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ALBERT EINSTEIN
(1879-1955)
Prof. Nandrea Maria - Casa Corpului Didactic Alba

elev mediocru, un copil nu prea înzestrat
intelectual. La şcoala primară, Einstein avea
rezultate slabe la celelalte materii, dar îşi
întrecea cu mult colegii de clasă la matematică.
Colegiul a fost experienţă dureroasă pentru el,
iar profesorii săi erau nemulţumiţi şi îi spuneau
că n-o să se aleagă nimic de el.
La 12 ani, tânărul Einstein a primit o
cărticică despre geometria euclidiană. Mai
târziu, mărturiseşte: „ O asemenea claritate şi
siguranţă au exercitat o atracţie indescriptibilă
asupra mea”.
La colegiul Luitpold, care mai târziu va
purta numele său, Einstein l-a întâlnit pe Max
Talmund, student la medicină, între care se va
lega o strânsă prietenie bazată pe interesul lor
comun pentru ştiinţă şi filozofie. În perioada
1981-1986 a aprofundat studiul matematicilor
superioare, în special calculul diferenţial şi
integrat. Însă tânărul Einstein a trebuit să
renunţe la această pasiune deoarece situaţia
financiară a familiei trecea printr-o perioadă mai
grea şi atunci părinţii l-au sfătuit să se întoarcă
la „viaţa reală” pentru a-şi câştiga existenţa.
Însă acesta nu se vedea lucrând ca funcţionar
într-un birou şi singura lui dorinţă era de a
descoperi câteva dintre misterioasele legi ale
lumii fizice.
La terminarea colegiului Einstein a
încercat să intre la Institutul Federal de
Tehnologie Elveţiană, dar a picat examenul de
admitere. Totuşi directorul Politehnicii, l-a
îndrumat spre Şcoala cantonală din Aarau
deoarece acesta a fost plăcut impresionat de
cunoştinţele lui Einstein de fizică şi matematică.
După obţinerea diplomei de la şcoala din Aarau
a intrat fără examen la Institutul Federal de
Tehnologie Elveţiană, ceea ce dovedeşte faptul
că i-au fost remarcate calităţile.
În anul 1899, Einstein obţine cetăţenia
elveţiană, iar un an mai târziu, obţine diploma
de absolvire a Institutului Federal de Tehnologie
Elveţiană. În acest an trimite şi primul său
articol la revista ştiinţifică Annalen der Physik.
Stabilit la Berna , Einstein se căsătoreşte
cu prietena sa din studenţie, Mileva Maric de

Albert Einstein s-a născut la 14 martie
1879 la Ulm, un oraş modest din Germania,
într-o familie de evrei. Tatăl său, Hermann
Einstein, era electrician şi avea veleităţi de
inventator. Mama sa, Pauline Koch, avea
înclinaţii muzicale şi de la ea va moşteni Albert
Einstein pasiunea pentru muzica clasică.
Fratele mamei sale, Caesar Koch,
inginer de profesie, a avut o influenţă foarte
mare asupra copilului, mai ales în ceea ce
priveşte ştiinţele exacte. Unchiul său i-a relevat
lui Albert Einstein latura pasionată a
matematicii: „Este o ştiinţă amuzantă. Când
alergăm după un animal şi nu putem să-l
prindem, îl denumim moment x şi continuăm
să-l urmărim până îl vârâm în sac.”
Când micul Albert avea 5 ani, tatăl său ia arătat o busolă de buzunar – un obiect care l-a
fascinat realmente. Proprietatea misterioasă a
acului busolei de a reveni la aceeaşi poziţie,
indiferent de orientarea cadrului, l-a impresionat
pe copil. Un an mai târziu, părinţii i-au luat un
profesor de vioară, dar muzica l-a lăsat aproape
indiferent pe copil până în ziua când a
descoperit sonatele lui Mozart. Din acest
moment, cântatul la vioară a devenit una din
pasiunile viitorului savant. Copilul Albert
Einstein era timid şi singuratic şi îi plăcea să se
joace singur în parcuri şi în pădure.
Albert Einstein începuse să vorbească
târziu, spre exasperarea părinţilor, şi până la 9
ani a avut dificultăţi de exprimare. Acest lucru,
precum şi faptul că era un şcolar meditativ şi
retras, îl făcea să pară în ochii profesorilor un
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origine sârbă. Aceştia au avut doi fii, cel mai
mare purtând numele tatălui său.
La 26 ani, Einstein şi-a publicat prima
dată rezultatul cercetărilor sale până atunci. A
uimit lumea fizicienilor consacraţi cum un
funcţionar de la un birou de brevete, făcea
dovada unei minţi geniale. Acesta este
momentul pe care îl aştepta, iar aşteptarea i-a
fost răsplătită pe măsură. În 1909 i s-a propus să
predea la Universitatea din Zurich ca profesor
„extraordinare”.
La începutul secolului XX, ştiinţa fizicii
traversa o criză profundă. Cele două teorii care
permiteau explicarea fenomenelor fizice păreau
incompatibile. Mecanica, ştiinţa mişcării, are
drept fundament principiul relativităţii, enunţat
de Galileo Galilei: nimic nu este absolut imobil,
totul depinde de punctul de referinţă. Dar teoria
electromagnetismului elaborată de Maxwell în
anii 1850, descrie lumina ca pe o undă
propagându-se în eter. Dar eterul nu şi-a putut
afla nicio descriere fizică, singura certitudine
fiind că acesta este de o imobilitate absolută,
ceea ce vine în contradicţie cu principiul
relativităţii. O altă contradicţie devenise un
adevărat coşmar pentru fizicieni: materia este
constituită din atomi, deci este discontinuă. Dar
un filament încălzit emite lumină, care, după
Maxwell, era un fenomen continuu. Cum ar
putea ceva discontinuu să producă un fenomen
discontinuu ? Niciunul dintre fizicienii acelei
vremi nu putuse afla răspunsul acestei dileme,
iar ştiinţa fizicii, la data când Einstein şi-a
publicat descoperirile, era într-un impas ce
părea fără ieşire.
Einstein a publicat în martie 1905 un
articol care descria transformarea energiei unui
corp încălzit în energie luminoasă. Această
transformare nu este posibilă decât considerând
lumina ca fiind formată din particule, pe care
Einstein le-a numit cuante de lumină (fotoni).
Lumina, afirmă Einstein, nu este nici continuă
nici discontinuă, ci amândouă în acelaşi timp.
Fără să ştie încă exact cum este posibil ca
lumina să aibă în acelaşi timp două proprietăţi
opuse, Einstein intuise un adevăr fundamental al
fizicii, pe care cercetările ulterioare îl vor
confirma.
Al doilea articol îşi propune să rezolve
problema eterului. Teoria sa nu presupunea
existenţa acestuia. Acum Einstein, a enunţat
teoria relativităţii care unifică teoriile materiei şi
ale luminii. În septembrie 1905 el adaugă un

post-scriptum la articolul său şi demonstrează
celebra formulă E= mc2 , inducând echivalenţa
între materie şi energie.
Următorul pas în cariera sa este cel de
profesor universitar la Berna, apoi la Praga. În
1912, a devenit profesor la Şcoala Politehnică
din Zurich şi trei ani mai târziu în 1915
definitivează teoria relativităţii. În 1914 Einstein
acceptă oferta de a conduce Institutul de Fizică
Kaiser Wilhelm din Berlin, însă soţia sa Mileva,
nu se poate acomoda şi se întoarce cu cei doi fii
la Zurich. Din 1917 Einstein se îmbolnăveşte şi
starea sa se înrăutăţeşte, timp de trei ani fiind
îngrijit de verişoara sa Elsa Lowenthal. În anul
1919 divorţează de soţia sa şi se căsătoreşte cu,
în acelaşi an cu Elsa Lowenthal, cu care va avea
două fiice Elsa şi Margot.
În 1921 Einstein a primit premiul Nobel
pentru studiul său din 1905 asupra efectului
fotoelectric. Datorită surmenajului intelectual în
anul 1928 Einstein a făcut o depresie nervoasă.
Din 1939, Europa era în război. Einstein
îi scrie o scrisoare preşedintelui Statelor Unite
ale Americii, prin care îl prevenea împotriva
bombei atomice şi îl încuraja să dezvolte
cercetarea asupra tehnicilor nucleare.
În 1948 Einstein suportă o intervenţie
chirurgicală, iar în 1950 acesta îşi face
testamentul.
Cinci ani mai târziu, a suferit de ruptură de
anevrism a aortei, ceea ce i-a provocat moartea,
pe 18 aprilie 1955. Conform voinţei sale, trupul
său a fost incinerat în aceeaşi zi, iar cenuşa sa a
fost înmormântată într-un loc necunoscut.
Şi totuşi, un patolog al spitalului
Princeton, i-a extras creierul, în speranţa
studierii. Cercetări recente ale unor savanţi
canadieni, efectuate asupra creierului conservat,
au descoperit că Einstein avea un lob parietal
inferior neobişnuit de mare – centrul gândirii
matematicii şi al imaginaţiei spaţiale - şi
conexiuni nu foarte dezvoltate între lobii
frontali şi cei temporali.
Personalitatea lui Einstein a influenţat
cultura şi politica secolului XX. Numele lui a
devenit sinonim cu o capacitate intelectuală
ieşită din comun. Dar nu numai atât: este
savantul care a arătat lumii întregi că imaginaţia
şi experimentul nu sunt incompatibile.
Einstein era un om plin de contradicţii şi
putea fi, la fel de bine, afectuos şi rece; un tată
grijuliu şi totuşi distant.
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Biograful său, Philipp Frank, a scris
despre el: „adânc şi pasionat preocupat de soarta
oricărui străin, se retrăgea imediat într-o
cochilie atunci când relaţia devenea apropiată”.
Fără să facă paradă de acest lucru, a ajutat foarte
mulţi evrei să ajungă în Statele Unite, unde nu
era deloc uşor să fii primit în acea vreme. Între

aceşti refugiaţi se afla şi tânărul fotograf
Philippe Halsman, care va face cel mai celebru
portret fotografic al lui Einstein.
Bibliografie
Enciclopedia personalităţilor, nr. 3/ 2012

ALTERNATIVA MONTESSORI
Prof. înv. primar Malvina Coman
Şcoala cu clasele I- IV Iclod/ Alba
activităţile şi locul de desfăşurare al acestora.
Copiii care urmează metoda Montessori
dobândesc şi abilităţi sociale şi de comunicare
deosebite, deoarece clasele nu sunt constituite
după criterii rigide de vârstă, ci e vorba de grupe
care cuprind copii între trei şi şase ani, între şase
şi nouă ani, între nouă şi doisprezece ani .
Metoda Montessori pune copilul în
centru, sunt respectate personalitatea şi
independenţa, legile naturale de dezvoltare a
spiritului uman. Pedagogia Montessori asigură
dezvoltarea completă a copilului: intelectuală,
fizică, emoţională şi spirituală şi creează cetăţeni
responsabili şi implicaţi. Materialele didactice
Montessori pot transmite copiilor informaţiile
necesare într-un mod plăcut, copii având
posibilitatea să lucreze individual, în ritm
propriu educatorul putând să lucreze cu fiecare
în parte sau în grupuri mai mici. Copiii
Montessori învaţă într-un mediu non-competitiv
şi care-i susţine în permanenţă, concentrându-se
pe individualitatea copilului şi pe nevoile lui
specifice ajutându-l să-şi dezvolte un stil
personal de acumulare a cunoştinţelor, timp în
care educatorul acţionează ca un ghid care le
încurajează şi le facilitează acţiuniile. Aceste
materiale nu numai că stimulează simţurile şi
imaginaţia, dar sunt şi auto-corectoare, copilul
învăţând din propriile greşeli. Materialele modul
în care acestea îi sunt prezentate invită şi lasă
copilului să aleagă numai acele activităţi care îi
incită interesul personal. Sub îndrumarea
educatorului, copiii dintr-o clasă Montessori
acumulează cunoştinţe făcând propriile lor
descoperiri fiind astfel încurajate concentrarea,
motivaţia, autodisciplina şi dragostea pentru
învăţătură: încredere în sine, simţul ordinii,
curiozitate, iniţiativa şi perseverenţa, abilitatea
de a lua decizii şi simţul responsabilităţii faţă de

În luna mai a acestui an am participat la
un curs de formare în Italia. Cursul s-a axat pe
ecosistemul copilului, în mod special pe metoda
Montessori, în care libertatea se dezvoltă
printr-o activitate permanentă, prin muncă şi
unde copilul creşte pe măsura şi în direcţia
potenţialului său.
La începutul anilor 1907, Maria
Montessori a elaborat o metodă educaţională
bazată
pe
observarea
ştiinţifică
a
comportamentului copiilor. Având cunoştinţe
solide de pedagogie, psihologie, psihiatrie şi
antropologie ea a dezvoltat idee că fiecare copil
se naşte cu un potenţial unic care trebuie
valorificat, copilul nefiind un vas gol care trebuie
umplut cu informaţii, cunoştinţe, capacităţi.
Metoda Montessori porneşte de la premisa:
copilul vine pe lume echipat cu tot ceea ce are
nevoie pentru a supravieţui, iar rolul adultului
este de a fi ghidul copilului în aceasta aventură a
cunoaşterii..
Şcoala Montessori este o pedagogie a
libertăţii, copiii învaţă prin ei înşişi, într-un
mediu special pregătit. Aşa cum copiii învaţă să
vorbească fără să le ţină cineva lecţii, la fel pot
învăţa cultura, obiceiuri, comportament, scrisul,
cititul, matematica, ştiinţele, într-un mod
individual şi în ritm propriu. Mediul Montessori
conţine "materiale pentru dezvoltare" special
proiectate, care invită copiii să se angajeze în
activităţi de învăţare pe care le aleg în mod liber.
Sub îndrumarea unui cadru didactic special
instruit, copiii dintr-o clasă Montessori învaţă
prin descoperire cu ajutorul materialelor,
dezvoltându-şi capacitatea de concentrare,
motivaţia, auto-disciplina şi controlul de sine,
precum şi o dragoste pentru învăţare care
durează toată viaţa. Nu există bănci, catedră,
catalog, copiii sunt liberi să-şi aleagă singuri
5
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alţi membrii ai clasei, şcolii şi comunităţii. departe în viaţă pentru că analfabetul de mâine
Această fundaţie solidă îi va permite copilului nu va fi cel care nu ştie să citească, ci va fi cel
educat într-un mediu Montessori să beneficieze care nu a învăţat cum să înveţe.
de ea pe tot parcursul educaţiei şcolare dar şi mai

EVALUARE SUMATIVĂ
Comedia
Clasa a VIII-a
Prof. Mirela Ianc
Şcoala cu cls. I-VIII „Avram Iancu” Alba Iulia
I. GEN ŞI SPECIE
Indică două trăsături ale operei dramatice.
(2x2=4p)
Precizează două argumente care să susţină apartenenţa la specia comedie a operei „O scrisoare
pierdută” de I.L.Caragiale.
(2x2=4p)
II. CONSTRUCŢIA SUBIECTULUI DRAMATIC
Având ca baza comedia O SCRISOARE PIERDUTĂ de I.L. Caragiale, răspunde la următoarele
cerinţe:
Precizează timpul şi spaţiul acţiunii.
(4p)
Explică într-un enunţ de 3-5 rânduri intriga acţiunii.
(8p)
Numeşte componenţa celor două grupări politice, menţionând reprezentanţii acestora pentru
Camera deputaţilor.
(8p)
Prezintă atitudinea celor trei personaje (Zoe, Tipătescu şi Trahanache) în faţa obiectului de şantaj
„scrisoarea” deţinut de Caţavencu.
( 6p)
Povesteşte rezolvarea conflictului piesei în 3-5 rânduri.
(8p)
III. PERSONAJELE PIESEI
A. Recunoaşte personajul:
„Eu vampir, ai ?............Caraghioz”
(4p)
„... famelie mare, renumeraţie mică, după buget”
( 4p)
„Stimabili, onorabili! Faceţi tăcere! Sunt cestiuni importante la ordinea zilei...Aveţi puţintica
răbdare”
( 4p)
„Trebuie sa ai curaj ca mine ! trebuie s-o iscăleşti. O dăm anonimă!”
(4p)
„Aşa da, o iscălesc!”
(4p)
„Eu familia mea, de la patusopt [...] luptă, luptă şi dă-i şi luptă[...]”
(4p)
„După lupte seculare, care au durat aproape treizeci de ani, iată visul nostru realizat. (4p)
„Eu te aleg , eu şi cu bărbatul meu”
(4p)
B. Prezintă câte o trăsătură de caracter a patru dintre personajele descoperite mai sus. ( 8p)
IV. SURSELE COMICULUI
Ilustrează prin exemple modul în care se realizează fiecare tip de comic:
- de situaţie
(4x3=12p)
- de limbaj
- de caracter
- de nume
Se acordă 10p din oficiu
6
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UN SCURT POPAS
Prof. Jude Laurenţiu
Colegiul Naţional ,,Horea Cloşca şi Crişan" Alba Iulia
Pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, la
întretăierea drumurilor ce coborau în şesul de la
vărsarea pârâului Boldeştilor, în Valea
Vidrişorii, un moţ, Gomboş, îşi avea: casa,
pieptănuşii, moara şi birtul. Dar oamenii, nu se
ştie de ce, îi spuneau Maciu, ei mergeau la
Maciu, poposeau la Maciu. Maciu era bun
gospodar şi avut, socotit un om bogat în sat, cu
mult pământ. Locul1 unde-şi avea gospodăria
era un vad bun, pentru că, pe vremea aceea
multă lume trecea pe aici, ducându-şi mărfurile
într-o parte sau alta peste munte, pentru că aici
se întâlneau drumurile de pe Valea Arieşului,
care apoi se ramificau spre Hălmaj, Bulzeşti,
Tomnatic, Blăjeni şi Citeră. Iar oamenii, care
trecea în sus şi-n jos, se oprea pentru odihnă,
pentru că la Maciu se găsea un pahar de băutură
şi mâncare.
Revoluţia trecuse demult, oamenii se
reaşezaseră la treburile lor de zi cu zi, bărbaţii
cu prelucrarea lemnului, văsăritul, cu plecatul la
ţară cu ciubere, iar femeile cu copii, torsul,
ţesutul, vitele şi gospodăria.
Numai Iancul nu-şi găsea locul, ci
cutreiera, cutreiera, pe dealuri şi văi, prin satele
moţilor. Cu toate că provenea dintr-o familie
bogată, cu frate preot, cu casă la Vidra de Sus,
nu avea starea sufletească necesară ca să stătea
prea mult pe acasă. Se simţea bine dacă umbla
prin ţară, îndeosebi prin Ţara Crişului Alb, Ţara
Zarandului. Aşa că tot mereu pleca peste
Muntele Gaina, pe Dealul Hălmajului, coborând
la Hălmaj, şi de aici prin satele de pe Valea
Crişului. În peregrinările sale poposea pe la
oameni, le asculta păsurile, se odihnea şi iar
pleca mai departe când şi cum vroia, fiind bine
primit peste tot şi ospătat cu ceea ce aveau
gazdele mai bun. Nu supăra pe nimeni şi nu era
supărat de nimeni. Autorităţile timpului îl
evitau. Cele câteva experienţe trăite de acestea,
când încercând să-l şicaneze pe Iancu au ajuns
în situaţia de a declanşa revolte în masă a
românilor, au fost destul de convingătoare
pentru a înţelege că Iancu este atât de iubit de
oameni încât a se atinge de Iancu este un risc
prea mare.
Într-un început de toamnă, pe drumul
ce-l ducea la Hălmaj, Iancul se opreşte din nou

la birtul Maciului. Se aşează să se odihnească la
o masă aşezată la umbră afară. Maciul când îl
vede pe domnul Iancu – că aşa-i spuneau – îi
aduce repede mâncare şi băutură. Vestea2 că
Iancul este la Maciu s-a dus, ca purtată de vânt,
prin cringurile3 din jur. Bărbaţii femeile aleargă
de pe dealuri să vină să-l vadă şi să-l audă pe
domnul Iancu; mulţime de oameni curgând de
prin cringurile din jur. Mamele îşi iau copii cu
ele: <<- Să-l vadă, să-l audă şi ei pe Iancu.>>
Nu isprăveşte ca bine de mâncat, că
4
şesul de lângă birt se umple de lume. Toţi
oamenii doreau să-l vadă şi să-l audă pe Iancu
vorbind. Adunându-se aşa multă lume, ca să fie
auzit şi văzut de toţi, Iancu se urcă pe o masă.
Stând în picioare pe masă, începe să le
povestească oamenilor despre revoluţie, cu un
glas puternic, cu o înflăcărare şi o putere de
convingere ieşite din comun. În pledoaria sa
pentru cauza naţiunii române, le vorbeşte
oamenilor despre: soarta şi visurile românilor,
zbaterile pentru a se organiza şi a se afirma ca
naţiune. Le vorbeşte despre: revoluţie şi
idealurile revoluţionarilor, despre ce a dorit el
să facă, despre unde au luptat şi cum au luptat,
despre moartea lui Ion Buteanu, Petre Dobra şi
alţii tribuni şi luptători omorâţi în luptele cu
ungurii, despre ceea ce au obţinut românii şi
mai ales despre ce nu au obţinut. Despre acei
conducători români care i-au amăgit pe români
cu aşa zisele promisiuni ale împăratului, despre
acei români care s-au hoţit, şi au trecut de
partea împăratului, apărând imperiul cu viaţa a
mii şi mii de români.
Într-un târziu ajunge şi la partea tristă, a
eşecurilor revoluţiei şi ale lui ca şi conducător,
a anilor de după revoluţie, ani nefericiţi pentru
români, ani în care promisiunile românilor aflaţi
în slujba Curţii de la Viena şi Împăratului se
dovedesc păcăleli şi minciuni. <<Bruma de
drepturi obţinute în timpul revoluţiei au fost
treptat şterse de autorităţi, încât s-a ajuns că
acum, noi românii, să avem drepturi mai puţine
decât ungurii care au luptat împotriva
împăratului. Românii crezând în minciunile
delegaţilor la Împărat s-au lăsat prostiţi,
păcăliţi… Singurii care au profitat au fost
Împăratul şi niemneşii5.>>
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Dar, continuă el, acum este târziu pentru
români de a mai lua arma în mână pentru a mai
schimba ceva, vremurile nu ne sunt favorabile,
poate altă dată, în alte vremuri, dacă românii
vor fi mai deştepţii şi mai uniţi…, dar fără el!
<<- Amu-s obosit şi mă simt sfârşit… Io
no-i mai apuca vremurile alea. Poate copii ăştia,
dacă or putea înţelege să se unească pentru un
crez al tuturor şi să nu se mai lase năimiţi,
minţiţi şi păcăliţi aşa de uşor ca noi... şi dacă
vom avea mai puţini hoţi şi mincinoşi printre
noi.>>
Cu tristeţe le spune că visurile lui şi a
naţiunii române au rămas neîmplinite, mulţi
oameni au murit pentru naţiunea română, dar cu
toate că au fost neînvinşi în luptă, naţiunea
română a fost învinsă prin târguielile viclene cu
împăratul a unor domni ce-şi spun români, şi
de aceea supărările şi amarul nu-l mai lasă. <<
M-am încrezut în domnii noştri, dar unii6 din ei
ne-au minţit şi s-au hoţit. Supărare cea mai
mare nu-i pe împărat, că el este departe şi nu
ştie ce este aici, ci-s supărat rău pe acei români
în care naţiunea a avut încredere dar care ne-au
hoţit. >> De aceea nu doreşte să-i mai caute,
nici să mai ştie de ei, nu mai umblă pe la casele
lor că nu mai are încredere în ei. <<De umblat
umblu pe la cei ce mă înţeleg, sunt drepţi,
cinstiţi şi care nu vor să se folosească de
mine…>>
Vorbind despre motivele peregrinărilor
sale spunea că: frumuseţea dealurilor şi văilor,
satele oamenilor pe unde hoinăreşte, bunătatea
şi înţelegerea oamenilor, mai ales a celor din
Ţara Zarandului, îl mai ajută să uite. Apoi
necăjit, îşi scoate fluierul de la chimir şi spune
că singurul care-i mai ostoieşte amarul este
numai acesta, arătând spre fluier. Poate pentru
a mai însenina tristeţea care se lăsase peste
mulţimea de ascultători începe să cânte din
fluier Marşul lui Iancu. Mulţimea cu lacrimi în
ochi se uita şi asculta.
<<No, io mo-i duce!, spune el după ce
fluierul tăcu. >>
Coboară de pe masă şi pleacă, trecând
agale printre oamenii, care în linişte şi trişti îi
fac loc Iancului să treacă. Iar el, doinind din
fluier, iese la drumeagul ce duce spre Dealul
Crişului.
Fără ca nimeni să se grăbească se plece,
îl petrec din ochi pe Iancu, care continuând să
cânte din fluier, merge spre suişul dealului.
După ce se pierde în cotiturile drumului care

urcă pe muchia dealului, oamenii se împrăştie
tăcuţi pe la casele lor.
După spusele bătrânilor aceasta a fost
ultima dată când vidrişorenii l-au mai văzut pe
Iancul viu.
După ce a ajuns la Hălmaj, a trecut şi pe
la Baia de Criş unde într-o noapte şi-a găsit
liniştea.
(După o povestire de demult spusă de Letiţia
Jude - născută Bold)
Note:
1. Casa era aşezată pe un tăpşan dinspre Dealul
Hapului. Pe vremea respectivă oamenii pentru a
se feri de inundaţiile care erau frecvente la
topirea zăpezilor, nu-şi construiau casele lângă
vale. În prezent pe locul respectiv este casa lui
Bold Roman.
2. Veştile se transmiteau extrem de uşor, de pe
un deal pe altul, dealurile fiind apropiate şi
populate se putea uşor vorbi de la un deal la
altul, de la un cring la altul.
3. Cringuri – pâlcuri de case aşezate pe terasele
adăpostite ale dealurilor, în apropierea surselor
de apă şi combustibil, cu căi de comunicaţie
uşoare prin utilizarea ca mijloc de transport
calul. Cringurile reprezenta o eficientizare
nemaiîntâlnită a unui ecosistem muntos în
folosul comunităţilor umane, cu producţii mari
în special animaliere într-un relief muntos.
Acest mod de existenţă, extrem de eficient şi
productiv în valorizarea resurselor premontane
şi montane, este menţionat de Herodot în
scrierile sale, fără însă ca acesta să le înţeleagă
rostul.
4. Şesul este situat între fosta şcoală primară şi
casa lui Bold Roman.
5. Niemneş – nemeş. Nemeşii erau o pătură
socială cu oameni foarte activi, ce a început să
se formeze odată cu venirea armatelor
habsburgice în Transilvania. Era constituită din
persoane cu spirit întreprinzător, care sesizând
oportunităţile oferite de Armata Austriacă şi
Curtea de la Viena cu tot sistemul ei
administrativ, s-au lansat în afaceri profitabile
cu aceste noi instituţii influente în acest spaţiu
geografic. Adaptându-se foarte bine politicii
necesare momentului respectiv şi fructificând
oportunităţile s-au îmbogăţit rapid. Deja în
timpul Răscoalei lui Horea deveniseră extrem
de bogaţi şi influenţi politic în imperiu. O mare
parte din nemeşi erau români sau de origine
română, mulţi erau aromâni veniţi din sudul
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Dunării. Ei sau părinţii lor s-au adaptat rapid
cerinţelor imperiale şi pentru a fi mai credibili
şi-au mai adăuga la nume un „ sz”, „k” „y”, au
mai dublat nişte litere, au schimbat religia, şi-au
botezat copii cu nume la modă, vorbeau
ungureşte şi nemţeşte, se îmbrăcau după moda
de la Viena sau Budapesta, gândeau după cum
se gândea pe la Curtea de la Viena,… şi
determinau Curtea de la Viena să gândească ca
ei. Au cumpărat moşii, iar la mulţi dintre ei

Curtea Imperială le-a acordat titluri nobiliare.
Nemeşii nu erau iubiţi nici de români şi nici de
nobili unguri.
6. Unii istoric au găsit dovezi că o parte din
elita naţiunii române în timpul revoluţiei au
folosit rezistenţa românilor din Munţii Apuseni
mai mult în folosul lor de a urca în graţiile
Împăratului
şi
demnitarilor
imperiali,
sacrificând interesele naţiunii, pe Iancu şi
tribunii lui cât şi pe luptătorii moţi.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE - DESPRE MESERII

Înv. Sărătean Adelina
Şcoala cu clasele I-VIII P. P. Aaron-Blaj, jud. Alba

Semnificaţia

Simbolul

Activităţi ce vizează dezvoltarea capacităţii de receptare a unui mesaj oral

Activităţi ce vizează dezvoltarea capacităţii de receptare a unui mesaj scris

Activităţi ce vizează dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
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Activităţi ce vizează dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

(monolog,

discurs
oral, interacţiune, participarea la dialog)

Activităţi de dezvoltare a competenţei lingvistice (gramatică şi vocabular)

DESPRE MESERII

Dragi elevi,
În această unitate de învăţare vom
afla despre:

Feluri de meserii şi unelte

Hărnicie şi lene

Prezentul verbelor

Priviţi imaginile de mai jos şi spuneţi ce fac acesti copii. Cum îi ajutaţi şi voi pe părinţii voştri?
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Din discuţii, prin intermediul imaginilor, se scot în evidenţă mai multe situaţii în care ne putem
arăta recunoştinţa faţă de părinţi şi îi putem ajuta.

2.Găseşte-ţi colegii din clasă, care fac următoarele activităţi:
Găseşte colegii care...
-citesc zilnic
-repetă tabla înmulţirii cel puţin de două ori
pe săptămână
-scriu temele zilnic
-lucrează cu părinţii în grădină
-o ajută pe mama la curăţenie
-nu se uită la televizor
-îşi spun rugăciunile seara
-fac prăjituri sau plăcinte

Numele lor

La sfârşit prezentaţi concluziile, câţi colegi citesc zilnic, câţi repetă tabla înmulţirii seara, etc.

3. Acum o să vă citesc o poveste despre un om care nu era ca voi, ci era foarte leneş,
nu-i plăcea să facă absolut nimic. Voi ce credeţi că s-a întâmplat cu el?

4.Potriviţi următoarele enunţuri cu descrierea sensului lor:

11
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1.A fost odată un om leneş.
2.Pe drum s-au întâlnit cu o cucoană.
3.Sătenii s-au gândit să-l spânzure, ca să nu mai
dea exemplu rău şi altora.
4. Cucoana s-a arătat binevoitoare faţă de leneş
5. Leneşul n-avea chef să-şi amestece în gură
pâinea uscată.

a. Sătenii au hotărât să-l spânzure ca să nu mai
fie model de lenevire şi altora
b. Pe drum au dat de o femeie bogată.
c. Leneşul nu vroia să-şi înmoaie pâinea uscată.
d. A fost odată un om care nu lucra nimic cât
era ziua de lungă.
e. Doamna a fost bună, dar leneşul n-a apreciat
gestul ei.

1.
2.
3.
4.
5.

5. Ascultaţi din nou fragmentul următor şi completaţi spaţiile punctate cu expresiile potrivite din
lecţia
,, Povestea unui om leneş”
,, A fost odată un om grozav de ................; de leneş ce era, nici .....................din gură nu şi-o
...................... Sătenii au hotărât să-l ......................., pentru a nu mai fi ................de lenevire şi
altora.
Pe drum se întâlnesc cu o ......................., care i-a sfătuit să-l ducă la ea .....................”

6.Alegeţi însuşirile potrivite (pot fi mai multe variante) din lecţia ,,Povestea unui om leneş”, de Ion
Creangă:
Cucoană-a. bună
b. rea
c. binevoitoare

femeia avea:

om-1. harnic
2. leneş
3. cuminte

a. grâu
b. pâine uscată
c. porumb
sătenii au hotărât

cucoana :

1. să îl vândă
2. să îl plimbe
3. să îl spânzure
12
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7. Joc: Cum se numeşte cea mai harnică insectă, care ne dă mierea?... În continuare v-am pregătit
un desen cu o albinuţă! Ea zboară din floare în floare să culeagă nectarul din care face mierea.
Munceşte foarte mult, încontinuu caută flori! În viaţă să luaţi exemplu de la ea şi atunci o să aveţi
de toate şi o să fiţi foarte fericiţi!
Coloraţi după cum vă dictez:
- aripioarele cu culoarea neagră;
- corpul cu galben şi negru;
- antenele cu negru;
- ochii cu albastru;
- gura cu roşu;
- capul cu galben

.
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8. În continuare citiţi poezia ,, Ce miros au meseriile” , de Gianni Rodari.

Oricare meserie
Are un miros, copii!
A pâine şi plăcinte
Miroase-n brutării

Şoferul are-n haină
Mirosul de benzină
Un muncitor, mirosul
De uleiuri de maşină

În orice tâmplărie
În sat sau la oraş
A scânduri noi miroase
A teancuri de talaş

Miroase cofetarul
A nuci şi scorţişoară
Iar un halat de medic
A doctorie-amară

Va mirosi a peşte
Pescarul curajos
Şi numai trândăvia
Nu are un miros!
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9. Veţi primi apoi bileţele unii cu ,,a ce miroase” meseriile, iar alţii cu denumirea meseriei. Veţi
lucra în perechi: un elev citeşte, altul va răspunde. La sfârşit se vor amesteca bileţelele şi se vor
schimba rolurile: un elev va spune meseria şi celălalt va spune ,,a ce miroase” acea meserie.
Pe bileţele vor fi scrise următoarele :

- miroase a benzină………………………………………………………………………..
- miroase a peşte ………………………………………………………………………….
- miroase a pâine şi plăcinte ………………………………………………………………..
- miroase a nuci şi scorţişoară ……………………………………………………………
- miroase a scânduri ……………………………………………………………………..
- miroase a doctorie-amară ……………………………………………………………….
- nu are miros ……………………………………………………………………………..


10. Ordonaţi cuvintele în propoziţie, apoi transcrieţi-le în partea dreaptă a paginii.
tatăl/tâmplar/lui/ este/bun……………………………………………………………………………..
frumoase/croitorul/haine/coase………………………………………………………………………..
tractorul/tractoristul/conduce………………………………………………………………………….
Tare/conduce/şoferul/automobilul……………………………………………………………………

11. Ascultaţi şi răspundeţi la următoarele ghicitori!

12. Citiţi şi voi ghicitorile şi apoi potriviţi răspunsul cu imaginea alăturată prin săgeţi.
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13. Dragi copii, am învăţat că timpul prezent ne arată că acţiunea se petrece în timpul vorbirii. Citiţi
cuvintele enumerate, apoi formaţi propoziţii, punând verbul la timpul prezent.
a) Croitorul……………………………a servi………………………………………cărbunii
b) Ospătarul …………………………..a învăţa……………………………………..haine
c) Minerul …………………………….a conduce …………………………………..oamenii
d) Mecanicul…………………………..a scoate…………………………………….copiii
e) Profesorul………………………… . a vopsi…………………………………….trenul
f) Zugravul …………………………… a coase……………………………………..pereţii
a)………………………………………………………………………………………………………
b)………………………………………………………………………………………………………
c)………………………………………………………………………………………………………
d)………………………………………………………………………………………………………
…
e)………………………………………………………………………………………………………
…
f)………………………………………………………………………………………………………
…

14. Desenaţi în chenarul de mai jos ce doriţi să deveniţi în viaţă şi ce unelte sau instrumente doriţi
să folosiţi.
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15. Scrieţi în câteva propoziţii ce meserii vă plac mai mult şi de ce. Cu cine doriţi să semănaţi?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................

16. Enumeraţi uneltele şi maşinile ilustrate, apoi alcătuiţi propoziţii cu ele, mai întâi oral, apoi în
scris.
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Unelte şi maşini

ANEXĂ
Exerciţiul 3 - Text audio
Ascultaţi cu atenţie următorul text:
Povestea unui om leneş
de Ion Creangă
(nivel A2)
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A fost odată un om grozav de leneş; de leneş ce era, nici bucătura din gură nu o mesteca.
Sătenii au văzut că nu munceşte şi au hotărât să-l spânzure, pentru a nu mai fi exemplu de lenevire
şi altora. L-au pus într-un car cu boi şi au plecat cu el la locul de spânzurătoare.
Aşa se întâmpla pe atunci.
Pe drum ei se întâlnesc cu o trăsură în care era o femeie bogată, care a văzut că omul părea bolnav
şi a zis să-l ducă la doctor.
Ţăranii au răspuns că nu e bolnav, ci leneş. Aceasta s-a speriat şi a propus să-l ducă la ea acasă, că
are acolo multă pâine uscată.
Unul din săteni i-a zis să-i mulţumească femeii, că l-a scăpat de la moarte.
Leneşul, cu jumătate de gură, a întrebat dacă pâinea uscată e moale, la care cucoana s-a supărat şi a
zis că ce, el nu poate să o înmoaie?
Atunci femeia, cu toată dragostea ce o avea, a văzut că leneşul nu merită să fie ajutat, şi le-a zis
oamenilor să facă ce vor cu el.
Aşa au scăpat şi leneşul de săteni şi sătenii de el.
Şi am încălecat pe o şea şi am spus povestea aşa.
........................................................................................................................................

Soluţiile pentru exerciţiul 9

-miroase a benzină……………………………………………………………………….. (şoferul)
-miroase a peşte …………………………………………………………………………. (pescarul)
-miroase a pâine şi plăcinte ………………………………………………………………..(brutarul)
-miroase a nuci şi scorţişoară ……………………………………………………………(cofetarul)
-miroase a scânduri ……………………………………………………………………..(tâmplarul)
-miroase a doctorie-amară ………………………………………………………………..(doctorul)
-nu are miros ……………………………………………………………………………..(trândăvia)


Exerciţiul 11-ghicitori
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Toată ziua el vopseşte,
Pereţii-i împodobeşte! (zugravul)

Cum îi spune celui care,
Pune trenul în mişcare? (mecanicul)

Toată ziua el tot sapă,
Din adâncuri ca să scoată
Pentru ţară mult cărbune,
Cine ştie cum îi spune? (minerul)

Cu ciocan clei şi rindea,
Face mobile aşa
Ca să-ţi placă ţie, mie,
Să ghicească cine ştie! (tâmplarul)
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