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Semãnaþi ºi pe stânci cã odatã vântul
va aduce pãmântul ºi pãsãrile îl vor
îngrãºa fãcând sã încolþeascã sãmânþa
viitorului.

Natura-þi dã zilnic exemplu de a trãi.

Pe scãri de ipoteze pãtrunzi la adevãr.
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REVISTÃ FINANÞATÃ DE PRIMÃRIA COMUNEI ªIRNA CU ACORDUL CONSILIULUI LOCAL

NICOLAE IORGA:
Nu existã feþe opace pentru lumina sufletului.

FÂNTÂNA DIN ªIRNA
Poem natal

Însemn de rodire din vâ ,
Fântâna de doruri cu sclipiri de cristal,

O pururea

Albastru de-adânc de zenit, pisc de rubin
Veghind din înalturi al apei senin,

va poemului meu;

I.D.S.

nã solarã

Lãcrimare de munte, câmpie ºi deal,
stea pe embleme de þarã.

Izvor din inima unui unic pãmânt
Românesc de rotund ca pâinea ºi roata,
Zãpadã de soare. Sub salcie poarta
E pleoapã deschisã spre satul din gând.

Topaze de raze-n uriaº curcubeu

ªi sevele din slo
Pura licoare, sidefata grãdinã
ªi ciutura grea. Infinit de luminã !

UN FAPT CU MARI SEMNIFICAÞII

CULTURALE AL

ªIRNA

CONSILIERILOR COMUNEI

Luni, 12 iunie 2006, consilierii au fost de acord ca

revista

numere ale revistei nu ar fi fost

re , ,

“

(Câmpina), ,

, ani, revistele

(1931), editate de

bud.
Tot atunci, în 12 iunie 2006, s-a hot

c

,

5 al revistei „ ”, ca

supliment al acesteia.

„Fântâna din ªirna”

Ploieºtii”

“Revista Nouã” “ªcoala Prahovei”

ntâna din

ªirna” nfrãþirea”

“Mioriþa”

ªirna”

sã nu-ºi sece izvorul ºi începând

cu nr.4/2006 sã aparã sub egida ºi finanþarea Primãriei ªirna.

Este un fapt de istorie cultural-spiritualã a comunei ªirna, un

semn de înþelegere a spiritului contemporaneitãþii în sensul

necesarei dezvoltãri a culturii ºi civilizaþiei moderne rurale, la

început de secol al XXI-lea, o dovadã cã aleºii comunei se

unesc la bine în folosul comunitãþii.
Dacã apariþia celor trei

marcatã de ziarele ploieºtene:

ºi de revistele (Ploieºti),

(Ploieºti) de

autoritãþile judeþene ºi de numeroºi concetãþeni, Colegiul

redacþional nu ar fi fost motivat sã insiste pentru ca Primãria

ªirna sã se implice în finanþarea editãrii revistei

care continuã dupã mulþi

(1928) ºi învãþãtorul Costea D.

George din Hã
ãrât ca revista sã fie

însoþitã de are va fi dedicat

integral problemelor de management ale primãriei urmând sã

aparã odatã cu nr. Fântâna din ªirna

“Prahova” “

Telegraful de Prahova” “Axioma”

“Fâ

, “Î

“Monitorul comunei

Imagine din satelit a comunei ªirna.
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SOCIOLOGIE   -   O ÎNCERCARE DE STUDIU SOCIOLOGIC

FAMILII DE INTELECTUALI
DIN ÎNVÃÞÃMÂNT CARE AU

FUNCÞIONAT/FUNCÞIONEAZÃ
ÎN ªCOLILE DIN COMUNA ªIRNA

În general

(m.d.e.)
Fiind cuplu mar

oficializat de o autoritate

cupluri de familie, fie
cu statul profesional comun, fie diferit.

Grozeascu
Filip - Ana Grozescu
George - Elena Costea

Stelian - Elena Banu
Traian -

Elena - Gheorghe Nicolae
1

Mioara - Gheorghe Nicolae
Viorica - Ion Militaru

Ion - Aurica Nicolae

Ion - Gerogeta Nicolescu
Nicolae - Maria Stroe

-

-

proprietate;
-

-

-

-

, familia este definitã ca:

ital, întemeiat pe un legãmânt
de stat ºi prin comunicarea cu

Dumnezeu, de cãtre bisericã, familia este un model uman
de convieþuire care presupune statornicie, dragoste ºi
raþiune din care sã rodeascã urmaºi continuatori ai
tradiþiilor ocupaþionale familiale sau dezvoltând altele.

Î n î n v ã þ ã m â n t u l d i n c o m u n a ª i r n a a u
funcþionat/funcþioneazã asemenea

În ceea ce priveºte cuplurile cu profil ocupaþional
didactic comun, se disting trei tipuri:

A. Învãþãtor - învãþãtoare/educatoare
B. Învãþãtoare - profesor
C. Profesor profesoarã
Operând cu eºantioanele de timp: învãþãmântul

interbelic ºi învãþãmântul dintre anii 1945-2005, în
comuna ªirna se constatã urmãtoarele cupluri de familie cu
statut ocupaþional didactic comun:

Chiriþã - Florica Tãriceni 3
Tãriceni 2
Hãbud 1

Ion - Eliza Teodorescu Hãbud 1
Matei - Maria Costache ªirna 2
Paulina - Mihai Costache Varniþa 2

Tãriceni 3
Maria Nicolescu Tãriceni 1

ªirna ºi Varniþa 3
Mariana - Costel Dragu Varniþa (soþul)
Mena - Anghel Grigorescu Tãriceni 1

Tãriceni 2
Tãriceni 3

Gheorghe - Laurenþia Militaru Tãriceni ºi Varniþa        2
Tãriceni (soþia) 2

Matei - Ecaterina Savu Tãriceni 2
Varniþa 1
Tãriceni 1

(domiciliaþi în Predeºti)

soþii/soþiile sunt în majoritatea lor originari/e din
comuna ªirna;

toate cuplurile ºi-au întemeiat gospodãrii în comunã
prin: moºteniri, venituri proprii, economii salariale,
împrumuturi la C.A.R., lucrarea terenurilor agricole în

toate au descendenþi (33 copii), de diferite profesii:
învãþãtori, profesori, doctori, ingineri, ziariºti, tehnicieni
unii fiind studenþi în prezent, fapt ce contribuie la creºterea
coeficientului de intelectualitate propriu comunei ªirna;

relaþii bune sau foarte bune în cuplu, încât niciun
nucleu familial nu s-a dezintegrat pânã în prezent ºi nici nu
sunt semnale negative pentru viitor;

relaþiile profesionale ºi sociale între cupluri au fost ºi
sunt de-a lungul timpului/vremurilor, în general, de
amiciþie, colaborare ºi stimã reciprocã (chiar dacã au
existat/existã ºi unele mici ºi trecãtoare perturbãri);

cuplurile au indus/continuã sã inducã pe plan
psihosocial comunitar, local, o percepþie îndeosebi
pozitivã, cu observaþia cã pentru cuplurile decedate din
generaþiile de înaintaºi se manifestã, firesc, un anume cult/
respect pentru opera lor didacticã ºi moralã care a produs

„Nucleu întemeiat
prin cãsã uneºte soþii ºi descendenþii

biologic, economic ºi
social.”

torie, care acestora
prin raporturi strânse de ordin

Cuplul familial ªcoala Descendenþi

A. Înv./ed.- înv.

B. Înv. - prof.

C. Prof. - prof.

Caracteristici ale acestor cupluri:

IN MEMORIAM: Înv. George A. Costea ºi fiul sãu,
Viorel Costea, profesor de istorie, la Hãbud.
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CUGETÃRI
♦Cuvântul poate fi un balsam binefãcãtor sau

un pumnal otrãvitor.

♦

♦

♦

♦

Regretele sunt umbrele iluziilor noastre
amanetate trecutului.

În fiecare redutã smulsã necunoscutului prin
sacrificii i suferin e, tiin a arboreazã steagul
adevãrului.

Uneori minciuna are dreptul sã se recomande
cu cartea de vizitã a adevãrului.

Prietenia este piatra de încercare a oricãrui
caracter. n ea se reflectã, ca într-o oglindã,
natura adevãratã a individului.

º þ º þ

Î

Prof. ªtefan M. SAVU

PROF. GHEORGHE NICOLAE
IN MEMORIAM

Joi, 2 noiembrie 2006, ora 10

C , timp de 14 ani. Avea
61 de an

sionare

00 dimineaþa, înainte cu
o zi de prima ninsoare a anului, a încetat fulgerãtor din
viaþã profesorul de limba românã ºi de limba francezã,
cu gradul didactic I, Gheorghe Nicolae, fost director al
ªcolii cu lasele I-VIII Varniþa

i. Pe 3 noiembrie 2006 a fost o zi cu lapoviþã,
ninsoare ºi frig. 4 noiembrie, ziua înmormântãrii, a
fost luminoasã, cu soare ºi lume multã: rude,
educatoare, învãþãtori, profesori, consãteni, elevi,
patru preoþi, toþi cerniþi de durere pentru pierderea unui
om bun, generos, sãritor la nevoie ºi a unui profesor
înzestrat, absolvent a douã facultãþi, cu 10 ºi 9, notele
lucrãrilor de diplomã, care a pregãtit multe generaþii de
elevi.

În cuvântul de adio de la Biserica „Sf. Arhangheli
Mihail ºi Gavril” din satul ªirna, profesorii Marin
Neagu, Gheorghe Militaru ºi preotul Dumitru
Moldoveanu au evocat emoþionant personalitatea
profesorului Gheorghe Nicolae, soþul înv. Elena
Nicolae ºi tatã a trei copii: Doru, inginer cu studii de
matematicã ºi management (Bucureºti), Laura,
ziaristã (Anglia) ºiAdi.

Amurit numai dupã un an de la pen . Putea sã
mai trãiascã.Aºa i-a fost destinul!

Cuvintele profesorilor Marin Neagu ºi Gheorghe
Militaru spun esenþialul despre ce reprezintã
profesorul Gheorghe Nicolae în învãþãmântul din

comuna ªirna ºi tot esenþialul despre cum va rãmâne în
memoria familiei, prietenilor ºi concetãþenilor cãrora
le-a fost apropiat:

Întristatã familie, întristatã adunare,

concetãþeni gospodari, luminaþi, mulþi afirmaþi în diferite
domenii profesionale pe plan local, judeþean ºi naþional.

Principalele efecte ale caracteristicilor prezentate nu
pot sã fie decât pozitive pentru cã:

ilustreazã statutul intelectual, moral, cultural ºi
psihosocial al profesiei didactice (corectabil în unele
cazuri);

genereazã atitudini/stãri/acþiuni profesionale creative
din dorinþa continuã de perfecþionare/ autodesãvârºire;

i n h i b ã / d i m i n u e a z ã / e l i m i n ã e v e n t u a l e l e
aspecte/tendinþe de distorsionare a raporturilor dintre
instituþia ºcolarã ºi comunitatea localã (familie, autoritãþile
locale de stat, celelalte instituþii din comunã);

orienteazã, stimuleazã, activeazã parteneriatul între
toþi factorii implicaþi în instrucþia ºi educaþia elevilor/fiilor
comunei;

oferã modele familiale ºi profesionale demne de
urmat, nu din „import” ci din imediata ºi apropiata realitate,
din „fântâna” valorilor locale.

EFECTEALEACESTOR CARACTERISTICI

-

-

-

-

-

Prof. Ion DUMITRU
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Ne-am adunat aici, pe lângã cadre didactice ºi
mulþi locuitori ai comunei ªirna, care cu durere în
suflet îl vom conduce pe ultimul drum pe cel care a fost
pentru toþi

Acest domn director a fost ºi rãmâne în inima
noastrã un bun soþ, tatã, profesor, director ºi sfãtuitor.

A ºtiut sã creascã ºi sã educe cei trei copii de care
era foarte mândru, a devenit ºi bunic, dar prea puþin
timp, ºi a ºtiut sã conducã multe colective de cadre
didactice ºi multe generaþii de elevi din ªcoala
Varniþa.

Se mândrea cu foºtii elevi care astãzi lucreazã în
toate domeniile de act

A fost apreciat de colegi, de pãrinþii elevilor pe care
acum i-a întristat cã a plecat prea devreme dintre noi.

Îi vom purta o veºnicã recunoºtinþã ºi o floare ºi o
lumânare îi vom pune la mormânt.

Pe doamna învãþãtoare, soþia domnului director , o
asigurãm cã îi vom fi alãturi aºa cum am fost ºi pânã
azi.

În încheiere propun sã pãstrãm un moment de
reculegere ºi sã spunem cu toþi Dumnezeu sã-l
ierte!

E greu, nespus de greu, sã te desparþi de un astfel
de om. Curat la suflet, sãritor, in
ªcoala Varniþa mulþi ani. Ca profesor de românã a
dat multe generaþii de elevi care au ajuns ceva în
viaþã.

Bun coleg, bun consãtean, respectuos, a trecut prin
viaþã totuºi repede.

Îl plânge soþia, îl plâng copiii , toþi

Nu ne vine sã credem. Lacrimile ne inundã ochii.
Cuvintele sunt de prisos.

Dar de-acolo, din ceruri, el ne priveºte înþelegãtor.
A plecat cu un zâmbet inefabil, aºa cum îi plãcea sã fie:
optimist, încrezãtor în soartã.

ãmâne veºnic în amintire, m-a
ajutat, m-a încurajat, am trãit momente frumoase.

ªi, ca sã închei aceste triste cuvinte, cred cã
nimerite ar fi câteva versuri din Coºbuc: „El nu e
mort, trãieºte-n veci, E numai

Dumnezeu sã-l odihneascã, p e
neaº

„domnul director”.

ivitate.

„
”

teligent, a condus

, fratele, cumnata
care l-au cunoscut.

Pentru mine va r

dus.”
e cel care, p

teptate, s-a ascuns într-o stea!

Prof. Marin NEAGU

Prof. Gheorghe MILITARU

tini
ntreg ceremonialul religios a fost

impresionant.

a îngerilor.

Prof. Ion DUMITRU

Preotul Dumitru Moldoveanu a vorbit despre
pãrinþii profesorului Gheorghe Nicolae, care erau buni
creº , despre apropierea de bisericã a fiului lor, ºi a
îmbãrbãtat familia. Î

Gheorghiþã, aflã acolo în ceruri cã în revista
„Fântâna din ªirna” au fost scrise aceste nobile
cuvinte, sincere ºi calde, ºi de fiul aceluia care þi-a fost
director ºi naº, învãþãtorul Tudor Dobre, unde veþi fi
împreunã la o altã catedrã… aceea

INSCRIPÞIE PENTRU SATUL NATAL TOAMNA ÎN PÃDURE

Eu

re

Oglinzile-mi vorbesc când le privesc cu gândul
ru

E-atâta zumzet în pervaz.

cred în numãrul cel nou al casei noastre ,
În flacãra ce arde-n sobã cu smaralde,
În aburul ºi frãgezimea pâinii calde
ªi în safirele ferestrelor albastre.

Tot mai aud þipând sonoa broaºte-n baltã
Când vântul dãltuie ºi cerul ºi pãmântul,

De-atâþi bãtrâni f moºi, de seceri ºi de daltã.

Poemul meu natal e-n floarea din grãdinã,
Mã recunosc ºi-acum albinele-n stupinã;

Sclipãt de mãtase,

Priviþi superbul roi ce zboarã peste case !
Sãrut mâna, mamã, tatã, chipuri sfinte,
Cã voi m-aþi învãþat sã meºteresc cuvinte !

Toamna-n pãdure frunzele cântã
Balada lor de bun rãmas,
Oficiind în tainã o liturghie sfântã
Sub cerul nopþii rece ºi golaº.

Brume ºi ploi colindã pãdurea
Ce altãdatã pãrea un paradis;
Vântu-ºi ascute de trunchiuri securea
Sã-nnobileze parcã al toamnei seceriº.

ªi arborii zac uniþi în durere
Ca niºte fraþi rostind un legãmânt
Pe care luna-l ascultã-n tãcere
Duhovnic al nopþii exilat pe pãmânt.

Ion DUMITRU ªtefan M. SAVU

LITERATURÃ: SCRIITORI DIN COMUNA ªIRNA
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Unde salcâmii surâd  în coaja lor bãtrânã
ºi merele sunt marginea unui mit,
unde dimineaþa strãluceºte pe guri
ºi e ceva desãvârºit.

Unde se-ntâmplã sã fulgere ca ºi cum
cineva ar pune o pânzã de satin peste case
ºi mai tresar prin fumuri subþiri
vise, tãgãduiri… încã nearse.

Unde treci drumul prin pulberea albã
la fântâna cu ciutura sus
ºi ai vrea sã rostogoleºti ca pe-un zar
soarele circumscris de apus.

Unde binecuvânþi vara cu sãlcii
ºi lunca dând cu ciocârliile-n sus
ºi simþi aproape tainele pãcii
ca dintr-o pâine frântã în mâini de Iisus.

Unde veºnicã e mama vâjâind
printre lucruri cu îngândurare,
ca o creangã peste petunii cãutând
o trecere umilã spre soare.

Unde se-ntâmplã ca lumina sfioasã
sã cadã pe mâna ei uscatã de lut,
singuraticã dupã zilnica trudã la masã
aºteptând, ca de la fiu, un sãrut…

Unde numãr stelele cu tâmpla
cu o miºcare albã zãdãritã
de culoarea cerului albastrã
ºi de curãþenia lui infinitã.

E searã. E târziu. Sunt fuzee de umbre,
se fac niºe adânci în clipa pieziºã ºi surã,
satul vine spre sine din câmp
„ºi-ºi trage ierburile peste fãpturã”.

Valentin POPESCU

ACASÃ

ªTIINÞÃ:  GEOGRAFIE ªI ISTORIE

CONSIDERAÞII GEOGRAFICE
ªI ISTORICE PRIVIND

CONFIGURAÞIA ACTUALÃ
A TERITORIULUI COMUNEI

ªIRNA

În ultimii

(Viroaga

sate.

ncl

dat

În cursul

co
I.

Grind ajunge

P

aproape patruzeci de ani, datoritã
cantitãþilor mari de precipitaþii, teritoriul comunei
ªirna a fost de mai multe ori inundat (1970, 1975,
1997 ºi 2005). Au cunoscut consecinþele acestor
calamitãþi îndeosebi satele Brãteºti ºi Hãbud. Satul
Tãriceni, odinioarã „situat pe valea Prahovei”
(Marele dicþionar geografic al României, vol. V,
Bucureºti, 1902, p. 557), a cunoscut asemenea
primelor douã aºezãri vitregia ºi nãpasta provocate
de viituri. Deºi sunt situate pe o colinã, numitã de
specialiºti Pintenul Mãgurii, care astãzi le desparte
de râul Prahova, satele ªirna ºi Varniþa au fost ºi ele
prejudiciate datoritã abundenþei precipitaþiilor. Acest
tablou sumbru a fost favorizat ºi de pârâul Pribeagul

), ale cãrei ape se revarsã periodic pe o parte
a gospodãriilor ºi terenurilor arabile aparþinând
locuitorilor acestor din urmã douã

Pentru a afla cauzele care au favorizat producerea
acestor calamitãþi este necesar sã observãm

conformaþia actualã a terenului pe care sunt
amplasate cele cinci sate, rezultate în urma curgerii în
vechime, în funcþie de î inarea scoarþei terestre a
Prahovei ºi Cricovului Dulce. Din aceastã primã
aserþiune s-ar desprinde concluzia cã râul care a
numele judeþului nostru a avut cândva albia în spaþiul
pe care sunt aºezate astãzi vetrele satelor Brãteºti,
Hãbud, Tãriceni ºi parþial ªirna. De asemenea, pentru
a lãmuri aceste chestiuni este necesar sã urmãrim
drumul acestui râu, ºi nu numai, prin câmpia
Ploieºtilor, dincolo de hotarele comunei noastre.

lor cãtre vãrsare, râul Prahova ºi afluenþii
sãi au transportat mari cantitãþi de pietriºuri, nisipuri
ºi argile care au fost depuse sub forma unui n de
dejecþie (V. Velcea ºi Velcea, Judeþul Prahova,
Editura Academiei Române, Bucureºti, 1973, p.
218), formã de relief în evantai care la Cocorãºtii

la înãlþimea de aproximativ 200 de
metri. Pintenul Mãgurii continuã pânã dincolo de
calea feratã Ploieºti-Bucureºti, unde se pierde în
câmpie, în dreptul satelor Odãile ºi Moara. De-a
lungul a mii de ani râul Prahova a tãiat în formaþiunea
amintitã poarta de la Cocorãºti ºi poarta de la Tinosu.

rima este ferestruitã de Prahova ºi Cricovul Dulce,
fiind situatã între Cocorãºtii Colþ ºi Ungureni (jud.
Dâmboviþa), sat amplasat pe malul drept al acestui
din urmã râu, de fapt o prelungire cãtre vest a
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Pintenului a
.

Ghioldum

ubsolul
satelor comunei noastre

apei pe su în

Viroaga

apele

p

La 19 ianuarie

t

(s.n.), (G. Potra, N.I.
Simache,

, Comitetul de C

Prof. Matei SAVU

Mãgurii. A doua po rtã, cea de la Tinosu,
este situatã între acest sat ºi Pisculeºti

O caracteristicã a râului Prahova a fost abaterea
de la cursul iniþial în direcþia pantei, datoritã
scufundãrii terenului, ca ºi depunerii aluviunilor pe
fundul albiei, pe mal sau la vãrsare.Astfel, se explicã
pendularea cursului Prahovei, de la vechea albie,
numitã astãzi Iazul Morilor (ce parcurge poarta
Cocorãºti), la Viiºoara, Leaotul ºi cursul actual ce
continuã sã penetreze poarta Tinosu. O urmã a
prezenþei cândva a Prahovei în poarta Cocorãºti este
pârâul Iazul Morilor care strãbate, alãturi de
Cricovul Dulce, Pintenul Mãgurii. Drumul acestui
pârâu începe la Floreºti. Datoritã materialelor
transportate ºi depuse de Prahova la intrare în
câmpie, apele acesteia s-au dispersat. În felul acesta
Iazul Morilor s-a despãrþit de râul mamã, dacã ne
putem exprima în acest chip, ajungând la Mãneºti,
Cocorãºtii Grind ºi Cocorãºtii Colþ, unde se varsã în
Cricovul Dulce, în dreptul cãtunului . De
aici rezultã relaþia existentã, altãdatã, între râurile
Prahova ºi Cricovul Dulce, care au „sculptat”
împreunã poarta Cocorãºti, nefiind exclusã
posibilitatea ca la trecerea prin aceastã poartã cele
douã râuri sã fi avut o albie comunã.

În sprijinul ideii potrivit cãreia Prahova ºi-a purtat
apele pe teritoriul comunei ªirna, vin ºi alte dovezi.
De pildã, numeroasele depozite de pietriºuri, unele
situate la suprafaþã care se gãsesc pe firul fostelor
albii ale Prahovei ºi Cricovului Dulce. În acest sens ,
amintim zona dintre satele Mãneºti ºi Cocorãºtii
Grind, marcatã de Iazul Morilor. Între malul stâng al
acestui pârâu ºi drumul judeþean, configuraþia
terenului are caracteristicile unei albii de râu,
neputând fi cultivat datoritã depozitelor de pietriºuri
situate la suprafaþã. La intersecþia aceleeaºi cãi
rutiere cu D.N. Ploieºti Bucureºti, via Buftea,
grosimea depozitelor de pietriºuri depãºeºte 10-12
m, fapt constatat cu prilejul instalãrii cisternelor
staþiei PECO. Existenþa a douã balastiere situate în
nord-estul satului Brãteºti, având depozitele aproape
de suprafaþa solului, ca ºi cele din subsolul satului
Tãriceni, „ascunse” la 3,5 4,5 m adâncime, vin sã
confirme faptul cã râul Prahova ºi-a purtat o vreme
apele, urmãrind înclinarea pantei, pe cuprinsul
satelor Brãteºti, Hãbud, Tãriceni ºi ªirna parþial.
Cantitãþile mari de pietriºuri ºi nisipuri din s

au creat o anume
permeabilitate solului, fapt ce explicã mulþimea
izvoarelor apãrute temporar cu prilejul inundaþiilor,
precum ºi bãltirea prafeþe tinse de teren.

Urmându-ºi cursul (albia) râul Prahova ºi-a sprijinit
braþul stâng pe poala (baza) Pintenului Mãgurii.
Numeroase vãi, vizibile ºi astãzi, create de torenþi pe
aceastã mãgurã au alimentat periodic acest râu ºi
totodatã au marcat configuraþia vetrelor satelor ªirna
ºi Varniþa. În zilele noastre pârâul Pribeagul
( ) urmeazã întrucâtva cursul de demult al
râului Prahova.

Aºa cum am observat, Cricovul Dulce, dupã ce ºi-
a unit apele cu cele ale Iazului Morilor, a continuat sã
parcurgã o parte a teritoriului comunei ªirna, la
limita cu judeþul Dâmboviþa. Malul drept al acestui
râu pe care este amplasat satul Ungureni, fiind mai
înalt datoritã Pintenului Mãgurii, a fãcut ca sã
se reverse periodic cãtre satele Brãteºti, Hãbud ºi
Tãriceni. Acum douã sute de ani acest râu mai pãstra
cursul cunoscut. Purtându-ºi apele dincolo de satele
Hãbud ºi Ochiul Boului (jud. Dâmboviþa), Cricovul
Dulce, supus procesului de pendulare, a pãrãsit
vechea sa albie. El ºi-a unit apele cu cele ale râului
Ialomiþa. A rãmas albia cunoscutã sub numele de
Cricovul Sec, care ºerpuieºte cãtre sud-est pânã la
confluenþa cu râul Prahova.

Cu douã sute, trei sute de ani înainte, în rândul
colectivitãþilor rurale din satele Brãteºti ºi Hãbud ºi
nu numai, exista potrivit cãreia râul Prahova
ºi-a purtat odatã apele pe pãmântul deosebit de fertil
stãpânit de locuitorii comunei ªirna. Dincolo de
perpetuarea acestei înþelegeri a realitãþii ºi
raportarea sa la modul propriu de a fi al locuitorilor
acestei zone rurale, documentele istorice au reþinut
mesajul acelor vremi pentru a ni-l transmite nouã
celor de astãzi.

Ca o concluzie a celor exprimate pânã acum
prezentãm un fragment al unui document datând de
la mijlocul secolului al XVIII-lea:

1750, Domnul Þãrii Româneºti,
Grigore al II-lea Ghica (1748-1752), a rezolvat un
litigiu vechi de cincizeci de ani, între moºnenii din
Hãbudului ºi mãnãstirea Târgºor, confirmând
stãpânirea de cãtre aces aºezãmânt religios, a
întregii moºii a Hãbudului, numitã Scutaºi, domeniu
cuprins între limitele:

ulturã ºiArtã al
Judeþului Prahova, f.a. p.425.

ãrerea

„… C

- n.n.), pe unde au fost umblat mai
nainte apa Proavei…”

(Va urma)

den moºii a ãrstiasca
pãnã în moºiia Pãtrãreasca, ºi din Izvor pânã în apa
Cricovului (Dulce

Contribuþii la istoricul oraºelor Ploieºti ºi
Târgºor (1632-1857)

î
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„La întru numele lui Iisus, tot
genunchiul sã se plece, al celor cereºti,
al celor pãmânteºti ºi al celor de
dedesubt.” (Filipenii II, 10)

Domnul Iisus Hristos este Fiul
lui Dumnezeu.

la icoane sunt aprinse.

stau

i
, slujb cu colindul.

i
sau ca sau

n
,

u Iisus Hristos.

Prof. de religie, Gheorghe FLORENTINA,

El a venit în lume, nãscându-se
din Fecioara Maria, la Crãciun.
Naºterea aceasta minunatã a lui
Iisus Hristos o sãrbãtorim în fiecare
an, la Crãciun, la 25 Decembrie.
Este o zi de mare bucurie pentru
toþi creºtinii ºi mai ales pentru
copii.

Aceastã sãrbãtoare se bucurã
de mare importanþã în rândul
credincioºilor. Dupã un post de 40
de zile, toþi merg la bisericã sã se
spovedeascã ºi sã se împãrtãºeascã.

Cu multe zile înainte de Crãciun, copiii se adunã
ºi învaþã colinde, niºte cântãri vechi, moºtenite din
moºi-strãmoºi, prin care ei vestesc marea naºtere a
Pruncului Iisus.

ªi la ºcoalã, profesorul de religie ºi învãþãtorii îi
învaþã pe elevi colinde. Cu o zi înainte de Crãciun, în
Ajun, cete de copii, îmbrãcaþi curat, trec pe la
locuinþele creºtinilor ºi dupã ce au întrebat la
fereastrã, dacã îi primesc sã colinde, încep a colinda:

La noi în comunã colindatul se face dimineaþa,
devreme, în cele mai multe locuri prin þarã se face
în seara de Ajun ºi þine pânã noaptea târziu.

Creºtinii primesc cu multã bucurie pe colindãtori
ºi le dãruiesc: covrigi, nuci, mere ºi alte bunãtãþi.

În case, femeile au fãcut curãþenie mare,
devreme. Mesele sunt acum pline cu cozonaci ºi
prãjituri. Candelele de

Aproape în fiecare casã se gãteºte un brad mic
verde, Pomul de Crãciun, frumos împodobit cu

globuleþe colorate, cu lumânãri ºi alte podoabe, iar
sub pom sunt aºezate darurile pentru copii din traista
lui Moº Crãciun.

Fiind iarnã de-a binelea ºi frig, iar uneori
pãmântul acoperit cu zãpadã, toþi pe lângã foc.

Pãrinþii sau bunicii povestesc celor mici despre
naºterea Pruncului Iisus. Bucuria creºte ºi mai mult
când vin colindãtorii.

Bucuria aceasta þine ºi în zilele de Crãciun, când
nu numai copiii, ci ºi tinerii ºi oamenii vârstn ci merg
cu toþii la bisericã ºi dupã ã,

În zilele de Crãciun, copi i mai mari merg pe la
casele creºtinilor cu

. Aceºtia sunt îmbrãcaþi în veºminte
împodobite cu niºte decoraþiuni fãcute de ei din
carton ºi hârtie coloratã, iar unul poartã în mânã o
stea împodobitã cu icoana Naºterii lui Iisus pe care o
învârteºte mereu în toate pãrþile.

În casele credincioºilor, toþi aceºtia cântã mai
multe colinde ºi cântece de stea ºi spu anumite
întâmplãri de la naºterea Pruncului Iisus iar creºtinii
îi rãsplãtesc cu daruri frumoase ºi bani.

Prin toate aceste datini din strãbuni, copiii
vestesc în ziua de Ajun ºi în zilele de Crãciun,
Naºterea Pruncului nostr

Ne bucurãm cu toþii de naºterea lui Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, aºa cum s-au bucurat îngerii ºi
pãstorii ºi vestim ºi vom vesti aceastã naºtere
minunatã prin frumoasele colinde.

„Foaie verde portocalã,
Noi suntem copii de ºcoalã
ªi-am venit sã colindãm
Pe la case sã urãm:

Bunã dimineaþa la Moº Ajun,
Bunã dimineaþa la Moº Ajun,
Ne daþi ori nu ne daþi,
Ne daþi ori nu ne daþi,
Ne daþi, ne daþi ?”

„Slavã întru cei de sus lui Dumnezeu ºi pe
pãmânt pace, între oameni bunãvoire.”

“Steaua” “Irozii”
“Vicleimul”

ªcoala Varniþa

RELIGIE   -   NICOLAE IORGA: "Ispita însãºi se curãþã atingând pe cel curat".

NAªTEREA MINUNATÃ
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EDUCAÞIE PENTRU ªTIINÞÃ

Un nou auxiliar didactic
pentru învãþãmântul preºcolar

GRAFISME ªI OPERAÞII
ÎN CONCENTRUL 1-10

În luna august 2006 a apãrut la Editura
din Ploieºti, lucrarea

„

din Tãriceni, ºi
prof. Ion Dumitru, din ªirna. Fiind primul
caiet de matematicã tip portofoliu, se
bucurã de aprecierea educato lor ºi
pãrinþilor din oraºele ºi comunele judeþului
Prahova, pentru noutatea/modernitatea
concepþiei, ingeniozitatea modalitãþilor de
lucru individual ºi grafica atractivã, dupã
cum noteazã profesoriiAdriana Manolache
ºi NicolaeAngelescu, inspectori ºco

„ ”,

”,
coautori: ed. Valeria Sandu,

are

lari.

Cuvântul Info
Grafisme ºi operaþii în concentrul 1-10.

Caiet de matematicã tip portofoliu pentru
preºcolarii din grupa pregãtitoare

NOTÃ -  Din motive care nu þin de voinþa coautorilor, de acest „Caiet” nu beneficiazã ºi preºcolarii din comuna ªirna.

12 iunie 2006, zi de mare sãrbãtoare pentru comuna
ªirna. Satul Varniþa „îmbrãcat” în haine de sãrbãtoare
prãznuieºte un eveniment de o deosebitã importanþã din
punct de vedere religios ºi anume resfinþirea bisericii.
Biserica cu hramul „Sf. Treime”, dupã atã în
interior ºi zugrãvitã din nou pe afarã, a fost resfinþitã de Prea
Sfinþitul Ciprian Câmpineanul însoþit de un sobor de preoþi
din care au fãcut parte P.C. Pãrinte Consilier ªurubaru ºi
P. C. Pãrinte Protopop de la Câmpina Costicã Dumitru.

A participat un numãr mare de credincioºi atât din
comuna noastrã cât ºi din alte localitãþi. participat
domnul primar Costel Dragu ºi cadre didactice de la ºcoala

Varniþa împreunã cu elevii, care dupã slujbã au prezentat un
frumos program artistic sub îndrumarea profesoarei de
religie Gheorghe Florentina, program care a încântat pe
distinºii oaspeþi.

Dupã Sfânta Liturghie a avut loc o agapã (masã
creºtineascã) la casa parohialã din satul Varniþa.

s-a fãcut un paras
acestui locaº Preotul

Grigore Iordãchescu

IORDÃCHESCU

ce a fost repict

Ioan

, Au mai

,

De asemenea, tas de pomenire pentru
ctitorii bisericii la mormântul ctitorului ,

.

Profesor de religie, masterand Constantin

Resfinþirea Bisericii din Varniþa, 12 iunie 2006 Prea Sfinþitul Ciprian Câmpineanul

RESFINÞIREA BISERICII   SF. TREIME” DIN SATUL VARNIÞA“



ARTÃ - Elevii-membri ai cercului de picturã de la ªcoala cu Clasele I-VIII Hãbud
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Flori
Simon Obreja, clasa a III-a

8 Martie
Florentina Auraº Bãjenaru, cls. a VII-a

Castel
Florentina Auraº Bãjenaru, clasa a VII-a

Ziua copilului
Florina Gheorghe, clasa a V-a

Primãvara
Lorena Gheorghe, clasa a VII-a

Acvariu
Alexandra Crãciun

Fluturi
Marinela Toboº, clasa a III-a

C KM Y
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ÎN TIMPUL LIBER     -     PAGINA ELEVILOR     -     ÎN TIMPUL LIBER

♦ Fiºã din inteligenþelor multiple de Mariana Dragu ºi Ion Dumi ru, Editura Gimnasium, Târgoviºte
Dacã pãrinþii urmãresc modul de rezolvare al acestor fiºe sã evalueze rezultatele dupã modelul casetelor din dreapta
paginii, printr-un semn anume

„Cartea ” t
pot

, aplicat în dreptul calificativului respectiv.
♦

F

GAMA MUZICALÃ... ÎN GHICITORI

DEOSEBEªTE CULORILE!
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Constituitã ca sistem deschis, care se aflã laþie directã
cu mediul sãu exterior ºi, inerent, cu comunitatea în cadrul
cãreia funcþioneazã, unitatea ºcolarã poate transforma
coordonatele sale specifice î care sã îi permitã
iniþierea ºi/sau dezvoltarea parteneriatului educaþional.
Pentru a-ºi asuma un rol, ºcoala trebuie sã admitã

generale ca ºi la cel al practicii
cotidiene

lãrgirea caracterului participativ al managementului
ºcolar;

al ºcolii;
extinderea colaborãrii cãtre toþi factorii care pot deveni

sensibili faþã de dezvoltarea educaþiei;
riilor care pot avea o relativã

disponibilitate în raport cu problemele ºcolii ºi cu susþinerea
sa.

Tentativele unitãþii de învãþãm nt de a sensibiliza ºi a
atrage diferitele categorii ºi instituþii în sfera parteneriatului
educaþional pot deveni eficiente în mod autentic doar în
mãsura în care fiecare ºcoalã este capabilã sã vinã în
întâmpinarea unor cerinþe sociale ºi comunitare prin

adaptarea procesului educaþional la schimbãrile de ordin
social ºi economic;

instituirea unui echilibru între cererea ºi oferta de
educaþie ;

satisfacerea unor nevoi comunitare specifice în domeniul
educaþiei;

pregãtirea elevilor în sensul dezvoltãrii personale ºi al
inserþiei în comunitate;

cu nevoile, problemele,
prioritãþile comunitãþii.

Dincolo de eforturile pe care fiecare dintre ºcoli trebuie sã
ºi le asume pentru sensibilizarea ºi atragerea partenerilor
sociali, transformarea parteneriatului educaþional într-o
realitate presupune adoptarea unor mãsuri generale la nivelul
întregului sistem de învãþãmânt:

formarea personalului din învãþãmânt în sensul
comunicãrii, cooperãrii, parteneriatului;

motivarea resurselor umane ale ºcolii pentru dezvoltarea
unor relaþii parteneriale;

rea unor informaþii relevante pentru problema
parteneriatului la nivelul unitãþilor de învãþãmânt;

operarea unor schimbãri cu privire la statutul
personalului din învãþãmânt;

promovarea unui cadru legislativ care sã încurajeze
iniþiativele ºcolii ºi implicarea partenerilor sãi sociali;

sensibilizarea societãþii ºi a diferitelor sale segmente în
raport cu problemele educaþiei ºi cu semnificaþia sa.

În acord cu aceste cerinþe, fiecare dintre unitãþile ºcolare ºi
în particular managerii acestor unitãþi trebuie sã se orienteze
în mod constant cãtre centrarea întregii activitãþi asupra
elevului, pregãtirea resurselor umane ale ºcolii pentru
parteneriat, atragerea partenerilor potenþiali în parteneriate
efective.

Pornind de la ideea cã îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei
ºcolare este un proces continuu care presupune noi ºi noi
proiecte iar legãtura dintre ºcoalã ºi comunitate reprezintã
obiectivul major al unui învãþãmânt de calitate, în special în

mediul rural,educaþia fiind privitã ca o responsabilitate a
întregii comunitãþi, ªcoala cu Clasele I-VIII Tinosu a iniþiat
un proiect cu tema

,
obiectiv ce derivã din þinta strategicã

, astfel
încât ºcoala sã devinã un centru de educaþie comunitarã

Director ªcoala cu Clasele I-VIII Tinosu

în re

n atuuri

asemenea ,
la nivelul obiectivelor

, o serie de principii fundamentale:
-

- atragerea familiei, ca principalul partener
-

- sensibilizarea tuturor catego

â

demersuri specifice, cum ar fi:
-

-

-

-

- asumarea unui rol activ în raport

-

-

- disemina

-

-

-

,

.
Obiectivul general al proiectului este

.
Prof. Viorica POPESCU,

"
"

"

"
"

"

ªcoala - centru de dezvoltare
comunitarã

Dezvoltarea
atitudinilor ºi competenþelor în mãsurã sã stimuleze
interesul ºi participarea elevilor la viaþa comunitãþii

Formarea
deprinderilor de informare ºi comunicare ale elevilor prin
dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea localã

ÎNVÃÞÃMÂNT   -   Nicolae Iorga: "De la o vreme rodeºte în sufletul tãu numai ce ai lãsat în sulfetul altora."

ACTIVITATE ÎN CADRUL C.D.I. ªIRNA
11 mai 2006, la ªcoala Tinosu.

Înv. Constanþa-Luminiþa Preda, prof. Viorica Popescu,
prof. Ion Dumitru

UNITATEA ªCOLARÃ ÎN CADRU ÞL PARTENERIATULUI EDUCA IONAL

ACTIVITATE ÎN CADRUL C.D.I. ªIRNA
24 octombrie 2006, la ªcoala Poienarii-Burchii

Tema:
(preot, prof. Marius

Curelea). Colaboratori: ed. Georgta Ilie, înv. Maria Oanã,
Toni Stãnescu, Lavinia Popescu, Elena Postelnicu, prof.
Ion Medeleanu (director).

Rolul bisericii în formarea educaþiei moral-
religioase a copiilor ºi tinerilor

F
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REPERE CULTURAL - SPIRITUALE: reviste, bibliotecã, bisericiREPERE CULTURAL - SPIRITUALE: reviste, bibliotecã, biserici

La 11 mai 2006, în cadrul programului C.D.I. ªirna,
al C.C.D. Prahova, ªcoala cu Clasele I VIII Tinosu a
gãzduit activitatea metodico-ºtiinþificã având ca temã

Activitatea a reunit laolaltã peste 30 de cadre didactice
din învãþãmântul primar ºi gimnazial din
localitãþile învecinate.

întocmit ºi prezentat de directorul
ºcolii,

Activitate extracurricularã la clasa a III-a, cu tema
„ ”, propunãtor

Lansarea cãrþii „

Lansarea numãrului 3 al revistei

Creativitatea este o temã generoasã, iar referatul a pus
în evidenþã misiunea nobilã a ºcolii de a forma
personalitãþi puternice, cr

Dezvoltarea creativitãþii copiilor începe în
învãþãmântul preprimar, odatã cu formularea primelor
propoziþii sau modelarea cu plastilinã ºi continuã în
urmãtoarele cicluri de învãþãmânt în cadrul tuturor
disciplinelor ºcolare.

Referatul a cuprins o varietate de tehnici de
creativitate utilizate de cãtre cadrele didactice,
ã pentru stimularea creativitãþii, condiþia esenþialã

o tonalitate afectiv-pozitivã, de exigenþã ºi
înþelegere, de responsabilitate ºi responsabilizare pentru
parteneriatul educator-elev. Studiul matematicii în
manierã modernã contribuie la dezvoltarea gândirii
divergente ºi convergente, iar dezvoltarea capacitãþii
creative nu se încheie odatã cu ºcolaritatea, ci continuã pe
tot parcursul vieþii, fie în cadru organizat, fie individual.

Activitatea demonstrativã cu tema
susþinutã de responsabila comisiei metodice a

învãþã Constanþa-Luminiþa Preda, de la
ªcoala cu Clasele I-IV Pisculeºti a readus în atenþia
cadrelor didactice activitãþile extracurriculare organizate
pe echipe sub formã de concurs, desigur cu sarcini ce
vizeazã activitatea de creaþie a copiilor. De exemplu:
crearea unor ghicitori sau poezii cu rime date, imaginarea
unei povestiri realizate de o floare, o frunzã, o pasãre, o
picãturã de ploaie, o razã de soare, un fulg de nea, crearea
unui personaj cu descrierea lui ºi gãsirea unui chip potrivi

onsiderându-se
o echipã de reporteri, cop ii au fost invitaþi apoi sã
adreseze un set de întrebãri unor personalitãþi

politice, economice, sportive etc.
Activitatea a cuprins ºi compunerea unor probleme

dupã expresii matematice date precum ºi realizarea unui
mesaj publicitar în care sã se facã reclamã unui produs
ales cu ajutorul versurilor, melodiei, colajului. În final
s-au gãsit interesante întrebuinþãri pe care le-ar putea avea
sticlele de plastic, ca material refolosibil. Dupã
contabilizarea punctelor obþinute, s-au stabilit
câºtigãtorii, iar elevii au fost premiaþi cu diplome de
Cireºar, culegeri de versuri create de ei ºi dulciuri.

A urmat lansarea cãrþii „

”, autori Ion
Dumitru ºi Gheorghe Matei, de cãtre domnul profesor Ion
Dumitru.

Cartea este un studiu metodic interdisciplinar,
f i l o l o g i c º i p s i h o p e d a g o g i c , o f e r i t
educatoarelor/institutoarelor, învãþãtorilor/institutorilor

ºi studenþilor facultãþilor de pedagogie pentru
învãþãmântul primar ºi preºcolar, întemeiat pe o amplã
cercetare în domeniul comunicãrii interumane, în
general, ºi didacti

Lansarea numãrului 3 al revistei „

Dezbaterile care au urmat au reliefat preocuparea
cadrelor didactice pentru cultivarea creativitãþii elevilor
la toate disciplinele ºcolare. Au fost apreciate
originalitatea conþinuturilor alese pentru activitatea-
concurs, precum ºi spiritul de observaþie, iniþiativa
personalã ºi de grup, satisfacþia succesului, spiritul
competiþional cultivat

Iatã cã fântâna de spirit de la ªirna îºi aflã izvoarele ºi
în împrejurimi prin activitatea didacticã de înaltã þinutã
metodico-ºtiinþificã susþinutã de cadrele didactice din
comuna Tinosu.

Învãþãtor Elen IONIÞÃ,
ªcoala cu Clasele I-IV Predeºti

„
”.

preprimar,

Pe ordinea de zi s-au aflat:
Referatul cu tema

,
;

;

”, autori
;

eatoare, compatibile cu
vremurile aflate permanent în schimbare.

subliniind
c este
instaurarea unui climat afectiv favorabil, caracterizat
printr-

,
torilor, doamna

,

t
pe balon folosind acuarele, markere etc. C

i
cinci

ce, în special.
” a

constat în prezentarea câtorva articole interesante din
cuprinsul revistei.

e la elevi.

a

Cultivarea creativitãþii prin dezvoltarea gândirii
divergente ºi convergente a elevilor din clasele I-VIII

Cultivarea creativitãþii prin
dezvoltarea gândirii divergente ºi convergente a elevilor
din clasele I-VIII

Metodica formãrii, dezvoltãrii ºi
cultivãrii abilitãþilor de comunicare ale preºcolarilor
ºi

Fântâna din
ªirna

Metodica formãrii,
dezvoltãrii ºi cultivãrii abilitãþil
preºcolarilor ºi elevilor din clasele I IV

Fântâna din ªirna

Ø

Ø

Ø

Ø

„

”

Sub semnul lui Florar

elevilor din clasele I IV

„
”;

„Sub semnul lui
Florar”

or de comunicare ale
prof. Viorica Popescu

inst.
Constanþa-Luminiþa Preda

Ion Dumitru ºi
Gheorghe Matei

CREATIVITATEA ÎN ACTIVITATEA DIDACTICÃ

ACTIVITATE ÎN CADRUL C.D.I. ªIRNA
11 mai 2006. La ªcoala cu Clasele I-VIII Tinosu,

elevi de la ªcoala cu Clasele I-IV Pisculeºti
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ATEROSCLEROZA
Principala cauz de deces

Mijloace de prevenire combatere
ã îmbolnãvire ºi

ºi
Motto:

Socrate

“ groapa cu proprii ,

omul nu moare, ci se el.”

Sãpându-ºi dinþi
omoarã

Boala vascular a arterelor atinge cu
inima, creierul, rinichii, membrele inferioare,
localizarea cardiac fiind cea mai frecvent , mai
periculoas , care înso e te de obicei celelalte

; d cele mai frecvente:
infartul miocardic accidentul vascular cerebral.

provocat de depunerile de
în arterelor i determin

trombozelor (chiagurilor) arteriale, prin strâmtorarea
progresiv a vaselor sanguine.

.
Mult vreme s-a considerat c este un proces firesc

de uzur a vaselor, caracteristic vârstei înaintate.
În realitate, este o boal general a întregului

organism, cauzat de o tulburare a metabolismului
, provocat de factori externi, precum:

bogat în , via a sedentar lipsit
de , fumat, cât factori interni (ereditate,
hipertensiune arterial , obezitate, diabet, încordare
nervoas prelungit - stres), factori de risc,
care duc un timp îndelungat (ani, zeci de ani), la
scleroza arterial , prin depunere de în
vaselor ateromului, sau a
aterosclerotice, de la care i se trage numele de
ateroscleroz .

În stea adoptarea
m surilor de prevenire primar (împiedicarea

prevenirea secundar

dulciuri în
în exces de tutun, cafea, alcool.

a arterial în
limite normale (140 90 mm mercur

În

chiar porc, în cantitate moderat rasol,
carne de pas re pe te.

Legumele fructele, cantitative,
orez, pâine integral , vegetale (ulei de floarea
soarelui , de preferat la rece).

În ie, nu ex
în

, unt
în

în exces, cât
carbogazoase ambalate, prezentate în form

în

Se va consuma,

în exces
, miere în

loc de zah r, ceaiuri, compoturi.
în

a aportului alimentar
în

În acest sens trebuie practicat sportul sub orice
form , turismul, s se la fumat, evitarea

nervoase, combaterea prin mijloace de
prevenire tratament medical a hipertensiunii
arteriale, diabetului, supragreutatea prin dezechilibre
alimentare .

Ritmul de via ordonat, utilizarea a
perioadelor de munc cu perioade de

odihn , ne de uzur datorit ritmului
trepidant alert al moderne.

Abuzurile de orice fel trebuie evitate, ele creând
falsa iluzie a unei abundente fericite, utilizând

de medical , pentru a
preîntâmpina bolilor în special a
aterosclerozei.

Sunt pline de zicalele populare:
“ ca s , nu ca s ”.
“Mâncarea de s-o tu toat ”.
“Pe cea de prânz s-o cu altul, iar pe cea de

sear s-o dai la altul”.

Dr. Ion GROZESCU

ã precãdere

ã ã
ã þ º ºi

localizãri ã complicaþiile
ºi

Este o sclerozã arterialã ã
grãsimi pereþii º ã apariþia

ã
Atinge deopotrivã tinerii ºi vârstnicii, iar

prevenirea îmbolnãvirii trebuie fãcutã încã din
copilãrie, din primii ani de viaþã

ã ã
ã

ã ã
ã

grãsimilor ã
alimentaþia ã grãsimi þ ã ã

miºcare ºi
ã

ã ã aºa numiþii
dupã

ã grãsimi pereþii
ºi apariþia plãcii

ã
atenþia noastrã trebuie sã

ã ã
apariþiei bolii) ºi ã (frânarea
evoluþiei ulterioare a bolii apãrute, evitarea
complicaþiilor viitoare), punând accentul pe regimul
alimentar, prin alimentaþie raþionalã, fãrã grãsimi ºi

exces, combaterea unor obiceiuri
dãunãtoare: folosirea

Prin modestie, cumpãtare, se poate reduce
greutatea corporalã, menþine tensiune ã

ºi 130 80 la
diabetici), mai puþin cu ajutorul medicamentelor, prin
voinþã ºi perseverenþã.

alimentaþie, trebuie sã predomine produsele

lactate (lapte integral sau degresat), produse lactate
fermentate (iaurt, lapte bãtut, brânzeturi proaspete,
topite, caºcaval), 2 3 ouã pe sãptãmânã, carne slabã,
vitã ã, la grãtar ºi

ºi º
ºi fãrã restricþii

ã grãsimi
ºi mãsline pãstrat

principal este vorba de o restricþ cludere
ci reducere (moderaþie) fãrã grãsimi animale exces
(carne de porc), friºcã, smântânã ºi produse
alimentare rafinate cu conþinut mare E- uri,
conservanþi, aditivi, condimente ºi
bãuturi ã
atrãgãtoare, dar consumate cantitãþi mari devin un
pericol real pentru sãnãtate.

la nevoie, o ceaºcã de cafea zilnic,
nu 3-6-9 ceºti pe zi, un pahar de vin roºu la masã, fãrã
bãuturi tari ºi fãrã dulciuri concentrate ci
dupã posibilitãþi, preparate cu aluat de casã

ã
Trebuie combãtutã obezitatea (creºterea exces a

greutãþii corpului) care duce la diabet ºi complicaþiile
acestuia, prin reducere ºi mãrirea
consumului energetic, prin miºcare, muncã aer
liber, exerciþii fizice, cunoscut fiind faptul ca
sedentarismul, lipsa de miºcare, reprezintã un pericol
real pentru sãnãtate.

ã ã renunþe
încordãrilor

ºi

ºi nemiºcare
þã raþionalã

alternãrii ã
ã scuteºte ã ã

ºi vieþii

vieþii ºi
cunoºtinþele câºtigate ºtiinþa

apariþia ºi

adevãr
Mãnânci trãieºti trãieºti mãnânci

dimineaþa mãnânci ã
împarþi

ã

ã

ã

ã ã

SFATUL SPECIALISTULUI: MEDICINA UMANÃ
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I.  Desp  r irea la cap  t de rând se poate face:

II. Articularea termenilor str  ini:

III. Accentul:

IV. Abrevieri: se p  streaz   din DOOM 1
prescurt  rile uzuale:

V. Denumirile teritorial-administrative:

VI. Intr  ri noi:

ã þ ã

ã

ã ã
ã

ã

*fie bazat pe pronun are: ex.

*fie bazat pe structura cuvintelor, inând seama de
elementele constitutive, în special prefixe:
ex.

*dac partea final a cuvântului se pronun a a
cum se scrie:
ex. .
*dac partea final a cuvântului se pronun altfel
de cum se scrie:
ex
*la fel i desinen a:

*r mân cu o singur accentuare:

*se introduc dublete ca:

*cuvinte simple:

*cuvinte compuse

* formele de nominativ-acuzativ se scriu cu
cratima: .
* formele de nominativ-genitiv cu prepozi ie,
cu adjectiv, se scriu f r cratim :

* cele mai multe intr ri sunt din engleza american :

ã þ

ã þ

ã ã þã º

ã ã þã

º þ

ã ã

þ
ã ã ã

ã ã

i-ne-gal,
de-zo-bi -nu-it, a-nor-ga-nic;

in-egal, dez-o-bi -nu-it, an-or-ga-nic.

bossul, brokerul, dealerul, weekendul

. mouse-ul, site-ul, service-ul, show-ul.
brokeri, mouse-uri.

ripa, c  lcar,
c  balt, simpozi  n, pri r, inf m.

ntic/ant c, f rav/fir  v,
prec  ut/preca  t, m  nager/man  ger, tr  fic/traf c,
m jloc/mijl  c(talie), asf xie/asfix e.

bd.(bulevard), d./dl.(domnule),
dna.(doamna), dra.(domni oara)

: d-ta( dumneata),
d-voastr  / dv./dvs.(dumneavoastr  ),
d-lui(dumnealui)

Alba-Iulia, Cluj-Napoca, Cara -Severin

Vatra Dornei, Curtea de Arge , Baia Mare.

brand, fitness, hard, link, market, master, scanare,
printare, paparazzi, termopan,
internet,supervedet  .

º

º
º

ã ã

º

º

ã

a a
o o e i

a i i a
a u a a a i

i o i i

SÃ VORBIM ªI SÃ SCRIEM CORECT !

NOI MODIFICARI ÎN DOOM-DIC IONAR  ORTOGRAFIC, ORTOEPIC,
M 2005)

Þ
ORFOLOGIC AL LIMBII ROMÂNE (EDIÞIA A II A,

LIMBAJUL

Anumite jocuri ºi jucãrii
f a v o r i z e a z ã î n m o d
deoseb i t dezvo l t a r ea
limbajului. Este bine sã le
cunoaºteþi ºi sã le folosiþi în
acest sens.

De la vârsta de 6
luni oferiþ i sugarului
dumneavoastrã
din plastic, având o bordurã

viu coloratã. Atârnaþi-o la nivelul sãu, astfel încât sã se
poatã oglindi fãrã greutate în ea. l veþi vedea foarte
curând þinându-ºi singur lungi discursuri.

pe care copilul le dã mamei
sau doctorului în joacã

îi ajutã sã se exprime pe copiii
timizi, pe cei care nu ar vorbi unui adult decât de
nevoie, dar care ar vorbi unui iepuraº mai timid decât

Confecþionaþi de îndatã
ce copilul dumneavoastrã pronunþã un nou cuvânt,
cãutaþi-i imaginea - fotografia sau desenul - ºi lipiþi-o
într-un caiet sau clasor. Scrieþi cuvântul dedesubt. Este
prima carte pe care copilul dumneavoastrã va putea s-o
citeascã ºi pe care o va ºti cu siguranþã pe de rost.

Dupã ce au trecut deja primele luni din viaþa
copilului dumneavoastrã, nu se recomandã sã-i vorbiþi
în El va trebui sã înveþe douã
limbi - pe cea a bebeluºilor ºi pe cea maternã: douã
cuvinte diferite pentru aceleaºi lucruri, animale, pentru
aceiaºi oameni.

Când îi faceþi baie copilului ºi-1 îmbrãcaþi,
profitaþi de ocazie ºi

ncepeþi cu cuvintele cele mai simple ºi
mai curente: braþul, mâna

le va cunoaºte bine, continuaþi cu cuvintele ceva mai
complicate: enunchi, denumirea degetelor etc.
Faceþi la fel în faþa unei oglinzi: staþi în spatele
copilului dumneavoastrã, arãtaþi-i pãrþile componente
ale corpului sãu ºi numiþi-le. În timpul acestei
sporovãieli care însoþeºte gesturile cotidiene, copilul
va învãþa esenþialul pentru vocabularul sãu.

Extrase:

Î

Cu cât se va juca mai mult cu ele, cu atât mai
mult vor favoriza limbajul
copiilor mici. Telefoanele

sunt tot atâtea ocazii de a se
exprima.

ei
sau unei marionete, de care nu se tem.

În acest caz, bilingvismul nu este un
ajutor!

Î

Când

buze, g

125.

126.

127.

128.

129.

130.

o oglindã

telefoanele de jucãrie

„limbajul bebeluºilor

þi pãrþi componente ale
corpului sãu.

mâna ta? Ah,
uite-o! Dã-mi-o sã þi-o petrec prin m  necuþã

Marionetele

„cartea cuvintelor”:

”.

enumera

(„Unde este
â ”.)

SFATUL SPECIALISTULUI: MEDICINA UMANÃ
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SÃ VORBIM ªI SÃ SCRIEM CORECT !

CAPRA ªI MÃGARUL

DIVERTISMENT   -   FABULÃ   -   ÎNTÂMPLARE LA PÃSCUT...

Ziua, când pãºtea singurã prin grãdinã,
O distinsã patrupedã caprinã
Zãri cum venea înspre ea pãºind arar
ªi dând din coadã, cine credeþi ãgar.

Zise mãgarul.

La care capra, gata-gata sã-l împungã
Behãi þopãind pe acea pungã:

Uºoarã, glumeaþã ºi goalã,
Fabula aceasta nu are MORALÃ,
Este scornitã de un p
Ce se semneazã sfios, D

? Un m

« »

.

… …

oltron
YON !

„
”

„

Din

”

„PARDON!”,
„

”
Ce frumoasã eºti, sprinþarã fãpturã,

Fericit aº fi sã paºtem împreunã!
Ce trup! Ce corniþe

Hai sã ne-ospãtãm în crâng, prin poieniþe!
Hic-ha, hic-ha, þi-oi da nestemate, cercei

mea sã-þi alegi tot ce vrei
ªi uite, primeºte o pungã de galbeni noi,
Ofrandã pentru tot ºi sprijin la nevoi

Eu am þapul meu care þine la mine,
E mult mai darnic ºi mai nobil ca tine,
Zadarnic pofteºti, n-ai pic de har,
Încât îþi spun drept, domnule, eºti mãgar!

Mãgãria

VII. Adapt  ri

VIII. Pronumele i adjectivele negative:

IX. Forme noi de plural:

X. … i în locu iuni

XI. Variante literare libere

Pentru formele de plural:

XII. Variante verbale libere:

XIII. Diferen eri semantice:

ã

º

º þ

þi

*prin circularea unor dublete:

* se scriu într-un cuvânt:
,

dup modelul
ex.: Nu am prieten.

*excep ie: în cazul în care este adverb sau
conjunc ie:
*ex.: Nici m ar unul nu a fost prezent (nici-
adverb)
Nici unul, nici altul n-a r spuns (nici-conjunc ie).

Adverbul va intra astfel în locu iuni ca:
ne-am în eles, r mâne stabilit.
trecerea timpului, se schimba omul.

Dar substantivul se articuleaz în mod
obi nuit: 1 Decembrie este cu semnifica ie
istoric .

Statutul de variante libere le confer unor
substantive - cu forma tipic unic pân acum -
dreptul de a circula i de a fi corecte în dubla form :

*pentru infinitiv:

*pentru indicativ

* (de inere) / (teritoriu),
(schimbare / (piesa muzical ),

(masaj) / (frecare),
(de ficat / (produs de patiserie),

(imagini în somn) / (idealuri),
(constituie) / noteaz ).

Profesor de limba i literatura român
Constantin

coala cu Cls. I-VIII Varni a

bodyguard/bodigard,
cocktail/cocteil, penalty/penalti, sandvici/sendvi .

niciunul, niciuna, nicio,
niciunele  niciunii, niciun,

: vreuna, vreunul, vreun, vreo.
* niciun

nici

aragaze, algoritmuri, remarci, paradoxuri, jobene,
luntri, pandi pane, zbuciumuri, fundaluri, canale.

*Odat   ce
*Odat   cu

dat
o dat

c  p uni/c  p une,                cire e/cire i (fructe)
pieptan/pieptene,                cear af/cearceaf
tumoare/tumor                    coperte/ coper i
clovn/claun,                        corijent/corigent

piunez  /pionez                    ferastr  u/fier  str  u
zi/ziu                                   ligheane/lighene
bulg  r/bulg  re,                  nivele/niveluri
pântec/pântece

cicatrice/cicatrici,                toren i/torente,
vopsele/vopseluri,                sloganuri/slogane.

a cimenta/ a cementa (din ii),
a datora/ a datori,
a decofeiniza/ a decafeiniza,
a pricopsi/ a procopsi,
a frec iona/ a fric iona

:
anticipeaz  /anticip  ,
biciuie/ biciuie te,
cheltuie/cheltuie te,
mântuie/mântuie te,
chiop  teaz  / chioap  t  ,

invent  /inventeaz  .

posesie posesiune
varia ie ) varia iune
frec ie fric iune
pateu ) pateu
vise visuri
înseamn însemneaz   (

º

º

ã
ã

ã
ã

º º º º
º

ã, þ

ã ã, ã ã ã
ã,

ã ã

þ

þ

þ þ

ã ã
º

º
º

º ã ã º ã ã
ã ã

þ þ
þ þ

ã ã

ã

þ
þ

ãc

ã þ

þ
þ ã

ã
º þ

ã

ã
ã ã

º ã

þ
ã

ã

º ã
MÃDÃLINA,

ª þ

ODATÃ

ã ã
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- o provocare
Fântâna din ª

culturalã

Recent, a apãrut revista bianualã
Fântâna din ª fondatã în 21

mai 2005, de Valentina Dobrescu Pârvu
(director) ºi Ion Dumitru (redactor ºef).
Editor ialul semnat de colegiul
redacþional este

cumpãnã . Citãm:

. Astãzi, cumpãnã,
atâtea câte mai sunt, par a fi niºte mari
semne de întrebare profilate între cer ºi
pã

Institutoarea Luminiþa Preda ne
prezintã piese din situl arheologic de la
ªirna, expuse în Muzeul Judeþean de
Istorie ºiArheologie Prahova, din

nzului º
Mãria Marin, ºefa Sectorului de

dia lecto logie º i onomast icã a
Institutului de Lingvisticã „lorgu Iordan
ºi
face un bilanþ al cercetãrilor dialect e
desfãºurate de-a lungul timpului

u n a ª i r n a º i î n s a t e l e
aparþinãtoare: Tãriceni ºi Varniþa.

N.
lordãchescu descrie tradiþiile ortodoxe
privind sãrbãtoarea Paºtelui în comuna
ªirna. Meritã menþionate douã aspecte:
cuvântul „Paºti”

care înseamnã trecerea prin
moarte la viaþã ºi faptul cã anul acesta
ziua de Paºti este pe 23 aprilie, când
este sãrbã ºi Sf. Gheorghe,
Purtãtorul de biruinþã.

La problemele învãþãmântului se
r e f e r ã p r o f . Ve n e r a M a n e a
( „ M a n a g e m e n t u l t i m p u l u i î n
învãþãmânt ºi înv. Sanda Gheorghe
(„Un model de activitate metodico-
ºtiinþificã

La capitolul „Artã plasticã

o admirãm pe
studenta la actorie Ana Chiriþã, în
vreme ce colonelul în rezervã
Constantin Gheorghe Nicolae, fiu al
comunei ªirna, se confeseazã într-o
amplã autobiografie.

Mihai,
secretarul comunei ªirna

, dr.
Ion Grozescu ne atenþioneazã asupra
riscurilor autotratãrii

Apãrutã în condiþii grafice de sebite
ºi cuprinz format A4,
revista „Fântâna din ªirna este o
apariþie notabilã, dar ºi o provocare
pentru alte comune din judeþul nostru

„ irna” nr. 3,

un remember intitulat
„Fântânile cu ”

fântânile cu

mânt.

epoca
bro i din secolele II-X d.Hr.

Al. Rosetti” al Academiei Române,
al
în

c o m

Teologul masterand Constantin

provine din grecescul
„posha”,

torit

”

”).
” ne

întâlnim cu artistul plastic Doru Rotaru,
iar la capitolul „Teatru”

Din materialul juristului Vasile
, reproducem

câteva dintre imperativele unui bun
management al timpului:

La rubrica „Sfatul specialistului”

în cazul gripei
umane.

o
ând 16 pagini,

”

.

„Cumpãna aceea
când spre pãmânt,

asemenea unui cocor, era semn de
viaþã

fixaþi-vã un
pro riguros, rezolvaþi mai
întâi problemele dificile care necesitã o
concentrare maximã, nu amânaþi
sarcinile importante numai cã vã sunt
neplãcute, nu devin mai plãcute cu
trecerea timpului, fixaþi-vã ore la care sã
nu fiþi deranjaþi, fiþi conciºi în
convorbirile telefonice, când abordaþi o
problemã, încercaþi sã o ºi finalizaþi.

de lemn balansând
când spre cer,

”

gram zilnic

Cãlin CATARGIU

LA ÎNCHIDEREA
EDIÞIEI

În ziua de 23 aprilie 2007, cu
prilejul hramului Bisericii "Sf.
Gheorghe", din Tãriceni,
Primãria ªirna va organiza
m a n i f e s t a r e a c u l t u r a l -
comunitarã "FIII COMUNEI
ªIRNA".

Primar, prof. Costel DRAGU


