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Motto: „Înţelepciunea este a ta numai când o dai altuia,
altfel ea este numai în tine.”
Nicolae Iorga

Nicolae Iorga –

o personalitate
care ne inspiră!

Şcoala Gimnazială
„Nicolae Iorga”, Ploiești

În ziua de azi avem zeci de modele in viață: Beyonce,
Messi, Steve Jobs, Nadia Comăneci sau Simoma Halep. Dar,
avem modele importante și în literatură, știinţă, istorie: Ion
Creanga, Isaac Newton sau Charles Darwin. Deși nu am nimic cu
modelele de mai sus, eu am pe cineva care, cred eu, este mai
special: Nicolae Iorga.
O să mă întrebaţi: - De ce este Nicolae Iorga un model pentru tine?

Nicolae Iorga este un model pentru mine deoarece a
schimbat mentalitatea românească, ne-a arătat nouă și lumii
întregi că omul poate sa facă mult mai multe lucruri decât ne-am
putea închipui. Știa 16 limbi, a fost savant, a primit cheia
orașului Chicago și a parcului Arizona. A oferit lumii ce alți un
milion de oameni la un loc n-ar fi reușit nicicând să facă.
Nicolae Iorga s-a născut în Botoșani și a fost unul dintre cei
mai mari români din toate timpurile. A reprezentat un curent de
gândire și un model pentru tineri până în ziua de azi. Un om cu
un caracter de fier, cu o inima de aur și o minte ce gândea la
rece, Nicolae Iorga a propulsat România într-o era a rațiunii și a
științei. Politician și istoric, acesta a condus România în ,, epoca
de aur” a acesteia.
Din păcate, ca toți marii oameni, și Nicolae Iorga a fost luat prea
devreme de pe Pământ ca să fie trimis la Ceruri !

Aron Răzvan

Consider că acest citat ,,Până acum oamenii nu au găsit un alt drum
spre adevar decât greșeala’’ de Nicolae Iorga caracterizează perfect latura
umană, ne trezește și ne arată realitatea. Puţini mai știu astăzi că trebuie
să înveţe din greșeli, să nu le repete. Chiar dacă în trecut oamenii știau
foarte bine acest lucru, cu timpul, ei l-au uitat.Totuși ceea ce trebuie
apreciat este faptul că, deși au încercat să realizeze un lucru și nu au
reușit, oamenii au fost destul de perseverenţi să o ia de la capăt.
Pe de altă parte, nimic nu iese perfect de prima oară, acest aspect
trebuie reţinut. Şi totuși există un lucru ne diferentiaza de oamenii din
trecut. Ei se straduiau să evolueze, erau perseverenţi. Dar acum, când
avem la dispoziţie tot ce ne trebuie, mai suntem dornici să învăţăm din
greșeli, să evoluăm? Mai suntem dornici să fim perseverenţi, să încercăm
atât cât este nevoie pentru a reuși? Mulţi nu mai sunt.
Dar a venit timpul să ne schimbăm, să continuăm să găsim drumul spre
adevar prin greșelile noastre.
Mărgărit Viviana

Ioniţă Maria, Joinel Jasmine, Popa Eduard, Ene Alexandra

... a scris 1003 volume, 12755 articole și studii și 4963 recenzii, acestea
culminând cu „Istoria României” în zece volume?
...a fost în copilărie considerat ,, un copil minune” ?
... a fost membru al Academiei Române?
... a devenit prim-ministru al României în aprilie 1931 la cererea lui Carol
al II-lea?
...este considerat unul dintre ,,patriarhii” culturii române?
...a absolvit Universitatea din Iași într-un singur an cu diploma „magna
cum laude”?
...a studiat la Paris, Berlin și Leipzig?
...a obţinut doctoratul în 1893, la numai 23 de ani?
...în data de 10 mai 1906 a fondat revista „Neamul Românesc”?
...în 1907, și-a cumpărat o casă în Vălenii de Munte, unde a instalat o
tipografie pentru a-și edita singur revista?
...a fost cunoscut în întreaga lume ca: medievalist, bizantinolog, istoric al
artelor și filosof al istoriei?
...s-a opus grupării fasciste „Garda de Fier”?
...după aflarea veștii asasinării sale de legionari, 47 de universităţi și
academii au arborat drapelul în bernă?
...are atât studii de istorie („Istoria românilor”), cât și poezii și drame
istorice („Învierea lui Ştefan cel Mare”, „Tudor Vladimirescu”), volume
memorialistice („Oameni cari au fost”)
....exista o școală în Ploiești cu numele de „Nicolae Iorga”?☺
Aron Răzvan

Memento...Nicolae Iorga

Amintire

Joinel Jasmine

Puiuleţ Bianca

Copil fiind ştia a spune ,

Ajuns-ai tare cunoscut

Cuvinte în multe graiuri,

Ca parfumatul liliac cel plăcut

Vorbea cursiv „pe franţuzeşte’’,

Atât proză, cât și versuri tu ai scris,

Simţea curat în româneşte.

Istoric de neatins.

Ca june a plecat prin lume,

Vorbe dulci tu ai creat,

Ca să culeagă „înţelesuri’’

Pe oameni mult i-ai învăţat

Şi le-a transcris în voia foii,

Cu poezii pline de dăruire

Documentare şi istorii.

Și poveţi spre iubire.

Când mintea clar şi-a luminat,
Adesea fiind criticat,
A fost, pe rând, în viaţa sa,
Profesor, academician, politician
Într-un cuvânt un om marcant.
Şi-a scris pentru o lume-ntreaga,
Istoria unui savant.

Un om între oameni
Netcu Antonia
Nicolae Iorga a fost istoric şi critic literar,
Dar şi un bun academician,
A scris nenumărate cărţi de succes
Care şi în ziua de azi dăinuiesc.
A avut o viată simplă,
Frumoasă și liniştită.
El a avut două soţii

Şi zece copii.

Nicolae Iorga- un model demn de urmat
de Popa Eduard
Privind la ceaţa de artiști
De-a lungul vremilor pân-azi,
Găsesc, că-i limpede, să spun
Că Iorga este cel mai bun .

Cu ,,Cea dintâi învațătură”
Pe toți ne-a fermecat.
A îmbogațit a noastră cultură
Ca-ntr-un basm bine realizat.

Copiii trebuie crescuți pentru ei, nu pentru părinți

Nicolae Iorga a fost autorul mai multor maxime, dar cea care m-a fascinat a fost „Copii
trebuie crescuți pentru ei, nu pentru parinți ”. Aceasta maximă sugerează ideea că,
fiecare om este stapân pe destinul său. Parintele este dator să descopere înclinațiile și
talentele copilului, oferindu-i șansa să-și cladească un viitor, un destin. Unii părinti,
neavând posibilitatea de a-și împlini visele, le impun copiilor.
Fiecare om trebuie să-și traiască destinul său, nu pe al altora .

Gânduri pentru un mare om

Joinel Jasmine

Născut la Botoşani, în familia avocatului Nicu Iorga, acesta primeşte numele tatălui,
conform unei vechi tradiţii din familie ca primul născut, dacă era băiat, să ducă numele mai departe.
Copilăria sa a fost marcată de dispariţia tatălui, răpus de paralizie.
Scriitorul avea sa-şi amintească umbra sa înaltă si muntele de tăcere dintre ei. Suferea că nu-i putea
împărtăşi nici măcar un gând.
După ce este înscris la şcoala primară, uimşte cu deosebitele sale capacitaţi de a scrie, de a citi şi de a
memora. Nu făcea eforturi , ci totul venea de la sine, cum avea să spună mai târziu.
Îşi iubea mama care-l învăţase să simtă româneşte, limpede, frumos, puternic şi colorat.
La vârsta de 9 ani, îşi dezvoltă cu drag capacitaţile oratorice şi este numit de directorul şcolii monitor. Ţine
prima sa lecţie de istorie, de la catedra, în faţa colegilor.
Ani la rândul este candidatul perfect pentru premiul I.
În adolescenţă devine un siprit răzvrătit, căci nu suporta regulile. Este exmatriculat de mai multe ori, dar,
de fiecare dată, revine şi mai puternic.
Cunoaşte viaţa grea cu multe lipsuri, dar avea să-şi susţină mama financiar dând meditaţii colegilor.
M-am oprit asupra anilor de copilarie şi adolescenţă căci mi s-au părut mai importanţi pentru ce avea să
devină Nicolae Iorga la deplina sa maturitate.

..

Nicolae Iorga
1871-1940

Nicolae Iorga – Călăuză spirituală a viitorului nostru
Mihăilă Ştefania

V-aţi întrebat vreodată la ce vă gânditi când spuneţi “NICOLAE IORGA”?
Eu am făcut-o și mă gandesc la un mare scriitor și poet, dar și la școala mea care
îi poartă cu mândrie numele.
Deși a trait doar 69 de ani, Iorga, a scris numeroase cărţi și romane mai mult
despre România și istoria sa, fiind un mare patriot.
A scris și poezii precum: “Brad bătrân”, “Oameni de prisos” sau “Mistere”. Are
numeroase cărţi de autobibliografie cum ar fi: “O viaţă de om așa cum a fost” în care
autorul își aduce aminte experienţele și trairile pe care le-a avut în tinereţe.
Pe lângă scriitor, Nicolae Iorga a fost și un politician de succes, ajungând să fie
președintele Senatului României, președintele Consiliului de Miniștri și chiar primministru al României.
De-a lungul vastei sale experienţe de scriitor a avut propriile maxime precum:
“Istoria își bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se.”, “Viaţa nu înseamnă a trăi ci a
ști pentru ce trăiești.”, sau “ În viaţă risipim ani, iar la moarte cerșim clipe.”
Pe lânga scriitor, poet și politician, Nicolae Iorga a mai fost și istoric, critic literar,
documentarist, dramaturg, enciclopedist, memoralist, profesor universitar și
academician român....într-un cuvânt..UN SAVANT.

Pastila de râs

-Poezia glumă
Șoavă Aurora

Nicolae Iorga
Domn’ ministru-i un domn fin
Scrie poezii, puțin

Iorga,Iorga, te iubim,

Opere istorice,

Noi ca tine vrem să fim,

Maxime retorice.

Tu ai fost un creator
Cunoscut de-ntreg popor.

A fost enciclopedist
Și un bun memoralist,
Profesor universitar
Și-un mare parlamentar.

A scris „România mamă a unității
naționale”,
Volumul. „Spre înseninare”,
Dar a scris și poezii
„Serenada”, „De-am fi singuri...”.

Rebus tematic
Şoavă Aurora
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