe partea stanga. 

33..  Slabesti mai repede daca mirosi banane si mere verzi. Nu trebuie sa le mananci, doar sa le 

mirosi... 
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1. Stele-albastre-n fir de iarbă,  

Au doar a-nfloririi treabă;  

Pâlcuri mici pădurea-ncarcă,  

Vremea lor iute-o să treacă...  

   

1. Soldăţel alb ca zăpada  

S-a luptat capul să-şi scoată.  

Sabia-i verde străpunge,  

Gerul iernii îl înfrânge.  

   

1. Foşnind aripi obosite,  

Se întorc înveselite,  

Cuibuşorul să-şi refacă  

În patria ce li-i dragă.  
 

 

4. Forfotire, forfotire,  

Zumzăire, fâlfâire,  

Zgomot fin, fiinţe mici  

S-au trezit zburdând pe-aici.  

   

5. Se întâmplă peste noapte,  

Din boboci, florile scoate;  

Din uscat şi noduros,  

Zici că-i nins, un prinţ frumos!  

   

6. Alb şi roşu, deodată,  

E un dar pentru o fată.  

De i-l dai, e bucurie  

Şi simbol de veşnicie.  
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Rebus 

 

Pe nume 

Ciur 

Rapiditate 

 
Nu are minte 

Însuşiri specifice 

 
Posibilitate 

Piesă de joc 

 

      

Turc din 

vechime 

Bogăţii 

Vapor 

     

      

 
Eugen Tomescu 

Acesta 

  Galben în câmp  

   
Lungu Nicolae 

Onomatopee 

  

Calapod 

Porţiune 

Nelimitată 
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1. (viorelele)  

2. (ghiocelul)  

3. (păsările călătoare)  

4. (gâzele)  

5. (copacul înflorit)  
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Catelusii din viata 

noastra... 

 

 

Este un caine mic, vesel si jucaus, cu infatisare vioaie. Corpul este 

acoperit de par lung si rasucit in bucle alungite. Capul este proportionat fata 

de corp, craniul mai lung decat botul si usor boltit, nasul rotund si negru, 

comisurile fine, pigmentate cu negru. Ochii nu prea mari si nici proeminenti, 

rotunzi, de culoare inchisa, sunt expresivi si vial. Urechile destul de lungi, 

cap. Trupul este robust, gatul destul de lung, bine acoperit cu par lung, 

buclat, atarna pe linga ridicat in sus si mandru, pieptul bine dezvoltat si 

adanc; salele sunt late si puternice, usor curbate, umerii oblici, spatele 

drept. Picioarele sunt drepte, cu osatura fina, nervoase; pulpele late si bine 

acoperite cu muschi. Coada este purtata in sus, curbata gratios, insa nu 

rulata pe spate; parul care o acopera este lung si cade deasupra spatelui; nu 

se amputeaza. Parul este fin, matasos, rasucit in bucle alungite, largi, cu o 

lungime de 5-7 cm; 

Cainii au fost inmultiti in mod selectiv de-a lungul a mii de ani, mai intai pentru 

scopuri utilitare iar ulterior pentru infatisare. Inmultirea s-a facut, uneori intre caini 

cu accelasi arbori genealogici si alteori intre rase complet diferite. Acest proces 

continua si astazi, rezultand un mare numar de rase si tipuri de caini. Cel mai bun 

prieten al omului este singurul animal cu o varietate atat de mare a infatisarii, 

existand peste 400 de rase. In aceasta sectiune veti gasi detalii despre diferite rase 

de caini, privind aspecte precum istorie, aspect, temperament, si ingrijire. 
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