
 Berbec 21.03 - 20.04   
Dacă aștepți să primești o sumă de bani pentru o 
lucrare pe care ai terminat-o recent, ar fi bine să 
nu-ți faci planuri mari pentru că vei nevoit să mai 
aștepți. Ba chiar, la serviciu ai putea fi nevoit să 
muncești mai mult pentru a ajunge să finalizezi 
un proiect început cu ceva timp în urmă. 

Taur 21.04 - 21.05  
Timpul nu este foarte favorabil pentru preocupări 
romantice și relația de cuplu ar putea avea de 
suferit. Vei realiza că dragostea impune anumite 
responsabilități din partea ta și dacă nu vei fi ca-
pabil să te ridici deasupra acestor greutăți trecă-
toare este posibil să ajungi să rămâi singur. 

Gemeni  22.05 - 21.06  
Vei începe săptămâna cu o stare de irascibilitate 
ce îți poate aduce unele probleme la serviciu. 
Dacă nu îți vei tempera comportamentul, vei 
risca să dai curs unor discuții în contradictoriu 
cu șefi, colegi. Fii diplomat și vei reuși să eviți 
ca neînțelegerile să ducă la adevărate  certuri!  

Rac 22.06 - 22.07   
S-ar părea că ești un partener destul de înțe-
legător. Spui da cu ușurință și îți dai con sim-
țământul că agreezi orice propunere venită din 
partea persoanei dragi. Știi să renunți la capricii 
și toane personale, că nu-ți mai urmezi firea și 
impulsurile negândite.  

Leu 23.07 - 22.08  
După ce un timp ți-ai ascuns emoțiile și trăirile, 
neliniștile și frământările sentimentale, traversezi 
o perioadă în care le lași să curgă cu presiune. Îți 
faci ordine în viața afectivă, îndrepți o serie de 
hotărâri neinspirate ori le ceri apropiaților so-
coteală pentru un comportament nepotrivit. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
Ar fi bine să eviți să îți spui punctul de vedere cu 
orice preț. Din cauza unor întâmplări neplăcute 
de la locul de muncă riști să devii irascibil și să ai 
anumite reacții exagerate. Se pare că vei fi 
nevoit să faci mai multe drumuri scurte pentru a 
putea rezolva o problemă financiară. 

Balanță 22.09 - 22.10  
Multă concentrare pe interesele financiare, 
proprii dar și de familie. În cadrul familiei impui 
o politică destul de strictă, care cere responsa-
bilitate și raționament la rece în privința fiecărei 
decizii financiare. Poți cumpăra, la preț bun, un 
lucru de valoare pentru familie.   

Scorpion 23.10 - 21.11  
Sufletul tău are nevoie de multă odihnă. Sunt 
posibile stări neplăcute. S-ar putea să descoperi 
diverse lucruri tăinuite demult, legate de cole-
gii de serviciu. Încearcă, totuși, să nu dai frâu 
liber dorinței de a rupe relații vechi. În rest, 
ocupă-te doar de treburile ușoare.  

Săgetător 22.11 - 20.12  
Ai putea constata că, deși ai pus la punct cu 
deosebită minuțiozitate diverse strategii fi-
nanciare, banii întârzie să apară. Sentimental 
însă, se poate să sesizezi o îmbunătățire a cli-
matului afectiv, fiind posibil să se deblocheze 
relații de iubire. 

Capricorn 21.12 - 19.01 
Dacă vei avea răbdare și nu vei lua în considerare 
discuții din jur, vei reuși să ai succes în tot ceea 
ce faci în aceste zile. Poate că nu vei fi mulțumit 
de rezultatele unor lucrări la care ai muncit mult, 
dar vei găsi o soluție pentru a repara ceea ce ți 
se pare că nu a ieșit așa cum te-ai fi așteptat.     

Vărsător 20.01 - 18.02 
Parcă toate lucrează în favoarea ta în ceea ce 
privește sfera profesională. Vei avea multe 
cunoștințe și idei geniale de pe urma cărora vei 
avea doar de câștigat. Tot  ceea ce ai planificat 
profesional în ultima perioadă trebuie pus acum 
în aplicare, chiar dacă vei întâmpina și provocări. 

Pești 19.02 - 20.03 
Șefii te vor considera prea mândru de reformele 
pe care intenționezi să le pui la punct și care nu 
sunt tocmai benefice sferei profesionale. Familia 
te va judeca pentru deciziile luate, dar vor con-
stata în timp că ai făcut ceea ce era mai bine. To-
tul se va schimba: tu, timpurile, vremurile. 
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Luni 22 
18°C | 10°C
Soare, nori

Marți 23 
19°C | 6°C
Soare, nori

Miercuri 24 
17°C | 8°C
Soare, nori

Joi 25 
13°C | 4°C
Soare, nori

Vineri 26 
16°C | 3°C
Soare

Sâmbătă 27 
20°C | 5°C
Soare, nori

Duminică 28 
21°C | 8°C
Soare, nori

22 - 28 octombrie 2018
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

Școală frumoasă, cinste cui te 
slujește! Nu mai este niciun 
secret faptul că profesorii și 
învățătorii din Ilfov sunt niște 
oameni extraordinari, dăruiți 
muncii lor. La Școala nr. 2 din 
Jilava, de exemplu, dascălii își 
văd elevii ca pe niște minuni în 
inimile cărora sădesc dragostea 
pentru școală și învățătură și le 
trasează un viitor mai bun și mai 
frumos. Chiar acum, când dvs. 
citiți acest material informativ, 
elevii din comună Jilava și colegii 
lor din localitatea ilfoveană 1 
Decembrie participă la o serie de 
manifestări culturale și istorice, 
dedicate Centenarului Marii 
Uniri.

Printre mulțimea de activități 
captivante, inițiate de cadrele didac-
tice ale Școlii nr. 2 din comuna Jilava 
pentru a pune în valoare potențialul 
creativ al elevilor și pentru a le dez-
volta cât mai mult cunoștințele și iu-
birea de țară și de neam, se numă-
ră și proiectul “Soldați și Generali”. 

În an centenar, Fundația Priete-
nie fără Frontiere desfășoară proiec-
tul cultural „Soldați și Generali”, pro-
iect finanțat de către Ministerul Cul-
turii și Identității Naționale. Proiec-
tul este unul educațional și interac-
tiv, o experiență distractivă și me-
morabilă, care-i conduce pe elevi 
într-o minunată incursiune în do-
meniul identității naționale. Acesta 
se desfășoară chiar în această pe-
rioadă, împreună cu dascălii și ele-
vii Școlii nr. 1, din comuna 1 Decem-
brie și în parteneriat cu alte școli și 
instituții din Capitală, din țară și din 
Republica Moldova - raionul Cahul ; 
Vadul lui Isac,  

“Soldați și Generali”  este un 
proiect cultural care aduce în atenția 
copiilor și a părinților rolul deose-
bit de important al Armatei Româ-
ne și dorința românilor din celela-
te regiuni în înfăptuirea Marii Uniri 
și apoi în definirea statului modern 
român. În Primul Război Mondi-
al soldații români au vibrat la uni-
son cu întregul popor, animați fiind 
de credința legitimă în justețea cau-
zei pe care o serveau. Proiectul nos-
tru pune în lumină contribuția Arma-
tei Române în Primul Război Mondi-
al – cultul eroiilor neamului! În pro-
iect vor participa aproximativ 500 
de elevi, din care 120 de elevi de 
la școala din Jilava și 20 de elevi de 
la școala din comuna 1 Decembrie”, 
ne-a precizat  managerul de proiect, 
Ana-Maria Bocăneală.  

Jertfa eroilor, văzută 
prin ochii copiilor și 

“trăită” prin inimile lor 
mici

O succesiune de evenimente 
culturale, la care sunt implicați și 
copiii, readuce la viață cele mai im-
portante file de istorie ale neamului 
românesc. Spectacole de teatru și 

multe alte manifestări cultural-ar-
tistice prezintă sub o formă accesi-
bilă și ușor de înțeles evenimentele 
din Primul Război Mondial, jertfa și 
suferința eroilor căzuți pe câmpu-
rile de luptă pentru împlinirea vi-
sului tuturor românilor, unificarea 
tuturor provinciilor românești într-
una singură, numită România Ma-
re. Nu vor lipsi excursiile cultura-
le și istorice, momentele de lectu-
ră, festivalurile de cântece, jocurile 
pentru copii și expozițiile istorice.

 
Zile pline de culoare, 

istorie și tradiție,  
la  școlile din Jilava și  

1 Decembrie   
 Istoria în imagini – Imagini cu 

soldați și generali din primul război 
mondial și imagini cu principalele 
evenimente marcante din istoria ce-
lor 100 de ani. Aceste imagini vor 
constitui parte a expoziției itineran-
te “Soldați și Generali”;
 100 de pași prin istorie - ate-

liere de istorie cu elevii din școlile 
partenere. Acestea vor pune accen-
tul pe contribuția Armatei Române 
la unificare;
 Arte vizuale – ateliere de pictu-

ră “Soldați și Generali”;
 Creație literară – elevii vor re-

aliza eseuri pornind de la literatura 
inspirată din Primul Război Mondial 
și Marea Unire;
 Artele vii – realizarea unei pie-

se de teatru cu elevii școlilor parte-
nere, piesă de teatru ce are ca su-
biect viața sodaților în timpul războ-
iului;
 Săptămâna culturală de la 

Agăș, Bacău - zile pline de culoa-
re, istorie, tradiții, încununate de o 
horă a Unirii și realizarea a 100 de  
cruci din lemn pentru 100 de ani!

“Acest proiect îl desfășurăm în 
parteneriat cu Liceul Teoretic Bulgar 
«Hristo Botev» București, Școala 
Gimnazială Alexandru Ioan Cuza 
București, Parohia Sfinții Împărați 
Constantin și Elena - Agăș, Bacău, 
Parohia Adormirea Maicii Domnului, 
Martanus Covasna,  Parohia Orto-
doxă Română Sfinții Arhangheli Mi-
hail și Gavriil, din Cahul, Republica 
Moldova. Avem o colaborare foar-
te bună cu Muzeul Național de Isto-
rie a României și Muzeul Ciclismului 
Românesc. Grupul țintă - peste 500 
de elevi, părinți, vizitatori etc. Pes-
te 270 de elevi vor participa la ate-
liere de istorie, pictură, creație lite-
rară, piese de teatru și săptămâna 
culturală de la Agăș, Bacău. Pe data 
de 8 octombrie au început atelierele 
de istorie, pictură și creație literară 
în școlile din București. Iar pe data 
de 15 octombrie toate aceste ateli-
ere au început și în școala noastră, 
din Jilava. După finalizarea ateliere-
lor, elevii din București și Ilfov vor 
merge într-o excursie la Mausoleul 
de la Comana, Giurgiu. Săptămâna 
culturală de la Agăș, Bacău, în ca-
re vor participa 120 de elevi de la 
toți partenerii. Vernisajul expoziției 
Soldați și Generali va avea loc în da-
ta de 2 noiembrie, la sediul Biblio-
tecii Metropolitane”, ne-a mai spus 
Ana-Maria Bocăneală, manager de 
proiect.

ELEVII DIN JILAVA ȘI 1 DECEMBRIE, 

“Soldați și Generali”,  
în anul Centenarului 

“Au început atelierele. La final, 
elevii fac o excursie cultural-istorică 
la Mausoleul de la Comana, iar 
unii dintre ei vor participa și  la 
săptămână culturală de la Agăș Bacău

Ana-Maria Bocăneală
manager de proiect și  președinte  
al Fundaţiei Prietenie fără Frontiere


