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Iscoditorul în misiune

Într-o zi curioasă și jucăușă, m-am întrebat ce pot face cu o agendă plină de… întrebări.
Primul gând zâmbăreț a fost că aș putea să mai dau din ele. Zis și făcut. Cum mă aflam
la câțiva pași de ușa directorilor, am bătut. Se zice că este suficient să bați și ți se va
deschide. Chiar așa a fost! Ce bucurie! I-am prins „acasă” pe fondatoarea școlii noastre,
Mona Mușat, și pe directorul educațional de la gimnaziu, Mihai Victor Stamatescu.
Daniela Stoicescu, directorul educațional de la primar, mi-a scăpat ca prin minune.
Pentru că ne place nota 10, am ales tot atâtea întrebări din „Chestionarul lui Proust”.
Vă invităm, așadar, să aflați care sunt întrebările și cele zece răspunsuri ori doi.

1. Care este principala trăsătură a caracterului dvs.?
Mona Mușat: Încrederea.
Mihai Stamatescu: Îndoiala carteziană („Dubito ergo cogito”).
2. Ce apreciați cel mai mult la prietenii dvs.?
M. M.: Onestitatea.
M. S.: Că există!
3. Care este ocupația dvs. preferată?
M. M.: Cititul pe plajă.
M. S.: Călătoria.
4. Care este visul dvs. de fericire?
M. M.: Ca toți copiii să fie fericiți.
M. S.: Să mă trezesc şi mâine dimineaţă.
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Iscoditorul în misiune
5. Ce aţi vrea să fiţi?
M. M.: Scriitoare de cărți pentru copii.
M. S.: Aş vrea să fiu şi să rămân OM.
6. Culoarea preferată.
M. M.: Curcubeul.
M. S.: Verde.
7. Floarea preferată.
M. M.: Toate florile de primăvară.
M. S.: Cea pe care o dăruiesc altora!
8. Pasărea preferată.
M. M.: Ursul panda (nu prea mă pricep la păsări).
M. S.: Oricine nu are aripile frânte de către cei din jur!
9. Eroul dumneavoastră preferat.
M. M.: Luca.
M. S.: Orice om care este în stare să ofere ajutor.
10. Deviza dumneavoastră.
M. M.: Zâmbește în fiecare zi!
M. S.: „Cogito ergo sum”.
Cu mențiunea că data viitoare voi preda ștafeta, vă urez să fiți curioși în cel mai frumos
mod!
Iscoditor de serviciu, Roxana Pîrvu
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Elevii Aletheea vorbesc despre
...ceea ce îi atrage! Imaginația lor zboară ușor către pretutindeni. Este de ajuns să
atingă cu privirea un loc nou, ca acesta să îi inspire la joc și călătorie vizuală.
Crâmpeie din realitate sunt prinse în vis de către Tudor Dumitrache (clasa a III-a Marin
Sorescu). Oare chiar visează sau își imaginează?! Poate descoperim răspunsul din schița
proiecției sale.

”
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Într-o excursie am vizitat un palat...
Azi eram obosit și am ațipit pe canapea. În vis mi-a apărut
un palat asemănător cu cel din realitate. Am deschis o ușă
uriașă. În față era un pat mare, cu așternut auriu și o mulțime
de perne colorate.
Regele lipsea... Am crezut că era alături, în camera cu
îmbrăcăminte. Am închis ușa ușor. Pe partea cealaltă a
holului se auzeau voci și râsete. Regele, împreună cu familia,
lua micul-dejun. O mulțime de servitori se învârtea în jurul lor.
...A lătrat cățelul meu, Foxi, și m-am trezit.
Vis de după-amiază
Tudor Dumitrache
Clasa a III-a Marin Sorescu, înv. Damian Feraru

„

Elevii Aletheea vorbesc despre
...natură și oameni! Desenul realizat de Alexandra Niculiță și Luca Moacă Marinescu
(clasa a II-a Grigore Antipa) ne duce cu gândul la comuniunea om-natură, care este
esențială și înălțătoare. Cât de profund gândesc copiii noștri și cât de frumos pot reda în
imagini reflecțiile și sentimentele lor! Vă invităm la o plăcută meditație.

”

„Oamenii se îmbină cu natura într-un mod foarte, foarte
frumos, doar dacă vor asta.
Omul poate găsi o posibilitate pentru orice și o soluție pentru
fiecare problemă.
La fel și natura.
Dar natura nu poate găsi o soluție pentru om, iar omul
pentru natură.
Casa are ziduri și copacii au crengi.”

„

Alexandra Niculiță și Luca Moacă Marinescu
Clasa a II-a Grigore Antipa, înv. Cătălina Ion
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Elevii Aletheea vorbesc despre
...Spiritul Crăciunului! Ce este bunătatea? Când ești mai fericit – atunci când primești
sau atunci când dăruiești?
Scrisorile despre Spiritul Crăciunului au curs asemeni unui râu, motiv pentru care Revista
Mozaic a reușit să găzduiască în întregime doar trei dintre ele și fragmente din celelalte.
Felicitări tuturor celor care au avut curajul să-și aștearnă gândurile pe hârtie!

„

”
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Ștefan Tudor
Clasa a IV-a Mihai Eminescu, înv. Grațiela Bălcescu

„

Elevii Aletheea vorbesc despre

”

Andrei Neacșu
Clasa a IV-a Mihai Eminescu, înv. Grațiela Bălcescu
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Elevii Aletheea vorbesc despre

”
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Eva Năstase
Clasa a IV-a Mihai Eminescu, înv. Grațiela Bălcescu

„

Elevii Aletheea vorbesc despre

”
”
”

Cine nu are Crăciunul în suflet, sub niciun brad nu-l va
găsi. Îmi doresc să punem puțin din Spiritul Crăciunului
într-un borcan și apoi, în fiecare lună, să deschidem acel
borcan. Nu ar fi minunat?!

„

Amalia Rați
Clasa a IV-a Mihai Eminescu, înv. Grațiela Bălcescu

Eu cred că Moș Crăciun a existat acum mult timp și cred că el a
venit cu ideea de a oferi cadouri celorlalți, chiar dacă nu îi
cunoaște. Oamenii au crezut că este o idee bună, așa că au
început să dăruiască.

„

Irina Marinescu
Clasa a IV-a Mihai Eminescu, înv. Grațiela Bălcescu

De Crăciun lumea ar trebui să încerce să fie mai bună și să se
gândească la cei mai puțin avantajați, mai mult decât la ei.
Ca să îi ajute, ar putea să îi viziteze, ducându-le mâncare,
haine și jucării copiilor la care Moș Crăciun nu poate
ajunge.

„

Marius Mitrofan
Clasa a IV-a Mihai Eminescu, înv. Grațiela Bălcescu
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Elevii Aletheea vorbesc despre

”
”
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Știți acel moment în care te strângi cu familia la masă,
cu cei cu care nu te-ai mai văzut de mult și doar îi privești
și, la rândul lor, ei te privesc? Vă zâmbiți, dar nu scoateți
nicio șoaptă. Doar vă priviți, și privindu-vă, vă spuneți
totul.
Otilia Bădescu
Clasa a IV-a, Mihai Eminescu, înv. Grațiela Bălcescu

Spiritul Crăciunului înseamnă Bunătate și Lumină
interioară. Și să nu uităm de Dumnezeu, care a făcut ca
lucrurile minunate să se întâmple, și de oamenii cu
suflet bun. (...) Bunătate, Credință, Libertate.
Cezara Mazâlu
Clasa a IV-a Mihai Eminescu, înv. Grațiela Bălcescu

„
„

Consilierii Aletheea, dar cu har

Meditația de tip mindfulness și beneficiile sale

Definită drept conștientizarea propriei experiențe, pas cu pas, în absența oricărei
intervenții a judecăților de valoare (bine sau rău), meditația de tip mindfulness tinde
să devină din ce în ce mai populară datorită beneficiilor pe care pretinde că le aduce.
Tehnica se referă la conștientizarea voluntară a propriilor gânduri, sentimente, senzații
și comportamente, fără însă a le evalua sau a emite o opinie asupra lor. Fără să știm, se
întâmplă să intrăm într-o stare de mindfulness, când, de exemplu, ascultăm melodia
preferată și observăm orice mic detaliu al acesteia. Un alt exemplu cotidian în care am
trăit un moment de mindfulness ar putea fi situația în care, înaintea unui eveniment
important (un examen, un interviu pentru un post, ziua nunții etc.) trăim o stare intensă
de anxietate pe care o recunoaștem ca atare, dar alegem pur și simplu să o acceptăm.
Opusul unei astfel de stări ar putea fi considerat momentul în care organismul nostru
funcționează ca și cum ar fi setat pe pilot automat. Situații cum ar fi: ați servit prânzul
și după aceea v-ați dat seama că nu ați savurat în niciun fel mâncarea pentru că nu ați
reușit să conștientizați momentul; ați spus ceva deplasat sau răutăcios la furie și nu ați
realizat că acțiunile vă erau conduse de emoții decât prea târziu.
În ultima vreme, meditația de tip mindfulness a devenit o componentă foarte populară a
multor tipuri de psihoterapie cum ar fi, de exemplu, psihoterapia cognitiv-comportamentală
(CBT). Dar ce face, mai exact, meditația de tip mindfulness?
Este cu adevărat utilă?
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Consilierii Aletheea, dar cu har

Literatura de specialitate ne oferă mai multe răspunsuri. Un număr considerabil de
meta-analize demonstrează faptul că meditația de tip mindfulness reduce anxietatea,
stresul și simptomele tulburărilor din spectrul afectiv, iar efectele sale pozitive se mențin
pe termen lung. Un studiu chiar a demonstrat faptul că acest tip de meditație a fost la fel
de eficient ca medicația antidepresivă în prevenirea recăderilor, chiar și la 16 săptămâni
după intervenția terapeutică. Alte studii au evidențiat faptul că practicarea regulată a
meditației de tip mindfulness conduce la apariția unor modificări la nivel cerebral, mai
exact, contribuie la eficientizarea procesului de reglare emoțională, a concentrării și
crește viteza de procesare cognitivă. Aceste modificări pot să explice efectele benefice
pe termen lung asociate cu practicarea meditației de tip mindfulness.
Dacă studiile menționate anterior se refereau la efectele acestui tip de meditație în cazul
indivizilor care se confruntau cu diverse probleme psihologice, există și dovezi care susțin
beneficiile practicării meditației de tip mindfulness în cazul persoanelor fără probleme
clinice. În primul rând, este vorba de o stare de bine fizic, de o funcționare mai bună a
sistemului cardio-vascular, de o îmbunătățire a capacității de concentrare și nu în ultimul
rând de o mai bună asumare a valorilor morale și etice. La fel de important, relațiile
sociale, comunicarea par să beneficieze de un upgrade important, dacă cel puțin unul
dintre cei implicați practică regulat meditația de tip mindfulness.
Rezumând, există suficiente date științifice care dovedesc faptul că meditația de tip
mindfulness poate fi utilă atât în reducerea simptomatologiei tulburărilor psihice de
intensitate clinică, dar poate fi folosită, în egală măsură, pentru creșterea calității vieții
și a stării de bine în rândul populației generale.
Florian Kirschner, Consilier educațional
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Elevii Aletheea scotocesc
… pentru că sunt curioși să afle! Cine caută, găsește! Firește! Avem și un exemplu,
în persoana lui Albert Dobondi, de la clasa a II-a Grigore Moisil, înv. Bianca Neacșu.
Într-o pauză, plimbându-se prin curtea școlii, a găsit o monedă veche.
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Elevii Aletheea scotocesc

Felicitări lui Albert! Este minunat să ne lăsăm imaginația să zboare și curiozitatea să fie
trează și în contact cu lucrurile și întâmplările din jurul nostru. Atenția dincolo de
aparențe poate fi generatoare de idei și descoperiri din cele mai frumoase.
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Ne place-n lumea cărților
Ore, cluburi, întâlniri plăcute, momente de relaxare și de lectură, minute de căutat
prin rafturi și răsfoit file vechi sau noi. Toate sunt găzduite de spațiul plăcut și relaxant
al bibliotecii școlii noastre.
Într-o lume a internetului și a multiplelor tentații virtuale, am crede că bibliotecile se
situează pe un poziție de neglijat în lista de interese a copiilor, a tinerilor din vremea
noastră.
Cu fascinație constat că realitatea este mai frumoasă decât această temere. Copiii
citesc! Le place la bibliotecă, prețuiesc cărțile, sunt punctuali cu restituirea lor
și se întristează când volumul dorit este deja împrumutat.
Nu știm alții cum sunt, dar noi zâmbim de bucurie când îi surprindem pe elevi absorbiți de
lumea cărților. Cei mai mici cititori ai noștri au doar șase ani. Deși abia acum învață să
citească, ei nu ratează nicio ocazie să caute prin rafturile pline ale bibliotecii și să
împrumute cărți, pentru a le citi acasă împreună cu părinții lor. Și elevii care știu deja să
citească sunt în egală măsură atrași de rafturile cu scris grăitor și coperte multiple, fie noi,
fie vechi, dar cu iz aparte. Unii dintre aceștia vin la bibliotecă chiar și în pauzele mici.
Aleg să răsfoiască una sau mai multe cărți, până se sună, înainte de orice altă plăcere de
copil aflat în pauză.
Am săpat puțin în tainele plăcerii lor cărturești, întrebându-i pe elevi de ce este important
să citim.
Date fiind răspunsurile lor, mă declar mulțumită și lămurită. (Roxana Pîrvu)
„Întâlnim lucruri noi, nemaivăzute.” - Ana Dumitrașcu, clasa a III-a
Marin Sorescu
„ Depinde despre ce citești. Este important pentru că te ajută sau pentru
că îți place.” - Teo Dumitrașcu, clasa a III-a Marin Sorescu
„Înveți lucruri noi.” - Miruna Necula, clasa pregătitoare Aurel Vlaicu
„ Eu citesc de plăcere.” - Matei Ștefan, clasa a III-a Marin Sorescu
„Pentru a avea un vocabular mai bun. Și pentru că cititul mă relaxează.”
- Rebeca Oancea, clasa a II-a Grigore Moisil
„Îmi plac imaginile cărților.” - Albert Edițoiu, clasa pregătitoare Aurel Vlaicu
„În fiecare carte este ceva diferit. Nicio carte nu este la fel ca alta.”
- David Dragomir, clasa a III-a Nicolae Grigorescu
„Cărțile îți dezvoltă mintea.” - Tudor Dumitrache, clasa a III-a Marin Sorescu
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Ne place-n lumea cărților
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Când profii Aletheea ne inspiră
...Priviți cu atenție această fotografie. Oare ghiciți care este elevul George Enescu?
La doar paisprezece ani, scria mesajul de mai jos pentru revista școlii sale, cu același
entuziasm, aceeași verticalitate și cu stilul său ordonat care îl caracterizează și astăzi.

Ce a însemnat clasa de fotbal pentru mine?
Am venit la clasa cu program special deoarece de mic am visat să ajung un fotbalist de
renume pentru țara noastră. La prima întâlnire cu elevii acestei clase eram ca niște
necunoscuți, dar odată cu trecerea timpului, am devenit un colectiv și o familie bine
întemeiată. Antrenamentele desfășurate zi de zi ne-au ajutat să ne perfecționăm tehnic
și tactic. Cantonamentele din fiecare an, de la mare, s-au întipărit în mintea mea ca
niște amintiri pe care nu le voi uita niciodată, cu toate că antrenamentele desfășurate
zilnic erau grele. Atmosfera petrecută alături de colegi, în timpul liber, ne-a făcut să
uităm de oboseala de care eram cuprinși seară de seară. Întoarcerea din cantonament
era un moment neplăcut, deoarece ne despărțeam de colegi.
Clasa cu program special s-a înființat cu ajutorul d-lui prof. Vlad Alin, care ne-a
devenit diriginte și ne-a îndemnat să fim întotdeauna o familie, lucru care s-a văzut și
pe terenul de fotbal, la competițiile desfășurate. Chiar dacă unii profesori ne considerau
nepregătiți din punct de vedere academic, mulți am participat la concursuri școlare și
extrașcolare - prin muncă și străduință am obținut rezultate foarte bune.
Nu o să uit niciodată momentele petrecute la Școala Generală „George Topîrceanu”,
alături de profesorii și elevii acestei școli, și îmi pare rău că anul acesta eu și colegii
mei vom părăsi școala generală și, în funcție de rezultatele obținute la Evaluarea
Națională, ne vom îndrepta spre primul pas important al vieții noastre.
(Text redactat de George Alexandru Enescu, clasa a VIII-a C, mai 2005)
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Cluburile, cireașa de pe tort
…Care tort ?!
Tortul acela, cu multe straturi de cunoștințe, cu cremă de veselie și gust plăcut de
îndemânare. Se savurează în echipă, cu poftă pofticioasă și sete de mai mult.
Sidonia Călin, ilustratoarea noastră de poveste, la propriu și la figurat, ne dezvăluie
din tainele atelierelor sale de artă, de care se bucură din plin elevii Școlii Aletheea.

Atelierul de împâslit lână și Atelierul de grafică
de Sidonia Călin
Jucării: Balene, împâslire cu acul.
Obiecte de decor: Struguri, globuri pentru brad, împâslire cu apă și săpun.
Accesorii: Coliere, cercei, bentițe, împâslire cu apă și săpun.

Împâslirea lânii uscate
cu acul de împâslit
Cu acul de împâslit sau filțuit se
lucrează lâna uscată. Prin
înțeparea straturilor de lână
suprapuse, fibrele se întrepătrund,
se fixează una de cealaltă, astfel
încât poți transforma un
ghemotoc de lână în orice formă
se dorește.
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Împâslirea cu lâna udă
Prin împâslirea lânii, metodă
tradițională prin care se
prelucrează lâna netoarsă, se
pot obține obiecte minunate,
colorate, pe care copiii le pot
folosi ca alternativă la jucăriile
ready-made sau ca accesorii.
Împâslirea prin frecare este
metoda tradițională prin care,
cu ajutorul apei calde şi al
săpunului, se împâsleşte lâna
netoarsă. Firul de lână are pe
suprafața sa solzi. Datorită
mişcării produse prin frecare,
rulare, solzii firului de lână se
ridică și se încâlcesc atât de tare,
încât firele devin o masă
compactă care nu se mai poate
separa.
Produsul se micşorează în urma
acestui proces şi se obţine un
material textil compact. Forma
finală poate fi astfel lucrată
dintr-o singură bucată, fără
cusături.

Cluburile, cireașa de pe tort
Căsuțe pictate în stilul
pictorului Gustave Klimt
Dincolo de frumusețea lucrărilor
lui Klimt, putem observa cum
anumite caracteristici ale limbajului
plastic sunt repetate în mod
constant: forma pătrată, construcția
asimetrică, stilizarea geometrică,
perspectiva bidimensională lipsită
de adâncime, pictura figurativă
îmbinată cu cea abstractă, paleta
cromatică bogată, foița de aur.
Încercând să capteze cât mai multe
trăsături ale picturii artistului, copiii
clubului „Atelierul de grafică” au
construit căsuțe din hârtie, pe care
le-au pictat asemenea picturii
acestuia. Au folosit culori calde,
simboluri specifice lui Klimt: ochi
egipteni în triunghiuri, pătrate,
suluri spiralate miceniene.

Linogravura
Linogravura este o tehnică de
gravură, un procedeu de
reproducere și multiplicare pe
hârtie a unui desen săpat într-o
placă de linoleum. Este o gravură
în relief. Acesta se realizează cu
ajutorul unor dăltițe de diferite
dimensiuni și forme.
Gravura obținută pe linoleum
este dată cu cerneală tipografică
(pe bază de apă), sau alte culori,
specifică linogravurii, după care
se imprimă pe hârtie.
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Cluburile, cireașa de pe tort
Natura statică cu scoici
După cum spunea Leonardo da Vinci,
cel mai bun mod de a învăța desenul
este prin observare și experiență.
Prin observare au învățat și elevii
„Atelierului de grafică” să deseneze
forme din natură.
După ce au privit cu mare atenție
scoicile aflate pe masa de lucru, copiii
au pornit de la un punct. Punctul s-a
transformat în linie, iar linia a fost
modelată. Ne-am jucat cu intensitatea
ei, cu grosimea, cu direcția, cu ductul
liniei.

Atelierul de împâslit lâna:
Alexia Mănăilă, Ana Dumitrașcu,
Carla Neacșu, Cezara Mazâlu, Cristian
Știrbei, Diana Anușca, Dragoș Pîslaru,
Eric Smaranda, Eva Ene, Irina
Marinescu, Iulia Popa, Maria Sfetcu,
Mateo Ionescu, Natalia Juverdeanu,
Otilia Bădescu, Rareș Crăciun,
Rareș Pătrașcu, Sofia Mantea,
Thea Smaranda, Tudor Iordache,
Tudor Ștefan.
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Ilustrație de carte,
personaj principal: O frunză.
Am vorbit despre familie, despre ce
este acela un arbore genealogic și mai
ales am vorbit despre cum orice ființă
are familia ei. Așa a devenit o simplă
frunză personajul nostru principal.
Sub diverse nume, Frunzovița,
Frunzoștija, Libra Balerina, Pilopa
etc., fiecare copil și-a imaginat o
poveste.
Oare cum poate ajunge o biată
frunză, balerină? Oare cum a devenit
o frunză-păpușă cea mai bună
prietenă a unei fetițe? Oare cum arată
bunicul unei frunze, dar bunica?
Cum merge la școală? Cum călătorește
tocmai pe lună?
Toate aceste răspunsuri se pot vedea
în ilustrațiile copiilor.

Atelierul de grafică:
Alexandra Niculiță, Ana Dumitrașcu,
Ayan Resul, Cezara Mazâlu, Iarina
Bogza, Sofia Prodan.

În echipă suntem ca un puzzle
…Cum așa ?
Priviți ce se întâmplă la ore!
Anca Zgavarogea, învățătoarea clasei a III-a
Nicolae Grigorescu, ne povestește în cele ce
urmează, cât de frumos se lucrează în perechi
și cât de clar devine totul când apelăm la copac.
Însă nu la cel de afară, ci la „Copacul cauză-efect”,
o schiță tare bună, pusă pe ordine și analiză de
efecte.

„

Copiii de la clasa a III-a au aplicat tehnicile lecturii active în studierea textului
„Când Moș-Crăciun a căzut din cer”, de Cornelia Funke. La sfârșitul activității,
au lucrat în perechi și au completat „Copacul cauză-efect”.
Prin intermediul acestui organizator grafic, au structurat logic cauzele care au
determinat un efect observat.
Acesta este rezultatul muncii noastre!

”

Înv. Anca Zgavarogea
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Ne mândrim cu voi

Elevii noștri sunt minunați și în activitățile extrașcolare. Munca lor continuă după
ce pleacă de la Aletheea. Talent, hobby, ore de repetiții, dorință de mai mult și, în
final, dulcele rezultat: cupe, medalii și invitații importante.
Dragilor, vă felicităm și ne mândrim cu voi! Astfel să străluciți mereu!
Victor Pîslaru, elev în clasa a III-a
Marin Sorescu, a câștigat trofee
importante la concursurile de șah la
care a participat.
Locul II la Concursul de blitz pentru
copii - „Centenar” și locul I
la concursul de șah Cupa Puf Junior,
ediția a IV-a, categoria de vârsta U9.

În luna septembrie,
Petra Busurcă, elevă în
clasa a VIII-a, a participat la
Campionatul Național de
Aquatlon de la Mamaia,
unde a căștigat locul III la
categoria ei de vârstă.
Concursul a cuprins două
probe: înot în ape deschise
și o probă de alergare.
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În luna septembrie,
Luca Viișoreanu, elev
în clasa a III-a Nicolae
Grigorescu, a câștigat
Campionatul de
Karting Masters, categoria
Mini.

Ne mândrim cu voi
Andra și Andrei Gheorghe,
elevi în clasa a V-a, au participat,
în perioada 23-25 noiembrie,
la concursul de natație Reuniunea
Internațională a Tineretului,
ediția 2018. Concursul s-a
desfășurat la Bonn, Germania,
iar cei doi s-au întors acasă cu 4
medalii. Andra a obținut medalii
de bronz la probele de 50 m spate
și 100 m fluture, iar Andrei a
câștigat medalii de argint la
probele de 50 m fluture și 100 m
spate.

Matei Alexandru Stancu,
elev în clasa a III-a Marin
Sorescu, a câștigat premiul I la
concursul de natație Cupa
Renovatio, ediția a III-a.

În urma participării în
tabăra de vară JTC România,
Eric Andrei Smaranda,
elev în clasa a III-a, a fost
invitat să participe la
competiția Juventus Academy
World Cup, ediția 2019, cea
mai importantă competiție în
care sunt implicate
Academiile de Fotbal
Juventus din întreaga lume.

Alex Dobrescu, elev în
clasa I Tudor Arghezi, a
câștigat locul II la
concursul de tenis
Supermasters Zavoi,
ediția a VIII-a.

25

Comunitate cu bunătate
La Aletheea ne place să învățăm unii de la ceilalți. Ne place să formăm o comunitate.
Suntem copii, părinți, bunici și profesori care privim către același orizont al cunoașterii
și al evoluției.
Dorim să ne bucurăm zilnic de darul unic primit de la celălalt și să dăruim la rândul
nostru.
Învățăm în fiecare zi, descoperim și ne descoperim pe noi înșine.
Comunitatea Aletheea dedică timp acțiunilor prin care (se) dăruiește, contribuind la
„clădirea” unei lumi mai bune și bucurându-se de puterea fără margini a ceea ce
înseamnă „împreună”.
Pentru că ne sunt dragi acțiunile care ne aduc aproape, ne-am propus să le strângem
într-un colț-album, pe care să-l răsfoim cu zâmbet.
La cât mai multe, multe acțiuni, realizări și amintiri împreună!

Iubim pădurile
Copii, părinți și
profesori - cu toții și-au
luat timp,
sâmbătă, 10 noiembrie
2018, să fie mai
aproape de natură. Au
participat la acțiunea
de plantare de copaci,
organizată de Asociația
Plantăm Fapte Bune.
Alături de alți mulți
voluntari, ei au
plantat peste 20 000 de
puieți în loc. Șotângă,
jud. Dâmbovița.
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Comunitate cu bunătate
Târgul de Crăciun
La cea de-a V-a ediție a Târgului de Crăciun, ne-am bucurat de colinde, brad
împodobit cu îngerași, ornamente din cele mai frumoase, un sat de turtă dulce,
oameni de zăpadă, reni, ghirlande, reviste, tricouri pictate, coronițe, ciocolată
caldă, zâmbete și multă voie bună! Ca în fiecare an, toate produsele prezentate au
fost lucrate de către copii, profesori și părinți.
Donațiile de la tombola de Crăciun s-au îndreptat către o familie din jud. Bacău.
Felicitări tuturor!
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