1

Redacția de ....„PICI”!

Nr. 4

Februarie, 2011

Redacția de...„Pici”!
Nr.4
- revistă lunară -

FEBRUARIE 2011

1

2

Redacția de ....„PICI”!

Nr. 4

Februarie, 2011

CONȚINUTURI ale lunii februarie:

1. Micii artiști

PAG. 3

2. “Doriți să aflați?”

PAG. 4

3. “Noi despre noi!”

PAG. 7

4. Evenimentele lunii

PAG. 8

5. Rebusuri, joculețe propuse de elevi

PAG. 9
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LUCA

CLASA a III-a a

MARTISOARE

RECICLAM!
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Februarie este a doua lună a anului în calendarul Gregorian. Este cea mai
scurtă lună gregoriană, care are numai 28 sau 29 de zile. Luna are 29 de zile în
anii bisecți; în ceilalți ani, luna februarie are 28 de zile.
Numele lunii februarie (latină: Februaris, onis = purificare, curățire) legat de ritualul curățirii ce se făcea anual la 15 februarie. Această lună era
închinată zeului împărăției subpământene Februs.
Grecii numeau luna februarie Anthesterion. În România, luna februarie,
popular, se numește Făurar.
Februarie începe cu aceeași zi a săptămânii ca și Martie și Noiembrie întrun an obișnuit și ca August într-un an bisect.
Tradiții, datini și credințele poporului român în luna februarie (FĂURAR)
1 FEBRUARIE
În această zi se serbează Sfantul Trif; în aceasta zi nu se lucrează, din
cauză că la 40 de zile, când se ducea Maica Domnului la Biserica să facă molifta,
Sf. Trif a tușit și Maica Domnului s-a întors înapoi și a zis: "fie ziua ta azi, că a
mea va fi mâine", și așa Maica Domnului s-a dus la moliftă a doua zi. Se ține să
nu se lucreze ca via să fie roditoare și să fie păzită de grindină. Se mai serbează
pentru a fi scutit de lupi ca să nu mănânce vitele gospodarilor.
2 FEBRUARIE

În aceasta zi se crede că se întâmpină iarna cu vara;
În aceasta zi este ziua ursului, el iese din vizuina sa, de unde a stat cum a
dat zăpada și începe a juca ca la arie dinaintea vizuinei și dacă este soare și își
vede umbra, atunci intră iarăși în vizuină și mai stă încă 6 săptămâni, iar dacă nuși vede umbra, atunci el rămâne afară și iarna nu mai este.
Se mai serbează Martinii de iarna, ca păzitorii contra lupilor să nu mănânce
vitele și mai cu seamă oile. În unele locuri mai serbează Filipii.
10 FEBRUARIE
În aceasta zi se serbează Sf.Haralambie; nu se lucrează pentru că-i rău de
ciumă și pentru că în această zi se face pomană pentru cei care au murit de
moarte rea.
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11 FEBRUARIE
În această zi este Sf. Vlasie, se serbează pentru ca femeile însărcinate să nu
facă copii schilozi, ca vitele să nu nască pocite cu mai multe picioare, cu două
capete, cu un ochi și altele.

Dragobetele sărbătoarea tinereții și a iubirii!
Când se serbează Dragobetele?
Pe vremuri, în preajma zilei de 1 martie, cel mai adesea pe 24 februarie,
oamenii țineau sau făceau Dragobetele (Ziua Îndrăgostiților, Cap de primăvară,
Logodnicul Păsărilor). Probabil că luna februarie era considerată lună de
primăvara, iar ziua de 24 era începutul anului agricol (uneori ziua ieșirii ursului
din bârlog). Este momentul în care natura se trezeste, pasarile isi cauta cuiburi,
iar oamenii, in special tinerii, intra si ei in rezonanta cu ea.
Cine este Dragobetele?
Divinitate mitologică similară lui Eros sau Cupidon, Dragobete este
considerat a fi fiul Dochiei, un bărbat chipeș și iubăreț nevoie mare. Nu blând ca
Sf. Valentin, ci năvalnic, el era la daci zeul care, ca un "naș cosmic", oficia în cer
la începutul primăverii nunta tuturor animalelor. În decursul anilor această
tradiție s-a extins și la oameni. Astfel, de Dragobete, fetele și băieții se întâlnesc
pentru ca iubirea lor să țină tot anul, precum a păsărilor ce se "logodesc" în acestă
zi.
Motivația preluării obiceiului păsărilor era profundă, din moment ce păsările erau
privite ca mesagere ale zeilor, cuvântul grecesc "pasăre" însemnând chiar "mesaj
al cerului".
Dragobete este și un zeu al bunei dispoziții de ziua lui făcându-se petreceri
(fără indecențele evenimentelor similare din zilele noastre), iar de acolo porneau
de multe ori viitoarele căsnicii...
Ce tradiții sunt de Dragobete?
Credința popularș româneasca spune că cei care participă la Dragobete vor
fi feriți de boli tot anul. Așadar: dimineața, îmbrăcați în cele mai bune haine,
tinerii se întâlneau în centrul satului sau în fața bisericii. Dacă timpul era
favorabil, porneau cântând în grupuri către pădure sau prin lunci în căutarea
ghioceilor și a altor plante miraculoase (folosite pentru descântece de dragoste),
dacă vremea era urâtă se adunau la unii dintre ei acasă și se țineau de jocuri și de
povești.
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De Dragobete se făceau logodne simbolice pentru anul următor (uneori le
urmau logodnele adevărate) sau fetele și băieții făceau frății de sânge.
În pădure, în jurul focurilor aprinse, tinerii băieți și fete stăteau de vorbă.
Fetele strângeau viorele și tămâioasă, pe care le păstrau la icoane, fiind folosite
apoi în diverse farmece de dragoste. Prin unele locuri, există obiceiul ca fetele
mari să strângă apa din omătul netopit sau de pe florile de fragi. Această apă era
păstrată cu mare grijă pentru că avea proprietăți magice (se spunea că e "născuta
din surâsul zânelor") și putea face fetele mai frumoase și mai drăgăstoase. Dacă
nu erau omăt și fragi, fetele adunau apă de ploaie (pentru spălatul părului) sau de
izvor atunci când Dragobetele se ținea în luna martie.
Pentru toți, sărbătoarea dragostei era socotită una de bun augur pentru
treburile mărunte, nu și pentru cele mari. Deoarece se credea că Dragobetele îi va
ajuta pe gospodari să aibă un an mai îmbelșugat decât ceilalți, în ziua de
Dragobete oamenii nu munceau ca în zilele cu sărbători religioase, doar își făceau
curățenie prin case. Cele care lucrau erau fetele îndrăznețe care chiar își doreau să
fie "pedepsite" de Dragobete. Chiar dacă mai "pedepsea" femeile, se considera că
Dragobetele ocrotea și purta noroc îndrăgostiților, tinerilor în general, putând fi
socotit un veritabil Cupidon românesc.
Pe 24 februarie, în ziua când Biserica Ortodoxă sărbătorește Aflarea
Capului Sfântului Ioan Botezătorul, spiritualitatea populară consemnează ziua lui
Dragobete, zeu al tinereții în Panteonul autohton, patron al dragostei și al bunei
dispoziții.
Se mai credea ca în ziua de Dragobete păsările nemigratoare se adună în
stoluri, ciripesc, își aleg perechea și încep să-și construiască cuiburile, păsările
neîmperecheate acum rămânand fără pui peste vară. Oamenii bătrâni șineau
această zi pentru friguri și alte boli.
Dragobetele era sărbătorit în unele locuri și la data de 1 martie, deoarece se
considera că el este fiul Dochiei și primul deschizător de primavară.
Obiceiurile de Dragobete, zi așteptată cândva cu nerăbdare de toți tinerii
bucovineni, au fost în bună parte uitate, păstrându-se doar în amintirea bătrânilor.
Iar în ultimii ani, Dragobetele autohton riscă să fie dat cu desăvârsire uitării, el
fiind înlocuit de acel Sfânt Valentin ce nu are legătură cu spiritualitatea
românească.
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Acesta este semiinternatul școlii noastre. Aici unii dintre
colegii nostri mici rămân să-și petreacă timpul până părinții pot veni de
la servici să-i ia. Nu stau însă degeaba. Sub îndrumarea doamnei
pedagog Ana Vornicu, copiii își fac lecțiile, se joacă, fac tot felul de
activități interesante. Cu toții au pregătit mărțișoare și felicitări pentru 1
și 8 Martie, mămicilor și doamnelor învățătoare.
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A început semestrul al II-lea. Ne așteaptă testele predictive, pentru care
elevii Școlii 152 „Uruguay” se pregătesc cu asiduitate. Cu toții ne dorim rezultate
bune și foarte bune chiar dacă acest semestru este foarte lung.
Avem și colegi noi: NEACȘU ANA CORNELIA RUXANDRA care face
parte acum din colectivul clasei a III-a A și ACHIM ANDREI CĂTĂLIN, clasa a
VI-a.
Le urăm BUN VENIT!
Un alt eveniment care a avut loc a fost un moment artistic prezentat de
elevii clasei a VI-a A, cadrelor didactice din școală noastră.
Pregătim și alte surprize pentru elevii școlii. La începul lunii martie vor
avea loc două concursuri de desene: „Ziua Europei” și „Iconarul” la care sunt
așteptați să participle cât mai mulți copii talentați.
Tot acum vom desfășura și o campanie de informare și comunicare
intitulată „Europa, casa noastră”, lansată de Reprezentanța Comisiei Europene în
România, dedicată ANULUI VOLUNTARIATULUI, anul 2011. Vom avea
invitați surpriză care ne vor vorbi despre experiențele europene pe care le-au
avut.
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DESPRE MATEMATICĂ
Va prezentăm o modalitate interesantă de a descoperi frumusețea
matematicii.
1x8+1=9
12 x 8 + 2 =98
123 x 8 + 3 =987
1234 x 8 + 4 =9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 =987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 =98765432
123456789 x 8 + 9 =987654321
1 x 9 + 2 =11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 + 10 = 1111111111
9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888
9
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Nu-i așa că este frumos?
Admirați aceasta simetrie:
1x1=1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321
Haideți să privim și altfel. Din punct de vedere matematic, ce înseamnă
100%?
Înseamnă un număr.
Dar în viață, ce înseamnă 100%? Cum atingem eficiența de 100%?
Iată o mică demonstrație matematică ce ne poate ajuta. E suficient s-o
urmăriți și s-o verificați.
Dacă literele:
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Sunt reprezentate ca numere:
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25
Atunci
M + U + N + C + A + G + R + E + A=
= 13 + 20 + 14 + 3 + 1 + 7 + 17 + 5 + 1 = 81%
S+T+I+I+N+T+A=
= 18 + 19 + 9 + 9 + 14 + 19 + 1 = 89%
Dar
A+T+I+T+U+D+I+N+E=
10
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= 1 + 19 + 9 + 19 + 20 +4 + 9 + 14 + 5 =100%
Prin urmare, se poate spune, cu certitudine matematică:
CHIAR DACĂ MUNCA GREA ȘI ȘTIINȚA SUNT
FOLOSITOARE, ATITUDINEA CU CARE FACEM LUCRURILE
CONDUCE LA EFICIENȚA MAXIMĂ!
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