COPIL FRUMOS!

Dar nu ştiu cum să fac acestea toate,
nu era scris în nicio carte,
şi nu cred că a fost vreun înţelept
care ştia ceva şi a păstrat secret.
Şi-atunci tot ce rămâne e să îţi dau poveţe,
să te învăţ că lumea are multe feţe,
să îţi arăt cum sufletul se oţeleşte,
dar dragostea din el e cea care te creşte.
Să-ţi spun că din durere iei putere,
că pentru a clădi un vis de multe ori se cere
să laşi bucăţi de suflet să se sfâşie din tine;
dar să nu-ţi pară rău când tot ce faci e bine!

S-a născut 1 aprilie
1881, la Rășinari -poet
român, ardelean, politician
de extremă dreaptă, primministrul României de la
28 decembrie 1937 până la
11 februarie 1938 și
Membru al Academiei
Române din anul 1920.

Acolo să trăim în munţi
De cât trai avem parte,
Sătenii seara să-i adun
Şi să le spun din carte:
Că sunt de neam împărătesc,
Din ţara-ndepărtată,
Că tot pământul rotogol
Era al lor odată... .

S-a născut 1 aprilie 1881,
la Rășinari -poet român,
ardelean, politician de
extremă dreaptă, primministrul României de la
28 decembrie 1937 până la
11 februarie 1938 și
Membru al Academiei
Române din anul 1920.

La noi nevestele plângând
Sporesc pe fus fuiorul,
Şi-mbrăţişându-şi jalea plâng
Şi tata, şi feciorul.
Sub cerul nostru-nduioşat
E mai domoală hora,
Căci cântecele noastre plâng
În ochii tuturora.

Nichita Stănescu
Noi
Noi suntem seminţe şi pământul e al nostru,
ştim cel mai bine locul şi patima şi rostul,
ştim cel mai bine legea şi mersul înainte,
suntem după nevoie şi lacrimă şi dinte.

Nu cerem nimănuia nimic, însă oricine
dacă el vrea-l numim şi prieten şi vecine.
S-a născut 31 martie 1933, la Ploiești, Aici şi pâinea, sarea, noi o avem la masă,
căci ne-am făcut-o singuri, zidindu-ne o casă.
(d. 13 decembrie 1983).
A fost poet, scriitor și eseist român, ales
post-mortem membru al Academiei Nu zicem rău de nimeni, stăpâni peste pământ
Noi suntem în picioare, sub noi străbunii sunt.
Române.
Este considerat unul dintre cei mai de De-aceea poate-n libertate să lucească,
seamă scriitori pe care i-a avut limba deasupra noastră, universala boltă albastră.
română, pe care el însuși o denumea
„dumnezeiesc de frumoasă”,
A fost laureat al Premiului Herder.

Zori de primăvară
Tiberiu Jugănaru

Printre frunze putrezite
Sună clopoţeii dalbi,
Iar crenguţe-nmugurite
Se preschimbă-n fluturi albi.

Un covor nou se întinde
Pe izlazuri, la câmpie,
Decorat cu flori plăpânde
Şi bănuţi de păpădie.

27 martie, Ziua Mondială a Teatrului

Cei mai mari mincinoși!

25 martie, Marșul pentru viață!

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE ŞI
ÎN CLASA I, ANUL ŞCOLAR 2016-2017

 Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni,
îşi propune să înfiinţeze, în anul şcolar 2016-2017,
3 clase pregătitoare, care vor avea ca învăţători la
clasă, următorii profesori de învăţământ primar:
d-ra Adriana Mihaela Negre,
d-na Alexandrina Trisi și d-na Luminița Pavăl.
 Clasele sunt amenajate în clădirea de pe strada
Sucevei, separat de clasele mari şi sunt dotate cu
mobilier modular, jucării, materiale şi băi specifice
vârstei. Numărul maxim de elevi dintr-o clasă este 25.
 Informaţii complete aflaţi accesând secţiunea special
creată, apelând meniul din dreapta, „Înscrieri clasa
pregătitoare 2016-2017” şi la sediul şcolii.

Zori de primăvară
Tiberiu Jugănaru
Obosită, glacială,
Iarna s-a retras în munţi,
În vacanţă hibernală
La prietenii cărunţi.
Mai la vale, pe coline,
Prin livezi adie vântul,
În acord de violine
Mângâie uşor pământul.

PROGRAM SECRETARIAT 29.02.2016-18.03.2016:
Luni – vineri 800 – 1800
Sâmbătă: 900 – 1300
Număr locuri clasa I - 0
Perioada depuneri cereri: 22.02.2016 – 28.02.2016
Număr locuri clasa pregătitoare: 75
Număr clase: 3
Perioada depuneri cereri: 29.02.2016 – 18.03.2016
Ziua porţilor deschise: 03.03.2016, între orele 800 – 1200

Printre frunze putrezite
Sună clopoţeii dalbi,
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Un covor nou se întinde
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Şi bănuţi de păpădie.

Râul aprig, dezgheţat,
Şerpuieşte-atent spre mare,
Senin, cerul şi-a brodat
Obosite aripioare.

În natura-i sărbătoare,
Soarele blând străluceşte,
Conştient seducătoare
Primăvara ne zâmbeşte.
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8 MARTIE 2016 La mulți ani!
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Când te duci seara la culcare
Şi-ti pui o mână sub obraz,
Să te -ntrebi cu-ngrijorare:
-“Ce-am facut oare azi?”
O zi trecută fără fapte
Care să-ţi fi rămas in minte,
În viaţa ta e ca o noapte
Sau ca un basm fără cuvinte.
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Sadoveanu, scrie această operă
din
recunoştinţă,
respect,
admiraţie, dragoste pentru
dascălul său, Mihai Busuioc,
idolul lui în viaţă. Va fi mereu
o amintire plăcută în sufletul
elevilor
săi,
iar
Mihail
Sadoveanu îi va fi veşnic
recunoscător,
fiindcă
l-a
învăţat gramatica, punctuaţia
şi învăţătura sufletească, ce au
alcătuit baza meseriei sale.

