
FLOARE DE CÂMPIE - NR.3

La început a fost o idee, apoi un proiect care a prins contur într-o clădire, dar

viaţă i-au dat ei: ELEVII şi DASCĂLII lor. Aşa a apărut „Floare de câmpie”, revista

Școlii Gimnaziale comuna Florica, ajunsă iată la cel de-al treilea număr. Ea apare de

două ori pe an și este realizată de elevii și cadrele didactice ale școlii, abordând

subiecte de interes pentru elevi.

Revista oferă satisfacție elevilor implicați în colectivele de redacție, dar și

coordonatorilor acestora. Cu emoție așează cuvintele pe foi albe, înșiruind cărări de

gânduri, îmbracă idei și vise cu metafore ca mai apoi să le dea forma unor creații ce

pot fi uneori lipsite de rigurozitatea unei opere literare. Deși pare că este ușor, nu

este așa. Copiii aceștia cred în ceea ce fac și consideră această revistă o modalitate

prin care ei pot să-și spună gândurile, pot să povestească impresii, se pot amuza și pot

împărtăși altora intimitatea lor. În cuprinsul revistei veți găsi:

 MÂNDRIA ȘCOLII

 LOCALITATEA ÎN MINIATURĂ

 MIRAJUL COPILĂRIEI

 DINCOLO DE CATALOG

 DE CE IUBESC ELEVII SPORTUL?

 EDUCAȚIA ARTISTICO-PLASTICĂ ÎN ȘCOALĂ

 PROTECȚIA NATURII, MIJLOC DE EDUCARE A ȘCOLARULUI MIC

 SFATURI DE LA PITIC LA CEI MARI

 ANIVERSĂRI LITERARE

 POEZIA PE ÎNȚELESUL ELEVILOR

 ENCICLOPEDIA ELEVILOR. VULCANII

 DE CE CLASA PREGĂTITOARE ESTE ÎN ȘCOALĂ?



 BUNELE MANIERE DE SĂRBĂTORI

 JOCURI IN DOI. STRATEGII

 EMOȚIILE DIN SPATELE CORTINEI

 INSTRUCȚIUNI PENTRU VIAȚĂ

 ATELIER DE CREAȚIE

 DE PRIN LUME ADUNATE

 PASTILA DE RÂS

De aceea citiţi-o şi s-ar putea să aflaţi lucruri noi despre elevii școlii și

profesorii lor.

Tuturor celor care au răspuns chemării la întocmirea revistei le mulţumim şi îi

aşteptăm la numărul 4 al revistei „Floare de câmpie”, cu noi articole interesante, cu

noi desene frumoase. Tot ceea ce vă preocupă îşi va găsi loc în paginile următoare şi

următoare...


