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        În ora plecării 
Când tremură stelele-n cer, 
Şi frunza de plopi se frământă,
Şi-adâncul izvoarelor cântă, 
Şi codrii sunt plini de mister; 

Nenvins de puterile slovei,
Mă chinuie-un groaznic fior:
Departe de tine-am să mor,
Pământ fermecat al Moldovei! 

(George Tutoveanu- Din volumul „Balade”, 1920)

Revista Şcolii nr.11 “George Tutoveanu”



1980 – 2010 – Trei decenii de izbândă pentru şcoala cu clasele I – VIII Nr. 11

„George Tutoveanu” Bârlad.  

Trei decenii de istorie într–un album de imagini din peisajul cultural al unui oraş ce–şi leagă

numele de istoria românilor, în care s–a născut ACADEMIA BÂRLĂDEANĂ şi poetul GEORGE

TUTOVEANU care avea să dea şcolii un nume pentru eternitate – un nume pe care generaţii de elevi şi

profesori l–au menţinut în fruntea ierarhiilor valorilor bârlădene. Aceste generaţii sunt şi astăzi mentor al

devenirii şcolii într–o etapă de tranziţie către valorile europene, în care împreună cu ţara ne căutăm încă o

identitate   într–o Europă a vremurilor moderne în care doar identităţile culturale vor mai diferenţia şi vor

încerca graniţele spirituale ale UNIUNII EUROPENE. 

Sunt trei decenii în care împreună cu părinţii şi comunitatea locală am adunat buchete de flori în

performanţele şcolare şi în realizările de fiecare zi cu sentimentul că suntem noi înşine într–o şcoală

europeană care a ştiut să cultive deopotrivă sentimente legate de gesturi simple cum sunt „a primi” sau „a

oferi”. 

Astăzi elevii şcolii poartă o uniformă distinctă, au săli de clasă, modern utilate, beneficiază

de sisteme informaţionale şi de monitorizare moderne. 

Elevii noştri sunt încurajaţi de căldura cadrelor didactice şi sunt mândri să se legitimeze cu cărţi

de vizită ce depăşesc ca semnificaţie graniţele zonale: Concursul interjudeţean de matematică „STROE S.

BELLOESCU”, Concursul naţional de creaţie literară „GEORGE TUTOVEANU”, întâlniri în cadrul

proiectelor SOCRATES–COMENIUS, recunoaşteri ale valorilor la nivel naţional şi internaţional pentru

diferite discipline, şi mai ales prieteni europeni între care aş numi doar LUXEMBOURGUL, cel care prin

KIWANIS CLUB şi PRIMĂRIA ERPELDANGE şi ŞCOALA PRIMARĂ din ERPELDANGE au oferit

şcolii un microbuz şcolar şi elemente de mobilier, echipamente electronice într– un gest care continuă.  

Vă mulţumesc, dragi elevi, dragi colegi, mulţumesc deopotrivă părinţilor, sponsorilor, apropiaţi ai

şcolii pentru toate acestea, şi vă urez LA MULŢI ANI! 

       LA MULŢI ANI, ŞCOALA „GEORGE TUTOVEANU” BÂRLAD! 

                                                                                                            Director, 

                                                                                         Prof. Maximilian Opaiţ 

                                                                                        Aprilie 2010 Bârlad 
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A trecut un timp – ca

nişte clipe – 30 de ani de la

ridicarea unei şcoli la 

margine de oraş, în apropierea gării, marcând o „staţie” pentru un drum… 

Ce s–a clădit atunci a dat roade odată cu trecerea anilor: dascăli şi elevi, într–o simbioză
perfectă, au ştiut să valorifice sentimentele ce au fost sădite şi îngrijite cu drag. 

Nimic nu–i mai frumos, mai nobil decât meseria de învăţător sau profesor, de grădinar de
suflete umane, de călăuză a celor mai curate, mai pline de energie şi căldură umană ființe – copiii. 

Să evoc oameni, fapte, realizări mi se pare mai pretenţios decât să vorbesc despre idei
pure, ca aceea de timp de trecere. 

Această şcoală s–a construit şi a evoluat cu elemente umane şi sociale. Participarea mea la
împlinirea ei se leagă de oamenii şcolii, care cu entuziasm şi sacrificiu au trecut obstacole greu de
imaginat astăzi. 

Începutul a fost greu. Trebuia să ridicăm o şcoală, să ne gospodărim într–un timp record,
cu mijloace limitate şi condiţionate de factorii coordonatori. 

Odată „sfinţit” locul, dascălii şi–au onorat menirea, au adus lumina în minţi şi suflete, au
deschis căi spre cunoaştere, au netezit drumul celor care au păşit în acest locaş, pe urmele trasate
cu migală şi drag. 

Aduc un cald omagiu „meşterilor” care au pus temeliile acestei şcoli şi care merită să fie
măcar amintiţi: Pintilii Vasile, Dima Cristiana, Dima Toader, Arhip Elisabeta, Baciu Ecaterina,
Druică Smaranda, Cristea Florica, Giurcanu Silvia, Bostaca Alexandru, Hliban Anghel, Teodorescu
Mihaela, Botezatu Victorița urmaţi de alte cadre care au venit ani de– a rândul, într– o vie, deschisă
continuitate, întemeiată pe conştiinţa activă a unei identităţi comune– Şcoala Generală Nr. 11. 

A fost greu, a fost frumos. Anii au trecut … 
Astăzi, această şcoală se remarcă prin atmosfera de muncă, profesionalism, onestitate, 

autentică omenie, respect pentru calitate, valoare şi prestigiu. 
Fiecare trecere a elevilor prin băncile ei, fiecare realizare, fiecare examen sau concurs,

fiecare succes la diferite obiecte s– au transformat în temelii indestructibile ale şcolii, asigurân-
du– i un loc de frunte în judeţ.  

În plus, numele dat şcolii, ”George Tutoveanu” îi asigură poetului bârlădean un strop
de eternitate, iar şcolii îi adaugă un plus de armonie, parfum şi poezie. 

Nu este destul că am mândria de a fi făcut ceva pentru această şcoală, timp de 20 de ani,
ci doar credinţa că peste ani, cineva îşi va aminti că am făcut ceva; puţinul din urmă va fi mult şi
chiar adevărat. 

Când un tânăr, (chiar matur) îşi aminteşte cu respect şi recunoştinţă de tine, eşti sigur că
nu ţi – ai greşit menirea şi atunci ştii: 

„Când un tânăr creşte frumos, intră în ordine o lume întreagă” (C–tin Noica) iar

”Vouă celor tineri! 
......................................................

Cântaţi acum, că–n largurile vieţii,
Cât ţin în zări câmpiile aride, Numai odată florile – şi deschid 

În veci slăvită floare – a tinereţii.” 
(G. Tutoveanu) 

                       Prof. Stela Blănaru
                 (primul director al şcolii)



de Adina Pintilie, a VIII-a B 

Acest articol este dedicat colegilor de generaţie, tuturor profesorilor noştri, viitoarelor 

clase a VIII-a, dar şi bobocilor de gimnaziu. 

Ţin să mulţumesc, în primul rând, minunaţilor mei colegi, care merită celebrul salut

“Jos pălăria!”. Vreau să le mulţumesc pentru că au făcut din şcoala generală una din 

cele mai frumoase perioade din viaţa de elev. Ştiu că am avut şi noi, şi colegii noştri 

de la clasele a VIII-a A, C şi D, momente bune şi foarte bune, dar şi momente mai puţin 

plăcute.  

Pentru momentele bune dorim să apreciem înţelegerea de care a dat dovada colect-

ivul de  profesori, nu numai pentru că  s-au simţit bine alături de noi, ci şi pentru că au

avut încredere în noi şi ne-au lăsat să ne bucurăm de o glumă nevinovată în timpul în care,

probabil, ar fi trebuit să  analizăm multe verbe sau să egalăm ecuaţii.  

Pentru momentele dificile, ţin să amintesc tuturor că ele au fost create de noi (de

cele mai multe ori) şi mai rar de profesori. 

Viitorilor elevi ai claselor a VIII-a, le dorim să aibă un an minunat şi să se distreze

cât mai mult, dacă este posibil. Se zice că ultimul an de generală este unul din cei mai tari

ani de şcoală. Aşa că, vă urăm tradiţionalul „La note cât mai mari!” şi dacă nu sunteţi 

prieteni cu învăţatul la fel de tradiţionalul „Sper să nu <rămâi> la nimic!”. Cu această 

ocazie, vă predăm, nu cu puţine emoţii, ştafeta (P.S. aveţi grijă cum ne duceţi

renumele mai departe). 

În ceea ce îi priveşte pe viitorii boboci, nu vă speriaţi de cei de-a VIII-a. Deşi ei par

grozavi acum, au fost şi ei pe-acolo, fie că au vrut, fie că nu (recunosc că eu am vrut să sar

direct la a VIII-a. Nu vă speriaţi nici de profesori (cea mai mare parte nu sunt carnivori,

iar cei care sunt nu vor mânca decât răzvrătiţii), nici de abundenţa de informaţii (deşi sunt

sigură ca veţi fi cu toţii capabili să asimilaţi noile cunoştinţe). 

Şi nu în ultimul rând, dragi licee, păziţi-vă! Vin cei de la 11, şi au cu toţii de gând

să devină nişte liceeni de nota 10+. Aşa că, fără ca voi să ştiţi, noi am început deja

numărătoarea inversă până la sfârşitul semestrului şi implicit al gimnaziului  



Comisia Europeană 

Realizat de: elev, TENEA ALINA, cl a VIII-a D 
                                                         Prof. coordonator: CIMPEANU GABRIELA 

Uniunea Europeană 

este o entitate politică, socială şi economică, 

dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 

state. Este considerată a fi o construcţie sui 

generis, situându-se între  federaţie şi confederaţie.   

Sub prevederile articolului 7 al Tratatului de 

instituire a Comunităţii Europene, revizuit ulterior 

prin tratatele integrării europene, principalele instituţii comunitare 

sunt: 

 Parlamentul European, care reprezintă cetăţenii Uniunii Europene, şi care este ales prin vot direct 

de către aceştia  

 Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Miniştri), care reprezintă fiecare stat membru  

 Comisia Europeană, care reprezintă interesele generale ale UE  

 Curtea de Justiţie a Comunităţ ilor Europene, care se îngrijeşte de respectarea legilor europene  

 Curtea Europeană de Conturi, care verifică finanţarea activităţilor UE  

Parlamentul European cu sediul la Strasbourg este adunarea reprezentativă a celor 460 de milioane de locuitori 

ai Uniunii Europene, urmând ca după extinderea din 2007 să reprezinte aproape 490 de milioane de europeni. 

În mare, tendinţele europene din statele membre se reflectă în fracţiunile politice de pe scena europeană. 

Parlamentul are trei puteri importante: 

 Puterea legislativă reprezintă adoptarea legilor europene (foi de parcurs, ordonanţe, decizii).  

 Puterea bugetară, deci poate să exercite o influenţă asup ra cheltuielilor comunităţii.  

 Puterea de supraveghere democratică se exercită asupra Comisiei Europene. PE îşi spune părerea despre numirea 

membrilor comisiei şi poate să depună o moţiune împotriva acesteia.  

Simbolurile Uniunii Europene se referă la drapelul, imnul, deviza şi moneda 

acesteia, conform Articolului IV-1 din proiectul de constituţie europeană. 

 Drapelul Uniunii Europene este un cerc format din douăsprezece stele, pe fond albastru,  

 Imnul Uniunii Europene este extras din Simfonia a 9-a, Odă Bucuriei de Ludwig van Beethoven,  

 Deviza este Uniţi în diversitate (deviza actuală este Unitate în diversitate), iar moneda este euro

Consiliul European (funcţional şi  

jurdic este supraordonat organelor UE, 

nefiind un organ UE) 

Consiliul Uniunii Europene 

(Consiliul de Miniştri) 

 Ia decizii fundamentale  

 Stabileşte liniile şi obiectivele 

generale  

 Propune legi  

 Aplică planul bugetar  

 Veghează la aplicarea legilor 

europene, a bugetului şi a 

programelor uniunii  

 Decide asupra proiectelor de 

lege ale Comisiei  

 Stabileşte bugetul  

 Încheie tratate internaţionale  
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          În ploaia de parfum al florilor de salcâm ce înfloresc în mai şi, 

anul acesta, se va desfăşura la şcoala noastră Concursul Naţional 

de Creaţie Literară ”GEORGE TUTOVEANU”,  ediţia a-IV-a. 

          Sperăm ca şi anul acesta să ne bucurăm de o largă participare 

a micilor condeieri, dornici de afirmare. Ediţiile anterioare au 

relevat maturitatea participanţilor în ceea ce priveşte diversitatea 

tematică abordată în creaţiile literare, cât şi expresivitatea artistică 

a acestora. 

         
         Amintim că la ediţia a III-a 2009 au participat la acest concurs 

un număr de 126 de elevi din 20 de judeţe şi municipiul Bucureşti.  

Membrii comisiei de jurizare a lucrărilor au acordat un număr 

de 34 de premii pentru clasele II- IV, V-VI, VII-VIII.  

    

Urăm succes şi ediţiei a IV-a, 2010 

      PROF. COZMA MARIANA   



Născut pe meleaguri moldovene, Constantin

Dimoftache este cunoscut sub pseudonimul C.D. Ze-

letin. Profesor universitar, medic, biofizician, poet și

eseist, C. D. Zeletin este unul dintre cei mei buni

traducători din lirica italiană şi franceză, dar și unul

dintre foarte puținii traducători din limba sanscrită. 

Bârladul s-a legat prin destin de viaţa şi anii de

studii ai adolescentului care a avut ocazia să cunoască

reprezentanți marcanți reuniți în jurul Societății

Culturale ”Academia Bârlădeană”. 

Apropiat al familiei Tutoveanu, C. D. Zeletin a

cunoscut de aproape pe ”POETUL ALBASTRULUI”

și atmosfera efervescentă a Academiei Bârlădene. 

Astăzi, în atmosfera caldă a salonului de la Complexul

Muzeal ”Marcel Guguianu”, alături de prieteni bârlădeni, dar și de reprezentanți ai școlii

noastre, domnul C. D. Zeletin și-a sărbătorit ziua de naștere, prilej cu care împreună cu

toți cei prezenți i-am adresat urări de sănătate, felicitându-l. 

Profesorul C. D. Zeletin a devenit din mai 2008 prietenul şcolii noastre, fiind

președintele de onoare al Concursului Naţional de Creaţie Literară „George Tutoveanu”,

Bârlad, aflat în acest an la a IV-a ediție. 

Clipele petrecute în preajma domnului profesor, cu acest prilej, au însemnat

emoție, dar și înălțare spirituală într-un dialog alături de invitații domniei sale.  

Colectivul de redacție al revistei ”ARIPI DE LUMINĂ”, exprimând

sentimentele elevilor și profesorilor din Școala ”GEORGE TUTOVEANU”, adresează la

ceas aniversar urarea  ”LA MULȚI ANI !”  
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din rezultatele noastre

“Micul matematician” - faza naţională 2009

PREMIUL I

Mihăilă Cristian, cl. a II-a B

Bolea Ioana, cl. a II-a B

Comănescu Vlad, cl. a II-a B

Rotaru Oana, cl. a II-a B

Burdujan Alexandra, cl. a II-a B

Spulber Andreea Cristina, cl. a II-a C

Bejinaru Alexandru, cl. a III-a A

Huhulia Diana, cl. a III-a A

Odobeşteanu Alexandru, cl. a III-a A

Popuţoaia Ioana, cl. a III-a B

Rotaru Alexandru, cl. a IV-a B

Palade Cosmin, cl. a IV-a B

Moisă Adrian, cl. a IV-a B

Păsărică Ana Maria, cl. a IV-a B

Ţurcanu Geani, cl. a IV-a B

Reclaru Dragoş, cl. a IV-a B

Macovei Manuel, cl. a IV-a B

Rotaru Cosmin, cl. a IV-a D

Broştic Ionuţ, cl. a IV-a D

Butoi Bogdan, cl. a IV-a D

Toma Miruna, cl. a IV-a D

Prăjescu Alexandru, cl. a IV-a D

Bighiu Mălina, cl. a IV-a D

Radu Emanuel, cl. a IV-a C

PREMIUL II

Stadniciuc Irina, cl. a II-a A

Bahrim Dragoş, cl. a II-a B

Cotoranu Alexandru, cl. a II-a B

Chiriac Mălina, cl. a II-a D

Balan Andreea, cl. a II-a D

Hobinc Andrei, cl. a II-a D

Iovu Cosmin, cl. a II-a D

Bădeanu Radu, cl. a II-a C

Horobed Daria, cl. a III-a B

Rotaru Ada, cl. a III-a B

Sălăvăstru Diana, cl. a III-a B

Obreja Roberta, cl. a III-a B

Mihăilă Iulian, cl. a IV-a D

Ciolan Ioana, cl. a IV-a B

Iopşu Iulian, cl. a IV-a B

PREMIUL III

Pînduchi Sebi, cl. a II-a D

Bîlbîie Tudor, cl. a II-a D

Iopşu Iulian, cl. a IV-a B
Ţurcanu Geani, cl. a IV-a B

Comănescu Vlad, cl. a II-a B
Bobea Ivona, cl. a II-a B

Popa Petronela, cl. a II-a C
Focşa Miruna, cl. a IV-a D

Olteanu Cătălin, cl. a IV-a D

“Lumina Math” - nivel judeţean

PREMIUL I

Rotaru Alexandru, cl. a IV-a B

Macovei Manuel, cl. a IV-a B

Rotaru Cosmin, cl. a IV-a D

Broştic Ionuţ, cl. a IV-a D

Butoi Bogdan, cl. a IV-a D

PREMIUL III

Focşa Miruna, cl. a IV-a D
Bighiu Mălina, cl. a IV-a D

“Lumina Math” - nivel naţional

MENŢIUNE

Rotaru Cosmin, cl. a IV-a D

Turneul Nord Master Sport Iaşi 2009

PREMIUL I - medalia de aur

Macovei Manuel, cl. a IV-a B

“Viitorii matematicieni”, Roman

PREMIUL I

Broştic Ionuţ, cl. a IV-a D

PREMIUL II

Popuţoaia Ioana, cl. a III-a B

PREMIUL III

Huhulia Diana, cl. a III-a A

Cotoranu Alexandru, cl. a II-a B

Bahrim Dragoş, cl. a II-a B

MENŢIUNI

Bădeanu Radu, cl. a II-a C

Spulber Andreea, cl. a II-a C

Mastacan Alexandru, cl. a II-a C

Borş Gabriel, cl. a II-a C

Angheluţă Raluca, cl. a III-a A

Begiu Vlad, cl. a III-a A

Bobârcă Cătălin, cl. a III-a A

Rîpă Răzvan, cl. a III-a A

Odobeşteanu Alexandru, cl. a III-a A

Toma Miruna, cl. a IV-a D

Bighiu Mălina, cl. a IV-a D

Rotaru Cosmin, cl. a IV-a D

Focşa Miruna, cl. a IV-a D
Ţurcanu Anca, cl. a IV-a D



Proeducaţia 
Inst. Huiban Aurelia  

Menţiuni 

Stan Teodora, cl. I C 

Răducanu Larisa, cl.  I C 

Frunză Raluca, cl. I C 

Azamfirei Antonio, cl.  I C 

Toma Mălina, cl. I C 

Şuşnea Elena, cl.  I C                      

Balan Răzvan Teodor, cl. I C  

Diaconu Andreea, cl.  I C 

Pascal Otilia, cl. I C 

Dobrin Alexandra, cl. I C  

Bighiu Ana Maria, cl. I C 

Postolache Iulian, cl. I C 

Înv. Irimia Dorina 

Menţiuni 

Spulber Andreea, cl a III-a C   

Lumina math- nivel judeţean 

2009/ 2010 

Premiul I  
Inst I. Şolcă Iulia  

Odobeşteanu Alexandru, cl.a IV-a A 

Angheluţă Raluca, cl.a IV-a A 

Bejinaru Alexandru, cl.a IV-a A  
Înv. Ganea Nela                

Popuţoaia Ioana, cl.a IV-a B  

Premiul II 
Inst I. Şolcă Iulia 
Râpă Răzvan, cl.a IV-a A 
înv. Ganea Nela 

Gherghescu Aida, cl.a IV-a B 

Horobeţ Daria, cl.a IV-a B Barbu 

Miruna,cl.a IV-a B 

Balaban Adnana, cl.a IV-a B 

Pancu Denis, cl.a IV-a B     

Premiul  III 
Inst I. Şolcă Iulia 
Begiu Vlad, cl.a IV-a A           

Cain Edward, cl.a IV-a A 

Menţiune 
Inst I. Şolcă Iulia 
Rotaru Priscilla, cl.a IV-a A 
Înv. Ganea Nela 
Siriac Gheorghe, cl.a IV-a B 

“Micul matematician”– faza 

judeţeană  
Înv. Hurdubae Ecaterina 

Ditu Miriam 
Inst I. Şolcă Iulia 

Angheluţă Raluca, cl.a IV-a A 

Bejinaru Alexandru, cl.a IV-a A 

Bobîrcă Cătălin, cl.a IV-a A 

Begiu Vlad, cl.a IV-a A 

Huhulia Diana, cl.a IV-a A          

Râpă Răzvan, cl.a IV-a A 
Înv. Ganea Nela                         

Filiche Codruţa, cl.a IV-a B 

Obreja Roberta, cl.a IV-a B 

Sălăvăstru Diana, cl.a IV-a B 

Blasciuc Raluca, cl.a IV.a B 

Popuţoaia Ioana, cl.a IV-a B         

Rotaru Ada, cl.a IV-a B 

Concursul de ortografie „Limba 

română este patria mea” 

PREMIUL III 

Manea Georgiana, cl.a IV-a C 
Inst I, Matei Larisa 
Angheluţă Raluca, cl. a IV-a A 
Inst I, Şolcă Iulia 
Popuţoaia Ioana, cl. a IV-a B 
Înv. Ganea Nela 

Zavate Antonia, cl. a II-a B, 
Prof. Înv. primar, Dorofte Gabriela  



Matematică 
Olimpiadă- faza judeţeană, 2009  
Locul I 
Silav Cristian, cl. a V-a B, prof. Maximilian Opaiț 
Locul III
Martac Monica, cl. a VII-a A, prof. Rotaru Maricel 
Olimpiadă- faza națională 
Silav Cristian, cl. a V-a B, menţiune şi medalia de aur a 
S.S.M.R. prof. Maximilian Opaiț 
Anul școlar 2009/2010 
CCCooonnncccuuurrrsssuuulll   IIInnnttteeerrrjjjuuudddeeeţeeeaaannn   ”””CCCrrriiissstttiiiaaannn   CCCaaallluuudddeee”””---   GGGaaalllaaațiii 

Premiul III 
Silav Cristian, cl. a VI-a B, prof. Maximilian Opaiț 
Mențiuni 
Macovei Manuel, cl. a V-a B, prof. Rotaru Maricel 
Obreja Dragoș, cl. a V-a D, prof. Maximilian Opaiț 
Reclaru Dragoș, cl. a V-a B, prof. Rotaru Maricel 
Rotaru Cosmin, cl. a V-a D, prof. Maximilian Opaiț 
Şolcă Adina, cl. a VI-a B,  prof. Maximilian Opaiț 

Concurs interdisciplinar (limba 
română şi matematică) 
Concursul „+ Poezie”, Reşiţa, 2009  
Premiul I   
Silav Cristian, cl. a V-a B 
prof. Dascălu Paula, prof. Opaiţ Maximilian 
Gologan Alexandra, cl. a VI-a B 

prof. Codiţă Cristina, prof. Rotaru Maricel 

Limba franceză 
prof. Dangă Elena 
Olimpiadă- faza judeţeană, 2010 
Locul I
Chircă Diana, cl. a VIII-a A                                 
Locul II 
Chiburcutean Alina Ştefania, cl. a VIII-a A 
Premiul special 
Cangurul lingvistic,
Ghinea Maria, prof. Ghinea Adriana 

Limba engleză-  

Olimpiada fază judeţeană 2010

prof. Teodorescu Mihaela 
Locul I, Caradinţă Tudor, cl a VI-a B 

Locul III, Pintilie Adina, cl a VIII-a B     

Gologan Alexandra,  cl. a VII.a B, prof. Rotaru Maricel               
Oprea Ştefania, cl. a VII-a B,  prof. Rotaru Maricel 
Martac Monica, cl. a VIII-a A, prof. Rotaru Maricel 

CCCooonnncccuuurrrsssuuulll   IIInnnttteeerrrjjjuuudddeeeţeeeaaannn   ”””CCCooonnngggrrruuueeennnțeee”””---   BBBrrrăiiilllaaa
Mențiuni 
Oprea Ştefania, cl. a VII.a B,  
prof. Rotaru Maricel 
CCCooonnncccuuurrrsssuuulll   IIInnnttteeerrrjjjuuudddeeeţeeeaaannn   dddeee   LLLooogggiiicccă   șiii   CCCrrreeeaaațiiieee   
MMMaaattteeemmmaaatttiiicccă   
Premiul I 
Macovei Manuel, cl. a V-a B, prof. Rotaru Maricel 
Rotaru Alexandru, cl. a V-a B, prof. Rotaru Maricel 
Premiul II 
Vasilică Iulia, cl. a VI-a B, prof. Maximilian Opaiț 
Balaban Nicu, cl. a VII-a B,  prof. Rotaru Maricel 
Premiul III 
Oprea Ştefania, cl. a VII-a B,  prof. Rotaru Maricel 
Martac Monica, cl. a VIII-a A, prof. Rotaru Maricel 
Mențiuni 
Rotaru Cosmin, cl. a V-a D, prof. Maximilian Opaiț 

Menţiune  
Ionaşcu Alexandru cl. a VI-a B (faza judeţeană)

prof. Codiţă Cristina, prof. Rotaru Maricel 

Limba şi literatura română

Olimpiadă- faza judeţeană,2010 
Locul I, Silav Cristian, cl. a VI-a B 
prof. Dascălu Paula

Biologie 
Olimpiada- faza judeţeană 2010
Premiul III 
Staicu Ioana Georgiana,cl.a VIIa B 
Menţiune 
Brăescu Alexandru- Mihai, cl. a VII-a B 
Concursul de proiecte de
comunicare, faza judeţeană
organizat de Consiliul Judeţean
Vaslui, 2010 

Menţiune 
Proiectul „Tineri ambasadori împotriva
schimbărilor climatice”, clasele a
VII-a şi a VIII-a 
Coordonator, prof.Robu Ionela şi prof.
Apostol Aneta 
Premiul III 
Concursul „Sanitarii pricepuţi”, faza
judeţeană- 2009 
prof. Robu  Ionela 

Religie 
Olimpiada fază judeţeană 2009 
prof. Mocanu Paulina 
Premiul I 
Bighiu Bianca, cl. a VI-a D 
Concurs interjudeţean de creaţie plastică 
„Drepturile copilului în viziunea mea”  
Premiul  III 
Postolache Alexandru, cl. a VI-a D 

Istorie 
prof Mamalaucă Mariana 
Locul III 
Concursul judeţean „Cuza Vodă şi 
colaboratorii”2010
Ciolan Ioana, Popa Teodora, Macovei Manuel, cl. a 
V-a B  

PERFORMANŢE ŞCOLARE



Educaţie tehnologică 
prof. Ţârcă Luminiţa 
Olimpiada naţională, 2009 
Menţiune 
Puiu Andreea a VII-a D  

Educaţie muzicală 
prof. Luchian Ana- Maria 
2009 
Premiul I  
Grupul „Ding-Dong”, Festivalul Datina 
Concurs județean “Ritmuri pe portativ” 
Premiul I  
Grupul Ding-Dong
Premiul II 
Maxim Mihaela, cl a VIII-a B Tănase Cristina, cl a VII-a B 
2010 
Concurs internațional balcanic „Ofranda Sunetului” 
Locul II, Formația „Lotus” 
Locul II, Grădinaru Iolanda, cl. a VI-a B 
Trofeul festivalului, Grupul “Ding-Dong”  

Ed. Fizică și sport.                                                                                                                                                                                                       
Campionatul Național de Atletism- copii                                                                                 
București - 11 aprilie 2010

GABRIEL ALEXANDRU PAVEL cl. a VI-a C

Campion național altetism- copii 

Antrenor, prof. George Halapciuc C.S.S. Bârlad

Concursul Naţional de Creaţie Literară „George Tutoveanu” 

PREMII SPECIALE 

Premiul Revistei „Aripi de lumină”, 
(secţiunea poezie), inv. Rodica Rotaru

Huhulia Diana, cl. A III-a A 
 

Premiul Juriului 
(secţiunea poezie), prof. Cristina Codiţă 
Lupaşcu Rafael Tudor, cl. a VIII-a D 

Premiul Academiei Bârlădene 
(secţiunea poezie), prof Mariana Cozma
Grigoraş Alexandra Cristina, cl. a VIII-a C

Premiul Special pentru poezie 
prof Mariana Cozma
Grigoraş Alexandra Cristina, cl. a VIII-a C

Premiul Special pentru Proză
înv. Nela Ganea 
Cruceanu Alice Gabriela, cl. A III-a B  

Educaţie plastică 

prof. Eugen Iftene 
Premiul special, Concursul  Internaţional, THE 6th INTERNATIONAL 

ENVIRONMENTAL CHILDREN’ S- KANAGAWA- Japonia, Vasiliu Ioana, cl. a VIII- a A, 

Concursul naţional de Grafică „Visând la aştri”- faza naţională, 2010 

Premiul I, Popa Irina, cl. a VII-a B 

Premiul II, Mihociu Vlad, cl. a VIII-a A 

Menţiuni, Cartas Maria, Tătaru Andrei, 

cl. a VIII-a A 

Concurs naţional „Autori - copiii” faza 

naţională 

Premiul I, Ioana B 

Premiul II, Lăcustă M                                                                          

Premiul III, Huţuţuc I. 

Menţiune, Aur A 

Premiul I 

(secţiunea proză) , prof. Mariana Cozma 
Grigoraş Alexandra Cristina, cl. a VIII-a C
Premiul II 

Ardeleanu Mălina, cl. a IV-a B

(secţiunea proză), înv. Geta Şolcă

Vasilică Iulia, cl. a V-a B

(secţiunea proză),  prof. Paula Dascălu 

Premiul III  
Rotaru Marius Cosmin, cl. a IV-a D 
secţiunea proză, prof. înv. primar, Monica Vârlan  
Menţiuni 

Mândrescu Ioana, cl. a V-a B

(secţiunea proză) ,  prof. Paula Dascălu 



Numele meu e Vasiliu Ioana şi sunt în clasa a

8-a A. Iată ce pot să vă spun despre mine: ca toţi

ceilalţi, păşeam sfioasă în drum spre şcoală acum

aproape 8 ani. Ce mult pare, dar ce repede au trecut.

Nici toţi colegii nu mi-i cunoşteam. O persoană

deosebită, fosta mea învăţătoare, d-na Rotaru Rodica

m-a ajutat să mă afirm, descoperindu-mi încet, încet

talentele. Am început să scriu poezii şi compuneri şi

să trimit la diferite reviste. (Sunt sigură că vă amintiţi

de „Viitorul la pătrat” sau de „Micul condeier”). Am

avut nenumărate publicaţii, am participat la numeroase

concursuri de creaţie. Am mers, începând din clasa a

V-a în fiecare an la 

olimpiada de limba română. Am reuşit să mă calific la etapa judeţeană de fiecare dată, anul

trecut, obţinând locul I pe şcoală şi anul acesta locul al II-lea. 

Am descoperit că şi desenul este unul dintre talentele mele. Îmi amintesc că am luat doi

ani la rând premiul I la concursul Echi-gal pentru desen. Eram foarte mândră de diplomele mele

. Pe atunci frecventam un curs de pictură coordonat de d-l profesor Iftene Eugen, care mi-a fost

profesor şi în gimnaziu. Am avut multe expoziţii cu tablouri pictate în ulei, prezentate la Casa de

Cultură. Recent am primit o diplomă de onoare din Japonia pentru un desen în cerneală.  Iată

câteva dintre premiile obţinute în această şcoală: în iunie 2006 - Premiul I la Concursul

Internaţional de artă plastică „N.N.Tonitza” pentru desenul „Locuri dragi” şi tot atunci premiul

al II-lea pentru desenul „Primăvara”, premiul al III-lea la Concursul Naţional de creaţie literară

„Natura - prietena mea”, premiul al III-lea la Concursul de creaţie literară „Aripi de lumină”,

organizat de şcoala noastră în 2006, etc.  

În fiecare an am fost premiantă (şi sper că voi fi şi anul acesta), am luat de fiecare dată

premiul I, cu excepţia clasei a V-a...probabil că trecerea de la d-na învăţătoare la profesori a fost

puţin mai dificilă. Atunci am luat premiul al II-lea. 

Ca hobby...încă mai desenez, şi îmi place. În acelaşi timp, încerc să-mi exprim

starea sufletească, gândurile aşternându-le pe hârtie. De câteva luni, cânt şi la chitară.  

Îmi doresc foarte mult să-mi continui studiile la Colegiul Naţional ”Gh, Roşca

Codreanu”, profilul Ştiinţele Naturii, deoarece visul meu este să devin medic. 

Cu această ocazie, aş dori să mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat să-mi formez o

personalitate, lor le datorez dezvoltarea mea ca om: d-nei învăţătoare Rotaru Rodica, fostului meu

diriginte , d-l profesor Rotaru Maricel, actualei diriginte  d-na profesor Prisecaru Geanina, dar şi

celorlalţi profesori pe care îi am şi i-am avut în decursul acestor 8 ani. Acum cred că mi se

potrivesc cuvintele din motto-ul revistei „Micul condeier”: „Cine eşti tu?” , „Sunt ceea ce aţi reuşit

să faceţi din mine”. 

Le doresc tuturor profesorilor multă putere de muncă, sănătate, ca prin blândeţe şi

răbdare, să poată îndruma şi alţi şcolari pe drumul vieţii, dăruindu-le fiecăruia câte puţin din

nepreţuitul dar al cunoaşterii. 

                                   O zi plină de zâmbete! 

Vasiliu  Ioana 

Bună, 



S-au scurs deja mai bine de trei ani de şcoală, iar elevii care s-au

« înscris » în « competiţia » vieţii de şcolar sunt în plină « cursă ». Nu a 

fost suficient să îşi demonstreze puterile în clasă, pe terenul lor 

binecunoscut...! O parte din ei au avut ambiţia de a da mâna cu dascălii 

lor, în calitate de coechipieri, şi de a concura la diferite competiţii 

organizate, în fiecare an, pentru  învăţământul primar. 

Acum, trăgând linie, îi putem cunoaște pe cei mai buni dintre ei,

pe cei care au reprezentat sau vor reprezenta şcoala noastră în 

competiţii. Fiecare învăţător se mândreşte cu elevii săi care au trecut de

primul hop, de ciclul primar, dar, de fapt, greul acum începe pentru 

şcolari. 

Ioana Popuţoaia se numără printre elevii care, în clasa a IV-a, îşi
bate capul şi cu participarea la concursuri. Este o fată deosebit de sensibilă, dar extrem de ambiţioasă când
vine vorba de muncă şi de reuşite. Şi succesele au venit... 

Premiul I: 

Concurs naţional de matematică “Lumina Math”, 2009; 

Concursul naţional “Smart”, secţiunea matematică, 2009, 2008; 

Concursul naţional “Smart”, secţiunea limba şi literatura română, 2008; 

Concursul “Micul matematician”, faza naţională, 2009; 

Concursul “Micul matematician”, faza locală, 2009, 2008; 

Concursul interjudeţean “Viitorii matematicieni”, Roman, 2008; 

Concurs naţional “Echi-gal prin cooperare şi competiţie”, Galaţi, secţiunea matematică, 2008, 2007. 

            Premiul al II-lea: 

Concursul interjudeţean “Viitorii matematicieni”, Roman, 2009; 

Concurs naţional “Echi-gal prin cooperare şi competiţie”, Galaţi, secţiunea matematică, 2009;

Concursul “Micul matematician”, faza naţională, 2008; 

Concursul “Micul matematician”, faza judeţeană, 2008. 

Premiul al III-lea: 

Concursul naţional “Smart”, secţiunea limba şi literatura română, 2009; 

Concursul naţional “Smart”, secţiunea cultură general, 2009; 

Concursul “Micul matematician”, faza judeţeană, 2009. 

Concursul european de matematică aplicată “Cangurul”, 2009 - calificare la proba de baraj. 

Felicitări, Ioana! 

Un sincer “Bravo!” pentru toţi elevii şcolii

noastre! 

înv. Nela Ganea 

POPUŢOAIA IOANA,  

clasa a IV-a B 



În şcoala noastră s-au derulat între anii 2005-2009 două proiecte Comenius: “Once 

upon a time” şi “Using ICT to support and enhance Teaching and Learning”, primul 

adresându-se învăţământului primar, iar cel de-al doilea ciclului gimnazial. 

Două dintre obiectivele stabilite au vizat integrarea elevilor cu părinţi migraţi şi 

utilizarea de către profesori şi elevi a mijloacelor moderne de învăţare. Aceste ţinte şi-au 

demonstrat aplicabilitatea în activitatea susţinută în Şcoala Nr. 11 “George Tutoveanu” în 

cadrul Cercului Pedagogic „Consiliere şi orientare şcolară”, din data de 17 noiembrie 2009.  

Tema dezbătută a fost “O viaţă departe de părinţi. Probleme cu care se confruntă 

copiii cu părinţi aflaţi la muncă în străinătate.” 

Cadrele didactice au abordat această problematică pornind de la domeniul specif-

ic de activitate: 

1. “Am rămas acasă singur. Ajutaţi-mă!” – psiholog şcolar Vânătoru Carmen 

2. “Clasa – a doua familie” – profesor Dascălu Paula 

3. “Proiect Eco-şcoala” – profesor Robu Ionela 

4. “Parteneri în creaţie şi informare prin biblioteca şcolii” – bibliotecar şcolar Obreja 

Lucica 

5. Proiect educaţional “Educaţia pentru timpul liber” – profesor Spânu Liliana 

6. “Les petits francophons” – profesor Dangă Elena 

7. „Şi biblioteca mă ajută!” – profesor Cozma Mariana 

8. “Împreună nu suntem singuri” – profesor Luchian Ana-Maria 

9. Proiecte europene – profesor Dascălu Paula, profesor Teodorescu Mihaela 

Toate aceste prezentări au evidenţiat soluţiile oferite de şcoala noastră în vederea 

reducerii vulnerabilităţii acestor elevi faţă de riscurile sociale şi a unei integrări 

optime în procesul instructiv-educativ. Materialele tehnoredactate au fost însoţite de 

prezentări Power-Point realizate de către elevi şi profesori.  

Astfel, experienţa dobândită prin participarea la cele două proiecte a demonstrat 

indubitabil că implicarea şcolii în asemenea activităţi la nivel european constituie un 

important pas în armonizarea sistemului de învăţământ românesc cu valorile 

europene specifice.  

Coordonator de proiecte şi programe educative, 
prof. Dascălu Paula 



                   LUXEMBOURG 2010! 

KIWANIS – CLUB, PRIMĂRIILE WALFERDANGE şi ERPELDANGE, ŞCOALA

ELEMENTARĂ din LUXEMBOURG 

Au devenit deja nu numai parteneri într – un proiect complex, dar şi adevăraţi prieteni ai şcolii noastre

şi ai comunităţii bârlădene care se exprimă cu gesturi simple cu care creionează profilul EUROPEI UNITE şi

alături de care simţim mai aproape de spiritul cetăţeanului european, sensul devenirii. 

Semnificaţia acestei deveniri, într – o perioadă de criză globală care nu a ocolit şcoala noastră, capătă

astăzi conotaţii speciale, promovând sentimente şi atitudinii, speranţă şi aspiraţii. 

Proiectele COMENIUS derulate în comun şi generozitatea gestului simplu au produs o schimbare

profundă în relaţiile dintre şcoala noastră şi reprezentanţii MARELUI DUCAT AL LUXEMBOURGULUI,

care s – a materializat într – un proiect inedit pentru sprijinirea populaţiei şcolare şi a comunităţii din jurul

Bârladului, către care s – a îndreptat ultimul transport efectuat cu sprijinul firmei AGRILUX – BERNARD

ELVINGER. S – au bucurat astfel alături de elevii noştri copii din şcolile comunei GRIVIŢA şi cei de la

GRĂDINIŢA SÂRBI – comuna BANCA. 

În cadrul acestui proiect, cu sprijinul prietenilor noştri luxemburghezi a fost organizată a fost

organizată în Luxembourg expoziţia „CULORILE COPILĂRIEI”, care a cuprins tablouri realizate de copii

sub îndrumarea profesorului EUGEN IFTENE – expoziţie care în preajma sărbătorilor de iarnă şi apoi a celor

pascale a oferit spre vânzare tablouri ale artiştilor bârlădeni, urmând ca toate fondurile colectate să se întoarcă

sub formă de materiale către cercurile de pictură coordonate de domnul profesor. 

Acum şcoala noastră aşteaptă un nou transport cu elemente de mobilier şcolar şi echipamente

electronice, dar şi un AUTOCAR de 50 de locuri pus la dispoziţia copiilor printr – un act de donaţie. 

Evident relaţia cu LUXEMBOURG este puternic marcată de numele D – lui FRANCIS DAHM care

în calitate de primar al localităţii ERPELDANGE a obţinut pentru unitatea noastră o finanţare de la bugetul

local în valoare de 6000 €, care va fi folosită pentru lucrări de modernizare a şcolii. 

Iată motive, ca la rândul nostru să întoarcem recunoştinţa noastră celor alături de care am învăţat să

simţim şi să trăim într – o Europă unită. 

Această poveste frumoasă readuce astăzi în preajma aniversării a 30 de ani de existenţă a Şcolii Nr. 11

„GEORGE TUTOVEANU” bucuria şi împlinirea unui vis care confirmă nu numai aspectele integrării

europene, dar şi expresia convieţuirii într– un spaţiu cultural francofon. 

Aşa am simţit fărâme dintr– un vis în care oameni şi gesturi se contopesc într – o lume a viitorului, o

lume a copiilor noştri, o lume a speranţei şi devenirii pentru care exclamăm iarăşi „FIAT LUXEMBOURG!” 

LA MULŢI ANI, EUROPA! 

                                                                                            Dir. Prof.  Maximilian Opaiţ, 

                                                                                    Prof. Geanina Prisecaru 

                                                                                          Aprilie 2010. Bârlad! 



                    LUXEMBOURG, 2010 ! 

 

 

 

 

 

KIWANIS – CLUB, LES MAIRIES WALFERDANGE et ERPELDANGE, 

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE du LUXEMBOURG 

Ont devenu déjà non seulement des partenaires dans un projet complexe, mais aussi des vrais amis  de 

notre école et de la communauté du Bârlad qui s’exprime par des gestes simples  avec qui, on crayonne le 

profil de l’Europe Unie et à côté duquel on sent plus près de l’esprit du citoyen européen, le sens de la 

transformation. 

La signification de cette transformation, dans une période de crise globale qui n’a pas contourné notre 

école, obtient aujourd’hui des connotations spéciales, promouvant sentiments et attitudes, espoir et 

aspirations. 

Les projets COMENIUS déroulé en commun et la générosité du geste simple ont produit une 

profonde échange dans les relations entre notre école  et les représentants DU GRAND DUCHE DU 

Luxembourg, qui s’est matérialisé par un projet inédit pour l’appui de la population scolaire et de la 

communauté de l’environ du Bârlad vers qui s’est redressé le dernier transport réalisé avec l’appui de la firme 

AGRILUX – BERNARD ELVINGER. Ainsi, se sont jouit à côté de nos élèves, les enfants des écoles de la 

commune GRIVIŢA et ceux du jardin d’enfants SÂRBI – la commune BANCA. 

Dans le cadre du projet, avec l’appui de nos amis luxembourgeois a été organisé à Luxembourg une 

exposition « LES COULEURS DE L’ENFANCE » qui a englobé des tableaux réalisé par nos enfants sous la 

direction du professeur EUGEN IFTENE – exposition qui à l’approche des vacances d’hiver et puis de celles 

de Pâques a offert à la vente des tableaux des artistes du Bârlad, et toutes les fonds collecté suivant à être 

retourné sous forme des matériels vers les cercles de peintures coordonnée par monsieur le professeur. 

Maintenant notre école attend un nouveau transport avec des éléments de mobilier scolaire et des 

équipements électroniques, mais aussi un autocar de 50 personnes posé à la disposition des enfants par un acte 

de donation.  

Evidement, la relation avec Luxembourg est fortement marquée par le nom du M. FRANCIS DAHM, 

qui en qualité de bourgmestre de la ville d’ERPELDANGE a obtenu pour notre unité scolaire un financement 

en valeur de 6000€ du budget local, qui sera utilisé pour des œuvres de modernisation de l’école. 

Voila des raisons, qu’à notre tour de retourner notre reconnaissance à ceux de qui on a appris de sentir 

et de vivre dans une Europe unie. 

Cette belle histoire ramène aujourd’hui à l’approche de l’anniversaire de 30 années d’existence de 

l’école no. 11 GEORGE TUTOVEANU la joie et l’accomplissement d’un rêve qui confirme non seulement 

les aspects de l’intégration européenne  mais aussi l’expression de la cohabitation dans un espace culturel 

francophone. 

Ainsi, j’ai senti des débris d’un rêve dans lequel des hommes et des gestes se réunissent dans un 

monde de l’avenir, un monde de nos enfants, un monde de l’espoir et de la transformation pour qui on 

exclame de nouveau « FIAT LUX ! » 

 

 

                                                        Joyeux anniversaire l’Europe ! 

 

                                                                                                                      Dir. Prof. Maximilian Opaiţ 

                                                                               Prof. Geanina Prisecaru 

                                                                              Avril 2010, Bârlad 

 

 

 

 

 



Fundaţia Educaţională Oracle a înfiinţat Concursul de

Pagini Web ThinkQuest în anul 2002. De atunci:  

•au participat peste 100 000 de elevi şi profesori din 150 de ţări ; 

•a devenit una din cele mai eficiente modalităţi de învăţare prin

intermediul tehnologiei; 

•Biblioteca ThinkQuest include peste 7000 site-uri; 

•Biblioteca ThinkQuest se bucură de peste 30 de milioane de

vizitatori în fiecare lună. 

Fiecare echipă din Concursul ThinkQuest trebuie să aibă: 

•3-6 elevi (vârsta între 9-19);                                                         

•1 leader al echipei care trebuie să fie profesor sau angajat al şcolii; 

•1 consilier al echipei (opţional) care trebuie să fie adult. 

Pentru a participa la Concursul ThinkQuest, echipele trebuie: 

1. să se înscrie pe www.thinkquest.org; 

2. să aleagă o temă şi să proiecteze un site; 

3. să posteze site-ul pe serverul ThinkQuest şi să completeze un chestionar. 

Fiecare site primit va fi evaluat de profesionişti (profesori). Printre premiile oferite la sfârşitul 

concursului se numără laptop-uri, camere digitale, finanţări şcolare,o excursie la festivitatea de

premiere din San Francisco (Zona Golfului), condiţionată de finanţare. 

                                             Elev Siriac Isabela, 

                                                     clasa a VI-a A,  

                                                 îndrumat de prof. Spânu Liliana 



Un proiect educațional organizat de Consiliul Județean Reprezentativ al Pãrinților din Județul 

Vaslui, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și Școala cu clasele I-VIII nr. 11 “George Tutoveanu” a

avut următoarele obiective: cultivarea sentimentului de dragoste

și prețuire fațã de semeni și consolidarea comportamentului

religios-moral, dezvoltarea solidaritãții si promovarea toler-

anței între tineri, consolidarea coeziunii sociale, promovarea

colaborãrii pãrinți-copii-cadre didactice în comunitate.  

Beneficiarii acțiunii umanitare au fost copii de la

Școala Grivița, acțiunea derulându-se în intervalul 22-30

martie a.c. și 

constând în 

colectarea de 

jucării, rechizite 

și cărți.  

Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul pãrinților, copiilor,  

a cadrelor  didactice și a personalului auxiliar al școlii și a 

constat în colectarea donațiilor și transportarea acestora cu 

microbuzul școlii, mijloc de transport pus la dispoziție de domnul director, profesor Maximilian Opaiț. 

La inițiativa comitetului de părinți, acțiunea școlii a fost mediatizată și în presa locală, prin postul

de radio VIPP și televiziunea Est 1TV. 

Pãrinții și-au încurajat copiii sã doneze jucării, rechizite

și cãrți copiilor de la sat, cu ocazia Sãrbãtorilor Pascale. 

Donațiile au fost numeroase, semn că sentimentul

de generozitate față de copiii de la sat i-a determinat pe

copiii școlii ”George Tutoveanu” să adune cât mai multe

jucării, rechizite și cărți, acestea fiind selectate pe categorii,

împachetate și pregătite pentru a fi dăruite copiilor de la

Școala din Grivița. 



Deplasarea la Grivița s-a  făcut marți, 30

martie, la ora prânzului.  

Copiii și doamna Liliana Droşcă, directoarea

școlii din Grivița ne așteptau nerăbdători în curtea 

școlii.   

Descărcarea coletelor s-a făcut cu ajutorul 

voluntarilor de la clasa a VIII-a B, care de altfel s-au 

ocupat și de colectarea, sortarea și împachetarea 

donațiilor pe parcursul întregii săptămâni a campaniei, aflați sub coordonarea doamnei diriginte,

profesor  Paula Dascălu. 

Au fost desfăcute pachetele și s-au împărțit din jucării,

rechizite, cărți, dar și mesajele transmise de copiii clasei  I D, aflaţi sub

îndrumarea doamnei învăţătoare Monica Vârlan ţi de la clasa a V-a D,

coordonați de doamna dirigintă, profesor Mihaela Teodorescu, clase

care de altfel au fost cele mai darnice din școală, motiv pentru care au

fost premiate. 

Copiii au fost încântați și plăcut impresionați de darurile

primite de la colegii lor de la oraș, promițând că vor păstra legătura. 

Acțiunea umanitară „ Iepurașul de la oraș vine la sat” a fost o

acțiune reușită, interesantă, benefică atât pentru copiii noștri cât și pentru cei de la sat, pentru că au învățat

să fie toleranți și mai ales generoși cu cei mai puțin norocoși decât ei. 

Comitetul de părinți al Școlii Nr. 11 „George Tutoveanu” mulțumește conducerii școlii pentru sprijinul

acordat în derularea acestei acțiuni, doamnei bibliotecare, cadrelor didactice, care s-au implicat în mobiliz-

area elevilor la clase, dorindu-ne ca și la anul să repetăm „Iepurașul”. 

Ecaterina Pintilie, președinte al comitetului de părinți al Școlii Nr.11 „George Tutoveanu” 



al ELEVULUI 

       Omul modern, al societăţii dezvoltate luptă pentru satisfacerea cerinţelor din ce în ce mai 

numeroase, în vederea asigurării unui trai comod şi decent.. Toată lumea ar dori să trăiască 

într-un mediu sănătos şi în acelaşi timp să beneficieze de produsele şi serviciile tehnologiei moderne.

De multe ori însă nu conştientizează că acest mod de viaţă poate afecta grav mediul. Căci ar dori să respire

aer curat şi să consume apă curată şi cei care – trăind doar pentru ziua de azi – nu se gândesc la viitorul

Planetei Albastre.  

E timpul sǎ fim ECO, să gândim de două ori înainte de a face 

ceva, şi când o facem, să fie ECOlogic şi să fie ECOnomic şi să aibǎ 

ECOu şi asupra celorlaţi! Şi putem începe chiar acum... Sǎ ne obligǎm la

o viaţǎ ECOnomicǎ, sǎ avem o conduitǎ ECOlogicǎ, pentru a ne ajuta pe

noi înşine sǎ supravieţuim în confruntarea pe viaţǎ şi pe moarte pe care o

ducem … tot cu noi! 

                           Ca viitori cetǎţeni responsabili şi implicaţi în activitatea de salvare a mediului

         înconjurǎtor, noi elevii de astǎzi trebuie sǎ învǎţǎm sǎ ocrotim, sǎ respectǎm şi sǎ

protejǎm natura.. Fiecare elev trebuie să-şi asume responsabilitatea privind impactul pe care viaţa

lui o are asupra vieţii celor din jurul lui. 

Ce putem face practic pentru a fi ECO? E simplu şi oricine poate fi ECO în milioane de moduri: 

Păstrez curăţenia în spaţiile publice şi arunc gunoiul doar în locurile special amenajate; 

Protejez speciile de plante, animale, păsări şi peşti;  

Particip voluntar la acţiuni cu impact ecologic (de plantare a copacilor, igienizare etc.); 

Elimin consumul inutil de apă rece şi caldă; 

Pentru deplasarea pe trasee scurte, merg pe jos sau utilizez bicicleta; 

Închid robinetul cât timp folosesc săpunul; 

Plasez biroul perpendicular pe cât posibil, în faţa ferestrei, pentru a putea beneficia de lumina naturală; 

Închid sursele de lumină din încăperile neocupate şi calculatorul sau alt aparat care nu este folosit şi 

consumă energie; 

Încurajez reciclarea produselor, păstrez resturile de hârtie în vederea reciclării;  

Utilizez ca ciornă, partea nefolosită (de pe verso) a colilor tipărite care nu mai sunt utile; 

Imprim sau fotocopiez documentele şi mesajele electronice, numai dacă este strict necesar, dacă este 

posibil în alb-negru şi format faţă verso; 

Folosesc la imprimantă funcţia de reducere, dacă este posibil, în vederea fotocopierii a două pagini pe o 

foaie; 

Pentru deplasarea la şcoală,merg pe jos şi numai dacă este 

strict necesar utilizez transportul în comun; 

Prefer să fac un duş rapid în locul unei băi în cadă;  

Mă asigur că nu există scurgeri suplimentare la robinet; 

Păstrez curăţenia în toate locurile publice; 

Beneficiez la maxim de lumina naturală; 

Transmit documentele în format electronic; 

Evit achiziţionarea produselor de unică folosinţă care măresc 

rapid cantitatea de deşeuri; 

  Evit utilizarea sacoşelor din plastic şi folosesc sacoşe 

durabile din materiale textile sau pungi din hârtie/ alte materiale 

biodegradabile; 

Folosesc becurile ecologice în locul celor obişnuite;   

Păstrez liniştea în spaţiul public;  

Sortez gunoiul şi-l arunc în spaţii special amenajate; 

Cumpăr produse cât mai puţin ambalate, sau al căror ambalaj poate fi reciclat; 

Cumpăr produse făcute cât mai aproape de zona în care locuiţi! 

Alimentele care fac “înconjurul lumii”, prin orice mijloc de transport, poluează foarte mult. 

       A sosit timpul să încercăm o schimbare !. Şi tu poti să schimbi ceva în viaţa ta şi a planetei pe care 

trăieşti!  

Poţi să fii ECO şi tu! Depinde doar de tine. 
Chiburcutean  Alina-Stefana,                                                                                                                         Martac Monica                                                                                                                           

Clasa a VIII-a A 



INSTRUCȚIUNI PENTRU VACANȚELE

LA MUNTE 

 În drumeţii port cu mine saci
de plastic pentru gunoi  

 Arunc gunoiul doar în locurile
special amenajate  

 Aprind focul în mediul înconjurător
doar în spaţiile special amenajate  

 Protejez speciile de plante, animale,
păsări şi peşti  

 Pescuiesc şi vânez numai dacă am
un permis valabil doar în locurile şi
periodele legale  

 Anunţ imediat autorităţile despre

orice accident ecologic sau act de

braconaj  

INSTRUCȚIUNI PENTRU

VACANȚELE LA MARE 

 Păstrez curăţenia pe plajă şi
folosesc locurile special
amenajate pentru depozitarea
gunoiului  

 Ţin cont să nu arunc/ să nu
deversez nimic în apa mării, în
lacuri sau oricare curs de apă  

 Am un comportament civilizat
la plajă şi respect indic-
atoarele instalate  

 Înot doar în locurile indicate 

 Folosesc doar ambarcaţiuni 

care nu poluează/ cu consum

redus de combustibil  

Scopul Ghidului Eco-Elevului este de

atrage atenția, de a promova intens

și conștientiza importanța majoră a

protecției mediului prin prezentarea

unor eco-instrucțiuni, adresate fiecărui

elev într-un format simplu, clar și

concis.  

Trebuie să fim conștienți că putem să

limităm impactul negativ direct sau 

indirect pe care fiecare activitate îl poate

genera asupra mediului.  

Ghidul Eco-Cetățeanului  prezintă eco-
instrucţiuni prin care putem să acţionăm
în orice moment pentru reducerea
poluării, evitarea risipei de resurse,
pentru protecția mediului împotriva
schimbărilor climatice şi a dispariţiei
speciilor de plante, păsări, insecte,
animale şi peşti.  

Eco-instrucțiunile pot fi considerate
aparent fără importanță, dar pot avea
efecte pozitive considerabile prin
răspândirea lor la nivelul întregii
societăți.  

Ghidul ECO

 pentru elevi



INSTRUCŢIUNI PENTRU

TRANSPORT 

 Pentru deplasările pe trasee
lungi din perioada vacanţei,
prefer să utilizez transportul cu
trenul sau autocarul şi numai
dacă este strict necesar,
autoturismul personal  

 

 Împreună cu prietenii, ne deplasăm
în vacanţă dacă este posibil într-
un singur autoturism personal  

 Pentru deplasarea pe trasee scurte,
merg pe jos sau utilizez bicicleta  

 Utilizez sistemul de climatizare în
autoturism, numai dacă este strict
necesar  

 Am un comportament moderat
ş i calm, la volan  

 Evit parcarea/ camparea/ staţion-

area autoturismului sau caravanei pe

spaţiile neamenajate  

Popovici Alexandra  
                                                                           Chircã Diana  

                                                                                     Clasa a VIII-a A 

           Știați că...? 

 Un televizor în
"standby" consumă 
45% din curentul
electric folosit de un 
televizor în funcțiune 

 Consumul de energie al
echipamentelor electrice 
în standby reprezintă 
10% din consumul total
al gospodariilor din UE 

 Reglarea termostatului
cu doar 1 grad C mai 
jos, înseamnă o 
economie de energie de
7% 

 Spălarea hainelor la 30
grade C și nu la 40 
grade C, reduce
consumul de energie cu
40% și este, în general, 
la fel de eficientă 

 Încărcatoarele de
telefon uitate în priză 
consumă energie, din
care 95% se iroseşte. 



Iarna a venit cu un ger straşnic. Vântul parcă
îţi arde sufletul. Florile de gheaţă de la ferestre par
nişte fluturi albi. Fulgii de nea nu s-au lăsat mai prejos
şi au început să ningă dis-de-dimineaţă. 

Copiii se îmbracă cu haine groase şi pornesc
spre derdeluş, luându-şi cu ei săniile. Odată ajunşi,
copiii încep să se dea cu săniile. Alţi copii, jucându-se
în zăpadă, dând din mâini şi picioare, fac ,,îngeri” de
zăpadă. Băieţii fac bulgări de zăpadă, ascunzându-se
după copaci, aruncând în prietenii lor. Fetele fac un
om de zăpadă punându-i un morcov drept nas, din doi
cărbuni îi fac ochii, o agrafă este gura, iar o creangă
ţine locul mâinii. Copiilor le ard obrajii, iar ochii le
scânteiază. 

Pe înserate, copiii îşi iau săniile şi se
îndreaptă spre casele lor. 
                                                  Antonia Zavate, cl. a II-a B 
                                                                       Înv. Dorofte Gabriela 

                                       

locuim aici! 

- Şi eu sunt foarte mândru de voi. Am să vorbesc 

cu mama voastră şi am să o rog să  

rămâneţi aici toată vara.  

- Ce fericiţi suntem, bunicule! exclamăm noi în 

cor. 

A doua zi ne-am înarmat cu toate ustensilele

necesare şi am plecat să plantăm brăduţul. Munceam cu

drag gândindu-ne la anii care vor trece şi care vor face ca

acest brăduţ să devină un brad mândru şi drept. 

- Este foarte frumos brăduţul, bunicule! Când vom

fi mai mari, vom veni în vacanţă aici şi ne vom aminti 

că este sădit de noi. 

-Foarte frumos din partea voastră. Acum trebuie 

să-l şi udăm. 

După ce au udat brăduţul, acesta a crescut mare,

înalt şi falnic. 

- Vă mulţumesc, băieţi, că m-aţi ajutat la

plantarea brăduţului! 

- -Cu plăcere, bunicule! Sărut-mâna! 

Mergeţi cu bine, dragii mei! Ne mai vedem la

primăvară! 

Şolcă Diana- Ioana, clasa a II-a  B 

                                           Înv. Dorofte Gabriela

                        

O faptă deosebită 

                                                                                           

Eu şi familia mea am ajuns la cabana 

bunicilor. Ei locuiesc la Braşov. Cabana lor este

construită din lemn de stejar. Aceasta este înconjurată
de mulţi brazi falnici, ce par că ating norii. Iarba, ca

smaraldul, rămâne verde toată vara. Vârfurile munţilor 

sunt ca nişte perle albe care lucesc. Cerul parcă este mai

albastru şi mai curat. Printre firele firave de iarbă cresc

flori multicolore. Soarele se oglindeşte în apa limpede a 

râurilor repezi de munte. 

Noi, copiii, împreună cu bunicul, hotărâm să
plantăm un brăduţ. Bunicul ne spune că suntem

inteligenţi. 
- Copii, voi veţi creşte mari şi falnici precum

brazii veşnic verzi. Voi îmi veţi face  

bătrâneţea mai fericită. 

- Mulţumim, bunicule! Eşti foarte jucăuş. Ne 

place mult  la munte, am vrea să  

                                                                                                                                                                                  

Jocurile iernii 

          Primăvara
Primăvara a sosit 
Şi căldura a venit
Fluturaşi şi gâze mici
Au venit deja aici. 

În pădure eu am fost
Totul era frumos
Veveriţele săreau 
Şi alune căutau. 

Când vine primăvara
Se aude-n toată ţara
Ciripit de păsărele 
Şi jocuri de rândunele. 
                       Tămăşanu Cosmin, cl a IV-aC 
                                 Înv. Matei Larisa 



ÎN ŢARA POVEŞTILOR 

          Îmi place să citesc poveşti! Citesc mai mult vara, în vacanţa mare când sunt la bunica. La ea mă duc în

grădină la răcoarea copacilor! Uneori privesc cerul, păsările din înaltul

albastru şi limpede, alteori îmi trec prin faţa ochilor  zâne şi zmei , paloşe

şi buzdugane....! 

        Astăzi vreau să citesc! Am cu mine o carte cu poveşti. Mă aşez sub

măr, încep să citesc….. şi-mi amintesc de basmul cu merele de aur…. . 

Merele sunt roşii  ...şi…… iată, printre ele, unul de aur! Întind mâna să-l

iau; el se leagănă şi-mi cântă: uuaauu – uuaauu! uuaauu-uuaauu ! Îl 

desprind de pe creangă şi-l păstrez în palmă. Îl privesc uimită. Mă salută şi

nedumerită îl întreb dacă e fermecat, daca e din „Ţara poveştilor”. Îmi

zâmbeşte şi mă îndeamnă să iau mere din cele roşii, să mănânc şi să ofer

câteva şi bunicilor.  

        Întind  cealaltă mâna după merele  roşii. La atingere, răcoarea lor 

mă trezeşte.  

        Privesc mărul de aur din pumnul meu. E un bulgăre uscat de pământ ! 

Privesc printre crengile copacului şi merele roşii se clatină în bătaia uşoară a vântului.  

        Mă ridic şi-mi iau cartea.  

        Fusesem pentru câteva clipe în vis,cu gândul în ţara poveştilor! 

                                                                                                                       Elev,        

                                                                                                               Chiriţă Mălina, cl. a III-a C 

             Dor de prieteni 

   Încă este iarnă. Împrejurimile

sunt acoperite de un alb imaculat.

Natura e învelită în tăcerea tainică

a iernii. Nimic nu mişcă. Doar

soarele mai aruncă timid câte o

geană de lumină. 

   Dar ce se vede? Un firicel mic,

verzui, îndreptat spre căldura

soarelui. Acesta e un gingaş ghio-

cel. Îi zice soarelui: 

- Soare, soare, fii bun şi

topeşte zăpada care mă  ţine! 

- Soarele îi promise că are să facă

tot ce poate. Acum ghiocelul s-a

dezvoltat. Cupa dalbă şi micuţă a

ieşit la iveală, frunzele sale de

smarald sunt lunguieţe, dar tot

lipsea ceva. 

- Soare, soare, fii bun şi dă-mi

fraţi şi surori, că tare singur

sunt! 

   Soarele aşa făcu. Ghiocelul are

acum mulţi ca el, înconjurându-

l. Vedea ghiocei peste tot, dar nu

era de ajuns. Deşi ştia că odată cu

venirea păsărilor şi florilor el nu

va mai fi, a zis aşa: 

- Soare, soare, fii bun şi adu-mi

prietenii de care am nevoie! Sunt

singur, iar viaţa mea e urâtă!

Vreau să mă trezească dimineaţa 

triluri minunate şi să respir mire-

asma florilor! 

Soarele refuză deoarece nu

dorea ca să-şi piardă prietenul.  

   Ghiocelul însă, îl rugă atât de

stăruitor încât  soarelui i se făcu

milă şi chemă primăvara. 

Ghiocelul a fost aşa de bucuros

văzând că-i înconjurat de

prieteni, încât a uitat  că peste

câteva zile nu va mai exista. 

   După câtva timp, numai

tulpina a rămas de el. Ca să-i

curme suferinţa, ghiocelul i-a

cerut soarelui să încălzească mai

tare. Chiar dacă norii au plâns,

ghiocelul nu s-a mai întors. Însă

a fost foarte fericit că a avut

şansa să aibă parte de prieteni. 

   Angheluță Raluca, cl. a IV-a A

  Înv. Şolcă Iulia 



ORIUNDE SUNT 

Oriunde sunt……. 
Te port cu mine în gând
Oriunde sunt! 
Odată cu venirea primăverii,
mai mult ca oricând, 
sunt alături de tine! 
În primăvara asta 
Vreau să-ţi fac un cadou 
din suflet, 
vreau să închid în acest dar
toată dragostea mea! 
Nu ştiu astfel  
cum să te bucur, 
mama mea! 

Popa Pavelina, cl. a III a C 

De Paşte 

Doamne Iisuse Hristoase 
Dumnezeul meu cel sfânt 
Tu mi-ai dat mie o viaţă 
Să trăiesc pe acest pămant. 
Să-mi dai Doamne sănătate 
Să pot merge mai departe 
Ca să pot să-nvăţ mai bine 
Şi s-ascult de-al meu părinte. 

Doamne, sunt copil cuminte
Eu ascult şi Te iubesc 
Tu mă-nveţi să fiu cuminte 
Şi nimic eu nu greşesc. 
Tu ai înviat din morţi 
La Paşte, te-au văzut toţi 
Cum ai făcut mari minuni 
Şi ai vindecat oameni buni. 

Spînache Diana cl. a IV-a C 
Înv. Matei Larisa

DE ZIUA MAMEI! 
E 8 Martie din nou, 

Ziua mamei astăzi este, 

Mi-am dat seama de acum: 
Ea e zâna din poveste! 

Mâna caldă îi sărut 

Şi frumos îi mulţumesc, 

Căci de mine grijă are: 
Mamă, tare te iubesc! 

Dorin Maria Laura, cl a II-a C

VACANŢA MARE 

Drumeţii prin serpentine, 

Mă încântă…….Mă simt bine, 

Alături de mulţi colegi 

Străbat vara zile-ntregi. 

Munţii înalţi m-ameţesc, 

Brazii falnici mă uimesc, 

Vâjâit de ape clare 

Mă cufundă în visare…… 

Bine e-n vacanţa mare

Bădeanu Radu, cl. a III a C

Primăvara 

Uite, ce se văd în zare, 
Multe păsări călătoare.
Rândunele şi cocori,
Berze şi privighetori. 
Ce sosesc din depărtare 
Trecând peste mări hotare 
Aducând în glasul lor 
Bucurie şi mult dor. 
Florile au înflorit, 
Copacii au înmugurit, 
Mărţişoare pastelate, 
Soarele la geamuri bate. 
Toate la un loc vestesc 
PRIMĂVARA, ce-o iubesc. 
Spînache Diana, cl. a IV-a C 

Înv. Matei Larisa



         La scăldat 

Într-o zi de sărbătoare,

Mama avea nişte trebuşoare

Şi cum eu eram neocupat

Mi-a dat bătaie de cap:  ,,-

Nică dragul mamei! 

   Vezi că tată-tu e dus la coasă..." 

Şi cum era ziua mai

frumoasă, ,,-Eu ce sa fac?!" 

M-am apucat de treaba mea 

Că  mi-o promis mama tăsma! D-

apoi vara,in zilele de sărbătoare,

Ce-mi mai plăcea mie, 

Cu fetele pe câmpie, 

Prin luncile pline de mândrie, 

La cules răchiţică pentru

gălbenele Sovâr umplut de flo-

ricele, Dumbravnic si sulcină de

straie Umbla o vorba greoaie:

,,Fa-mă,Doamne,val de tei 

  Şi m-aruncă-ntre femei!" 

Şi scurtă vorbă unde erau trei 

Eu eram al patrulea, 

Dar când auzeam de legănat

copilul Nu ştiu cum îmi venea 

De parcă mă lovise chinul. 

Dar in ziua aceea, 

Un senin ceriu şi cald afară 

Am uitat de-a-mea surioară 

Şi am şparlit-o la scăldat! 

Văzând săraca mamă că nu-s

acasă, Începe a-şi da duhul dintr-

însa: ,,-Ioane!Ioane!Ioane!Ioane!" 

Da' Ion,pace! 

Dar se luă dreptace 

După mine,la locul care-mi place.

Când colo,mă vede tolăgit,cu pielea

goală 

Ţinând la urechi câte-o lespegioară 

Cu argint printr-însele

Şi spuind cuvintele: 

,,Auraş,păcuraş, 

Scoate apa din urechi,

Că ţi-oiu da parale vechi;

Şi  ţi-oiu spăla cofele 

Şi  ţi-oiu bate dobele!" 

Toate astea le privea biata

mamă Cum e omul necăjit, 

Dar mi-o luat hainele toate 

Şi cu ele a fugit. 

,,-Ei,ei!ce-i de făcut Ioane? 

Acum ai rămas fără haine!" 

Dar vorba aceea: 

"Poţi opri apa,vântul şi gurile oamenilor?"

Pe când eu fugeam de  săreau nervii

pietrelor, 

De am luat-o pe la Trăsnea prin

păpuşoi, De mă simţesc cânii lui doi. 

D'am făcut  eu ce-am făcut 

De mi-au dat pace, 

Şi am luat-o dreptace  

Spre casă la a mea mamă: ,,....bate-

mă,spânzură-mă,ucide-mă...numai dă-mi

ceva de mâncare 

Că am venit să-mi cer iertare" 

,,-Bine-ţi şade coşcogene

coblizan 

Şi să mă laşi fără leac de ajutor!" 

Şi mă puse binişor  

La masă. 
Ilaş   Maria  Alexandra 

Clasa a VII-a A                                                  
Prof. Mariana  Cozma 

   

                     O   FAPTĂ   DEOSEBITĂ  

         Doi frați se duc la casa lor de vacanță. Când

ajung acolo sunt surprinși de priveliștea încântătoare.

Iarba este ca smaraldul. Piscurile semețe ale munților 

ating cerul alb ca mătasea. Brazii falnici parcă ating

norii. Pârâul curge alene iar soarele se oglindește în

apa curată. Razele parcă se joacă pe chipul meu în

timp ce intru în casă. 

       Alex și Teo hotărăsc să planteze un brăduț. Ei îl 

întreabă pe tatăl lor:                                                                                                                                

       - Ne ajuți să plantăm un brăduț? 

       - Sigur! Hai să mergem! 

       Cei doi frați și tatăl lor merg în pădure, smulg un

pui de brad și se duc pe un deal. Acolo încep să facă o 

groapă, pun bradul și astupă gaura. 

- Eu sunt foarte fericit, pentru că ați plantat

primul vostru brad! 

Bradul crește și copiii sunt tot mai mândri de el. 
               BOCA RARES IOAN   CL.a II-a B 

                        Prof. înv. primar, Dorofte Gabriela 



La Dimitrie - Închinare 

Când octombrie se sfârșește 
Tot românul se-mbulzește 
În deal la Patriarhie 
Să îl vadă pe Dimitrie. 
Au venit cu mic cu mare 
Să facă o închinare 
Și o mare rugăciune 
Lui Dimitrie să-i spuie 
Că e greu pe astă lume,
Bolile s-au înmulțit, 
Oamenii s-ai înrăit 
Bună voie nu mai este, 
Ci doar jale și năpaste. 
Dimitrie i-a ascultat, 
La Dumnezeu s-a rugat
Bucureștiul să reapară 
Cum era odinioară 

Cu oameni gălăgioși 
Cu copiii bucuroși 
Tineri cu fețe senine 
Chipuri pline de armonie 
La bucureșteni sănăate Și mai
multă pietate. 

Bâlbie Tudor, cl. a III-a D 
Prof. Mocanu Paulina 

GHIOCELUL 

Soarele cel auriu, toată ziua străluceşte 
Iarna pleacă de la noi şi zăpada se topeşte 
Dar ia priviţi cum înfloreşte 
Ghiocelul ce nu zâmbeşte. 
Ghiocelul speriat, nu ştie ce s-a întâmplat 
Dar se uită tot mirat şi se întrebă supărat: 
-Ce fac eu şi cine sunt? 

-Ce rol am eu pe pământ? 

Iar atunci pe loc zăreşte 
Lăcrămioara ce-nfloreşte
- Bună, tu, mic ghiocel Ţi-ai scos capul fru-
muşel De sub zăpada curată Ce a dispărut 
de-odată. 
- Ştii cine sunt?Vai de mine Cred că acum 
tu râzi de mine Să ştii că eşti foarte 
deşteaptă Frumoasă şi minunată. 
- Ghiocelule,tu eşti primul ce apare Eşti cea 
mai dorită floare 
Tu ne vesteşti primăvara 
Şi se înfrumuseţează ţara. 
-O,am înţeles  ce n-am ştiut De ce doar eu 
am apărut? 
Şi vreau să mă bucur de soare, 
Să fiu o fericită floare. 

Huhulia Diana cl. A IV-a A 
Înv. Şolcă Iulia  

Floriile 

Domnul pe asin călare 
În Ierusalim intrând 
Cu finie în mâini copiii 
Îl întâmpină cântând 
Își pun haine-n calea Lui 
Și-i aruncă flori în drum 
O, de-ar ține totdeauna 
Bucuria lor de-acum... 
Cei mari cred că Domnul vine  
Ca să fie împărat 
Și nu înțeleg venirea  Domnului cu-adevărat 
În curând cei care- L cântă 
O să strige contra Sa 
- Doamne, ce ușor pe lume 
Oamenii se pot schimba! 
Când primești pe Domnul  
Fii pân’ la sfârșit 
Cum ai fost în clipa 
În care L-ai primit 
Dacă-ți schimbi cuvântul,  
Ești un mincinos 
Și-are să te-alunge 
Fața lui Hristos 

Bighiu Mălina, cl. a V-a D 
Prof. Mocanu Paulina  



-Vrei să vii acas la mine
Unde este cald şi  bine?
-Dacă zici aşa mata 
Voi veni în casa ta. 

Vulpea în pădure-l duse
Şi pe un grătar îl puse
Vulpea pe pui l-a mâncat
Şi apoi s-a bucurat 

Vai de bietul puişor
Frumos ca un norişor 
Şi de-aici să luaţi aminte
Că vulpea mereu vă minte. 

                                                                                              Huhulia Diana cl. a IV-a A 

                     

  Omul nostru zăpadă 

Iarnă scumpă, iarnă dragă, 

Iată omul de zăpadă. 

L-am făcut pentru copii

Din steluţe argintii. 

I-am pus nasturi trei cărbuni,

Ochii lui sunt din tăciuni,

Nasul său e minunat, 

Are morcov colorat. 

Pălăria-i de boier 

   L-am lăsat aici în ger, 

Toţi copiii ca să-l vadă

Pe-omul nostru de zăpadă. 

Îl privim de sus din clasă,

Îl păzim de se dezgheaţă,

Vedem totul ce se-ntâmplă,

Dar din el a mai rămas

Pălăria şi un nas. 

                       Bucică Alexandra, clasa a IV-a E 

                                     Inst. Vicuţa Burlacu             

                               

VULPEA ŞI PUIŞORUL 

Vine vulpea pe furiş 
Şi se-ascunde în tufiş
Şi vede un pui pufos
-vai,vai,vai pare gustos 

Apoi vulpea cea şireată 
Îl întrebă pe pui îndată
-Ce mai faci tu puişor?
-Trag un pui de somnişor 

MAMA 
„8 Martie” este cea mai specială zi a mamei. „M” este de la mătasea din parul ei de

cristal. „A” este de la argintul din ochii ei de înger luminos. „R” este de la razele din privirea
ei. „T” este de la talentul ei. „I” este de la imaginea şi privirea ei înstelată şi ştampilată în 
inima mea iar „E” este de la energia sufletească care o oferă în fiecare zi. Ea m-a învăţat să

fac primii paşi în lume şi mi-a alinat sufletul când îmi era mai greu. Ea a înflorit în inima mea
de când eram mai mică. Ea e îngerul vieţii mele şi de aceea o iubesc atât de mult. 

Grigoraş Alexandra a III-a E,  
  înv. Jacotă Maria 



prof Vânătoru Carmen 

În cele ce urmează am propus un chestionar care să vă ajute să vă identificaţi stilul de învăţare. Dar ce este stilul de învăţare? Stilul de

învăţare se referă la modalitatea preferată a elevului de asimilare, de memorare, de învăţare a unei informaţii. Cunoscându-ne propriul stil de învăţare

descoperim cum putem reţine mai uşor, având astfel o învăţare eficientă. 

Sunt trei stiluri de învăţare: vizual, auditiv şi kinestezic sau practic. Răspundeţi cu DA sau NU la următoarele întrebări: 

1. Când descrieți o vacanță/ o petrecere unui prieten, vorbiți în detaliu despre muzica, sunetele si

zgomotele pe  care le-ai ascultat acolo? 

DA NU 

2. La utilizarea unui calculator considerați că imaginile vizuale sunt utile, de exemplu:

simbolurile, imaginile din bara de meniuri, sublinierile colorate, etc.? 

DA NU 

3. Când notați anumite informații preferați să nu luaţi notițe, ci mai degrabă să desenați

diagrame, imagini reprezentative? 

DA NU 

4. Vă place să desfaceți în părți componente anumite obiecte și să reparați diferite lucruri? (de

exemplu bicicleta, motorul mașinii, etc.)   

DA NU 

5. Când încercați să vă amintiți ortografia unui cuvant, aveți tendinta de a scrie cuvântul

respectiv de câteva ori pe o bucată de hârtie până găsiți o ortografie care arată corect?   

DA NU 

6. Când învățați ceva nou, vă plac instrucțiunile citite cu voce tare, discuțiile?   DA NU 
7. Vă place să asamblați diferite lucruri?   DA NU 
8. La utilizarea calculatorului considerați că este util ca sunetele emise să avertizeze utilizatorul

asupra unei greșeli făcute sau asupra terminării unui moment de lucru?   

DA NU 

9. Când recapitulați/ studiați sau învăţați ceva nou, vă place să utilizați diagrame și/sau imagini?   DA NU 
10. Aveți rapiditate și eficienţă la copierea pe hârtie a unor informatii?  DA NU 
11. Dacă vi se spune ceva, vă amintiți ce vi s-a spus, fără necesitatea repetării acestei informaţii?  DA NU 
12. Vă place să efectuați activități fizice în timpul liber? De exemplu: sport, gradinărit, plimbări DA NU 
13. Vă place să ascultați muzică atunci când aveţi timp liber?  DA NU 
14. Când vizitați o galerie, o expoziție sau când vă uitați la vitrinele magazinelor, vă place să

priviţi singur(ă) în liniște?  

DA NU 

15. Găsiți că este mai ușor să vă amintiți numele oamenilor decât fețele lor?   DA NU 
16. Vă place să vă puteți mișca în voie când lucrați?   DA NU 
17. Învățați să ortografiați un cuvînt prin pronunțarea acestuia? DA NU 
18. Când descrieți o vacanţă/ petrecerea unui prieten, vorbiți despre cum arătau oamenii, 

despre hainele lor și culorile acestora?  

DA NU 

19. Când începeți o sarcină nouă, vă place să începeți imediat și să rezolvați ceva atunci, pe loc ? DA NU 
20. Învățați mai bine dacă asistați la demonstrarea practică a unei abilități?  DA NU 
21. Găsiți că este mai ușor să vă amintiți fețele oamenilor decat numele lor?   DA NU 
22. Pronunțarea unor lucruri cu voce tare vă ajută să învățați mai bine?  DA NU 
23. Vă place să demonstrați și să arătați altora diverse lucruri? DA NU 
24. Vă plac discuțiile și vă place să ascultați opiniile celorlalți?  DA NU 
25. La îndeplinirea unor sarcini urmați anumite diagrame?   DA NU 
26. Vă place să jucați diverse roluri?   DA NU 
27. Preferați să mergeți “ pe teren” și să aflați singuri informații, decât să petreceți timpul într-o

bibliotecă?    

DA NU 

28. Când vizitați o galerie, o expoziție sau când vă uitați în vitrinele magazinelor, vă place să

vorbiți despre  articolele expuse și să ascultați comentariile celorlalți?   

DA NU 

29. Credeți că unul dintre cele mai bune moduri de apreciere a unui exponat sau a unei sculpturi

este să îl/o atingeți?   

DA NU 

30. Când citiți o poveste sau un articol dintr-o revistă, vă imaginați scenele descrise în text?   DA NU 
31. Când îndepliniți diferite sarcini, aveți tendința de a fredona în surdină un cântec sau de a vorbi

cu voi  înşivă?   

DA NU 

32. Vă uitați la imaginile dintr-o revistă înainte de a vă decide cu ce vă îmbracați?   DA NU 
33. Va fost întotdeauna dificil să stați liniștit mult timp și preferați să fiți activ aproape tot timpul?   DA NU 

Încercuiţi numai numărul întrebărilor la care aţi răspuns cu DA. Dacă aveţi mai multe încercuiri în dreptul unui stil, înseamnă că acela este

stilul care vi se potriveşte; dacă aveţi aproximativ egal atunci vă place să utilizaţi toate stilurile. 

Interpretarea la pagina 38



It is said that a long time ago in a far away land there was a boy who became the 

greatest fighter of all time. Our story begins in the city of heroes Aznur. Ash 

LionBlake, the boy of a blacksmith began an adventure that will fulfill his biggest 

dream: ”The wish to become a knight”. Since he was a little boy Ash was taking 

his father swords and he was attacking a dummy that his father 

was testing his swords. So at 17 years he was as good in sword 

fighting as any of the King knights. One day Ash was going home after he 

delivered some weapons for his father when he saw a girl that was 

being kidnapped by some skeletons. Suddenly in Ash 

heart a desire to save that girl appeared so he took one of 

his father swords and attacked those 

skeletons. After he defeated the skeletons he 

and the girl  were teleported to a master of 

darkness lair, a necromancer. When 

he saw Ash the necromancer 

commanded his minions to destroy him.  Ash 

fought bravely and after tens of minions 

defeated, he challenged the necromancer to a 

fight.The necromancer was surprised that Ash 

had won, but he said something that took a 

bit of Ash hope. He said that only a knight that 

wields the Sword Of Destiny can defeat him. After that 

the necromancer made a mortal spell that killed the 

girl and threw Ash out of his lair. When Ash 

came back to the surface out of the necromancer 

lair  a huge head appeared and said him that if he 

wants to see the girl again he has to go to Death Void. 

After he heard that Ash realized that he was in front of a 

dark portal. He decided to enter it hoping that that was the 

entrance to Death Void. He was lucky, but in front of him there was a 

huge cave filled with death’s minions and at the end he could see Death. 

After he defeated the minions Death came in his face and said him that 

if he wants to save the girl he has to defeat him in a challenge he can 

choose. Ash chose tic-tac-toe and defeated Death. Death kept his promise and he freed 

the girl. when they got back to surface a spirit of light appeared. That spirit was the 

girl’s mom and the queen of the Light Kingdom. After she heard their story  the queen 

thanked Ash and made him a knight of the light. The princess teleported them back to 

the necromancer lair and  Summoned the Sword of Destiny, but the necromancer had 

a new weapon The Sword of Doom. The two swords were equal in power, but because 

Ash was fighting bravely, the Sword of Destiny power grew up, and Ash used all his 

power in a final attack that defeated the necromancer. The princess teleported them 

to Aznur where they were met with cheers. After some years Ash became the king of the 

Light Planeand married  the princess. But what made Ash the greatest fighter was the 

fight he won against the Lord of Destruction Sepulchure,but that’s another story. 

Postolache Alexandru, cl. a VII-a D 



I can still remember that hot day in August when my friend and I were walking

along the beach and suddenly I felt something under my foot. It was something hard,

like metal or wood.I showed my friend what i found,then,after we thought for a few

seconds, we both decided to dig the sand and see what it was. 

After one or two minutes of digging , we couldn't believe what was in front of

our eyes. What was sitting in front of us was a big wooden chest with a huge padlock

on it. We both stared at it, and very excited, we said to ourselves that we

found a treasure chest. We looked around us but  there was nobody on

the beach except us and one fat man who was sunbathing.  

We wanted so much to see what was inside the chest but we

didn't have the key. But my friend had an idea. He  took a sharp stone

and hit the padlock very hard. The padlock fell off and the chest opened. 

We looked inside the chest as our hands were trembling.

The chest was full of books. A lot of books in different

languages that were showing the answers to all the

mysteries of the world, like Atlantis. It was a

fascinating discovery, so we decided to take

the chest with us. But it was too heavy so we put it

back in the hole and decided to come  back the

next day with our parents to 

take it. 

But the next day

the chest wasn't there anymore.

There was only a ticket which said: "You've 

found the most precious treasure in the world,

but nobody can find out about it because all the

lost civilizations might be in danger. So, please

keep the secret. Signed: The guardian of the chest."  

We were amazed and we both kept the secret

until today, and we will keep it forever. 

Caradință Tudor 

                                                                                     clasa aVI-a B 

                         



Je suis née en Roumanie et j’aime beaucoup tout ce qui est roumain. 
          Mon pays , la  Roumanie , est magnifique. Sur la carte , il est petit mais dans mon coeur il
est immense. 
          Les Roumains sont extrêmement aimables . Mon pays possède toutes les formes de
relief : plaine , colline , montagne,mer. 

J’aime la côte roumaine de la Mer Noire située sur (la même parallèle que la côte d’Azur.
Le ciel y est toujours bleu en été et les plages sont couvertes de sable fin. Les touristes roumains et
étrangers visitent en été les stations modernes du littoral. 

J’aime aussi le fleuve qui arrose le sud de mon pays – le Danube ; il forme un
beau delta – véritable monument , de la nature. 

Je n’oublierai jamais les labyrinthes , les canaux les forets de saules et de roseaux et les
îles flottantes de jonc (stuf) 
                                                                                                 VIERU MIHAELA (VIII A) 

                                    Coord. prof. ELENA DANGA        

Stilul vizual ( a vedea): 2, 5, 9, 10, 14, 18, 20, 21, 25, 30, 32  

Stilul auditiv ( ascultare): 1, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 22, 24, 28, 31 

Stilul kinestezic ( practic): 3, 4, 7, 12, 16, 19, 23, 26, 27, 29, 33 

Caracteristici ale stilurilor de învăţare. Stilul vizual 

- preferă să vadă lucrurile sau desfăşurarea proceselor pe care le învaţă; învaţă pe bază de ilustraţii,

hărţi, imagini, diagrame; este important să vadă textul scris; îşi decorează singur mediul; recitirea sau

rescrierea materialului sunt metodele cele mai frecvent utilizate pentru fixarea informaţiei. Recomandări:

sublinierea ideilor principale, a formulelor matematice cu diferite culori; crearea unor scenarii în

minte pentru informaţia citită; utilizarea unor instrumente de studiu: hărţi, tabele, grafice, etc. 

Stilul auditiv 

- î nvaţă vorbind ş i ascultând; î nvaţă din explicaţiile celui care prezintă materialul(învăţător, profesor);

îşi aminteşte ce aude sau ce spune; are nevoie să vorbească în timp ce învaţă lucruri noi; îşi aminteşte

feţele oamenilor; îi place să fredoneze/ să cânte. Recomandări: citirea cu voce tare; învăţarea într-un grup

în care pot să adreseze întrebări, să ofere răspunsuri; exprimarea verbală a ideilor. 

Stilul practic 

- are nevoie să atingă ş i s ă  se implice fizic î n activitatea de î nvăţare; î nvaţă din situaţiile î n care poate

să experimenteze; îşi pierde interesul când nu este implicat în mod activ; nu ortografiază bine; are

o personalitate deschisă. Recomandări: mânuirea obiectelor care trebuie învăţate; aranjarea tabelelor şi

a diagramelor într-o ordine corectă; învăţarea prin aplicarea în practică a cunoştinţelor învăţate; vorbitul şi

plimbatul în timpul repetării cunoştinţelor. 

Interpretarea testului de la pag. 31. 



             

GHICITORI 

Este sus la DUMNEZEU,

Dar e și la pieptul tău.

Toată viața te păzește 

Și de rău te izbăvește. 
                     (ÎNGERASUL) 

Am cămăși nenumarate,

Le port toate îmbrăcate.

Iepurașii cum mă văd 

Să mă roadă se reped! 
                     (VARZA)   

Cls. a II-a C  DORIN MARIA LAURA 

Caietele 

5 caiete călătoare  

Au plecat de prin sertare 

Să-şi găsească partenere

De aceleaşi culori ca ele. 

Câte caiete de soi 

Ar trebui s-avem noi,

Astfel ca perechile  

Să se facă repede? 
       Balan Andreea, cl. a III-a D 

     Prof. înv. primar, Botaş Georgiana

Arată-mi cum scrii, ca să-ţi spun cine eşti 

,, Scrisul înfăţişează caracterul  celui care scrie.” 

Filosoful Demetrios 

 Cine desenează sau scrie mai des este o persoană relaxată, calmă. Astfel, dacă sunteţi stresaţi,
desenaţi! 

 Atunci când un profesor corectează o lucrare şi înţelege cu uşurinţă scrisul, va fi mai relaxat, deci veţi
primi o notă mai mare. Aşa că, scrieţi frumos! 

 Modul în care desenăm numerele, literele le dezvăluie celorlalţi dacă suntem calmi, dacă ne înfuriem
des, dacă suntem speriaţi, dacă avem sau nu încredere în noi.  

 Cine îşi exersează scrisul şi exprimarea poate deveni unul din marii scriitori ai lumii. 

 Dacă vă scrieţi în jurnal gândurile, vă dezvăluiţi emoţiile  exersând astfel scrisul, veţi reuşi să deveniţi 
o persoană ordonată. 

Botaş Alexandra cl.a III-a B 

                                                                                   Înv. Angheluţă Zâna 

Dulceaţa mamei 

                Mama mea a făcut 100 de borcane cu dulceaţă. Jumătate din ele sunt cu dulceaţa preferată de tata,
aceea de iubire. Jumătate din celelalte sunt borcane cu dulceaţă de iertare pentru fratele meu liceean. Din
restul borcanelor, 5 sunt cu dulceaţă de speranţă pentru mine că voi lua premiul I. Jumătate din borcanele
rămase sunt cu dulceaţă de pasiune pentru meserie, iar restul cu dulceaţă de simpatie pentru colegi. 
               Câte borcane cu dulceaţă de simpatie a făcut mama? 

  Bîlbîe Tudor, cl. a III-a D
Prof. înv. Primar, Botaş Georgiana 



sport 

al minţii şi al încrederii în sine. 

Îmi aduc aminte, cu emoţie, momentul în care am 

intrat pentru prima dată în sala de antrenament. Discur-

sul antrenorului meu, sensei Manta Gabriel, m-a convins 

imediat să practic jiu-jitsu. Acesta este un 

sport în care condiţia esenţială pentru a face performanţă este ordinea şi disciplina. 

Dezvoltarea fizică armonioasă, răbdarea şi încrederea în sine, capacitatea de a  gândi şi 

a acţiona  în timp scurt sunt câteva din avantajele jiu-jitsului. Tehnicile de luptă şi 

imobilizare din jiu-jitsu sunt folosite de forţele de pază şi protecţie. 

În luna mai a anului 2009, la campionatul naţional desfăşurat la Mangalia , prima 

mea participare la o competiţie, am obţinut medalia de bronz  la categoria non contact 

sanda 9 ani. 

Încă din prima zi a vacanţei de vară am început o pregătire spartană în vederea 

participării la următoarele competiţii. Am avut două antrenamente în fiecare zi, dimineaţa 

pentru pregătirea fizică , iar după amiaza pentru perfecţionarea tehnicilor. După două luni de 

muncă , sudoare şi sacrificii a urmat un stagiu de pregătire, la Mangalia, cu maeştrii din 

multe ţări. La  sfârşitul acestuia am participat la Cupa Mondială de kung-fu, organizată 

la Constanţa în luna august 2009. După o competiţie lungă şi dificilă, am obţinut medalia 

de aur la  non contact sanda  individual 9 ani. La această întrecere au participat sportivi 

din ţări ca Germania, Portugalia şi Nigeria. 

A urmat în luna noiembrie, Cupa României la kung-fu desfăşurată la Tulcea. 

Aici am câştigat din nou medalia de aur şi respectul adversarilor mei. 

În prezent mă pregătesc pentru următoarele competiţii ce vor avea loc şi care 

vor culmina cu campionatul european din Austria, în luna noiembrie a acestui an.  

Deşi condiţiile de antrenament nu sunt din cele mai bune, din cauza lipsei unei 

suprafeţe profesionale de luptă şi a echipamentelor de protecţie, încerc să fac totul, sub 

îndrumarea antrenorilor mei, pentru o înalţa performanţa. Sacrificiile sunt mari deoarece 

pregătirea  pentru şcoală şi antrenamentele sunt singurele mele preocupări din timpul 

săptămânii. 

Acest sport m-a ajutat să devin mai sociabil, mai echilibrat, mai ordonat şi, nu în 

ultimul rând, mai inteligent. Spre surprinderea tuturor, performanţa mea şcolară nu a 

scăzut ci, din contra s-a îmbunătăţit de când am început antrenamentele. Sper ca, în 

continuare, să fac cinste dascălilor mei şi antrenorilor precum şi şcolii din care fac parte. 



Pasiunea mea pentru construcţiile Lego, a început la vârsta de 3 ani şi jumătate

când tatăl meu mi-a luat primele 

cuburi. Am început să fac o 

mulţime de construcţii din 

acestea: roboţi, maşini, 

pistoale, căluţi şi multe altele. 

După un timp am început să mă

plictisesc de aceste cuburi şi am vrut ceva mai greu; 

până am descoperit regatul uimitor din Lego. 

Urmând instrucţiunile, am început să devin din ce în ce mai interesat de aceste

jocuri intelectuale. Pe zi ce trecea deveneam din ce în ce mai bun în acest domeniu.

Părinţii mei erau mândri de mine. După 2 ani am început să construiesc Lego din propria

mea imaginaţie. Aceste jocuri m-au ajutat foarte mult în a-mi dezvolta perspicacitatea,

atenţia, coordonarea mână-ochi, răbdarea şi mai ales capacitatea de gândire.  

Acum,  după 4

ani de construcţii

Lego, am început să-mi

creez chiar un oraş în

miniatură. Cea mai

mare construcţie din

Lego realizată până

acum de mine are 

2500 de piese. Tot orăşelul din Lego are aproape 30.000 de piese, dintre care 5000

sunt doar oameni şi maşini.  

Aceasta este lumea mea din Lego.  

Vidinaru Ştefan Adrian Cl a IV-a A 

Inst. I, Şolcă Iulia 



 

 

 

 

 

 

LABIRINT 

creat de Miron Mihai , clasa a IV-a E, 

Inst. VICUŢA BURLACU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  



Miraje şi iluzii optice 

Mirajul este un fenomen optic produs prin refracţia treptată a luminii în straturi de aer cu densităţi
diferite, datorită căruia în unele regiuni apar la orizont imagini răsturnate şi suplimentare ale unor părţi din
natură, ale unor lucruri îndepărtate, etc., ca şi cum s-ar reflecta într-o apă; ex. Fata morgana – Imagine
înşelătoare; închipuire, iluzie deşartă. Farmec, atracţie irezistibilă. 

În sintagma Mirajul ouălor = operaţie de examinare a ouălor supuse incubaţiei naturale sau
artificiale, pentru a urmări starea şi dezvoltarea embrionului. Din fr. mirage. 

Iluzia este percepţia falsă a unui obiect, care, spre deosebire de halucinaţie, are loc in prezenta
obiectului. Totuşi, percepţiile eronate sunt considerate iluzii numai dacă sunt valabile pentru un număr
foarte mare de indivizi. Iluziile comune tuturor indivizilor cu o stare psihofiziologică normală sunt
determinate de însăşi legile formării percepţiilor. În cele ce urmează, ne vom apleca asupra iluziilor optice. 

1. Ce număr vezi? Cei care vad bine culorile, pot observa 3 culori de bază: roşu, verde si albastru . În acest
fel pot vedea numărul 74 . Cei care suferă de daltonism (confundă roşul cu verde), văd în acest caz numărul
21 . 
2. Poţi sa-ti găseşti pata oarbă, dacă ridici in faţa ta, cu braţele întinse, această pagină . Închide, sau acoperă

ochiul stâng, iar cu ochiul drept uită-te la cercul verde din stânga . Apropie foaia încet spre tine, până când

cercul roşu dispare . În acel moment ai ajuns în acel loc al retinei, de unde porneşte nervul optic – pata oarbă 

. 

3. Pentru a obţine lumina albă, e suficient să amestecăm 3

culori: roşu, verde si albastru . Acestea sunt culorile de

baza . Culoarea alba este o combinaţie de culori . Culorile

galben, mov si purpuriu se obţin din combinaţia a cate 2

culori de baza- acestea sunt culori secundare .  

Clasa a VII-a A    Rotaru Dian 



 

 

  

 

 

1. Când sunt Floriile? 

2. Când a avut loc catastrofa de la Cernobâl? 

3. Ce inseamna altruism?  

4. Cine a câstigat bătălia de la Podul Înalt? 

5. Când s-a nascut Isaac Newton?  

6. Care este continentul cu suprafaţa cea mai 

mare? 

7.   Ce înseamnă arhipelag?  

8. Unde se află fluviul Amazon?  

9. Daca la Bucureşti e ora 12: 00 cât este la 

Londra? 

10. Unde se află Machu Picchu?  

11. Cum se numeşte primul om care a paşit pe 

luna? 

12. Câte state intră în componenţa SUA?  

13. Care dintre cei 12 Apostoli este denumit în 

general drept „necredinciosul"?  

14. Care este cel mai lung şarpe? 

15. Ce lungime are marele zid chinezesc? 

16. Cine a compus "Oda Bucuriei"?  

17. Cine a lansat teoria relativităţii?  

18.Când s-a născut Mihai Eminescu? 

19.  Ce cantitate de sare conţine apa dulce? 

20. Ce copac este considerat sacru în China? 

20. Cum se numeşte pigmentul verde din 

plante? 

21. Unde este înmânat Palme d’Or pentru cel 

mai bun film? 

22. Când s-a destrămat URSS? 

23. Din câţi jucători este formată o echipă de 

handbal? 

24. Ce sport cu mingea are cel mai mare teren 

de joc? 

25. Care erou dintr-o epopee anglo-saxonă l-a 

eliberat pe regele Hrothgar? 
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Completează talonul de participare cu răspunsurile tale; 

Introdu talonul completat în cutia care se află lângă secretariatul şcolii;

Taloanele cu răspunsurile corecte vor participa la tragerea la sorţi;

Premiile vor fi acordate la serbarea de sfârşit de an. 

                                                                                                                        



Sfintele Paşte pe glob           
Paştele în America de Nord                        

Familiile americane se adună sâmbătă dinaintea zilei de Paște şi încondeiază ouăle. 

Potrivit tradiției, Iepurașul de Paști va lăsa fiecărei familii cu copii, câte un coș de Paști, 
plin cu ouă de ciocolată şi alte bunătăţi pentru fiecare copil din casă.Unele familii 
organizează adevărate "vânători de comori", copiii pornind în căutarea ouălor de ciocolată 

aduse de iepuraș. 
Paştele în Franţa 

În Franţa, iepuraşul este înlocuit cu peşti şi clopoţei. Peştii 
francezi de Paşte poartă denumirea de "Peşti de aprilie". Aceşti peşti îşi fac apariţia în casele 
franceze încă de la 1 aprilie, copiii încercând să îi păcălească pe adulţi lipidu-le pe spate hârtii 
cu peşti desenaţi. 
"Clopotele zburătoare" - O altă tradiţie importantă în Franţa este denumită "Clopotele 
zburătoare". Catolicii francezi cred că în Vinerea Mare toate clopotele zboară la Vatican , 
întorcându-se în prima zi de Paşte, aducând cu ele o mulţime de ouă de ciocolată. Respectând 

această tradiţie, clopotele nu mai bat din Vinerea Mare si până în prima zi de Paşte. 
Copiii se implică într-un joc în care aruncă ouăle în aer. Primul care a scăpat oul, a pierdut concursul. 
Paştele în Suedia 
Suedezii cred că în Săptămâna Mare Vrăjitoarele au o putere deosebită ,în special cele de magie neagră. Cu o zi înainte de 
Paşte, băieţii şi fetele se îmbracă în vrăjitoare şi merg la vecini cărora le lasă vederi de Paşte, pentru care primesc bani sau 
dulciuri. În partea de vest a ţării există obiceiul să se lase scrisoarea în cutia poştală sau sub uşă, expeditorul rămânând 
necunoscut. Ouăle fierte, frumos colorate, sunt neapărat incluse în meniul suedezilor în această perioadă.  
Paştele în Grecia 
În Grecia se organizează numerose evenimente de celebrare a Paştelor, evenimente de la care nu pot lipsi ingredientele 
specifice: miel, pâine, ouă şi salate. 
Există obiceiul ca oamenii să plece de la biserică ţinând în mână lumânarea aprinsă. Se spune că lumina aduce noroc dacă nu 
se stinge până acasă. În aceste zile se mănâncă o pâine specială, numita pâinea lui Iisus. În centrul pâinii este marcată o 
cruce, iar pe margini este decorată cu ornamente sub formă de ouă. Masa de Paşte începe duminică după-amiază, prelungindu-
se până spre seară. 
Paştele în Germania 
Copaci de Paşte, copăcei micuţi sau ramuri, împodobiţi cu ouă, au făcut parte mult timp din sărbătoarea germană a 
Paştelui. Din sărbătoare face parte şi masa bogată de Paşti, după un post sever. 
De Paşti copiii joacă un joc: se întrec în rostogolirea ouălor colorate pe pante din iarbă sau le ciocnesc la capetele ascuţite şi 
copilul al cărui ou nu s-a spart, îl obţine şi pe cel spart. 
Paştele în Ungaria 
Săptămâna care precede Paştele este pentru gospodari şi gospodine o perioadă foarte încărcată, aceştia ocupându-se de 
curăţenia de primăvară şi coptul prăjiturilor tradiţionale. La sate, ouăle fierte sunt vopsite în diverse culori şi pictate de mână 
cu diverse motive geometrice şi florale. În Duminica Paştelui copiii găsesc sub pat cadourile de Paşte; urmează un mic -dejun 
tradiţional alcătuit din ou de Paşte, şuncă si kalács, un fel de pâine dulce cu ou, nuci şi ciocolată fierbinte. Credincioşii poartă 
prin parohie statuia lui Iisus şi bannere religioase, intonând imnuri religioase. 
A doua zi de Paşti, băieţii stropesc fetele cu parfum sau cu apă parfumată şi îşi urează noroc unii altora, iar fetele îi 
recompensează cu ouă vopsite. Este o zi a ospitalităţii, când vizitatorii sunt mai mult decât bine-veniţi. 
Paştele în Bulgaria 
Ouăle de Paşti se vopsesc în Joia Mare şi fiecare creştin duce un astfel de ou la biserică. După ce este sfinţit, fiecare 
gospodar îşi îngroapă oul în vie, despărţindu-se astfel, simbolic, de toate relele şi necazurile pe care le-a avut în anul trecut. În 
Vinerea Mare se cumpără oale şi farfurii noi şi se plantează dovlecei, pentru că noua recoltă să fie mai "dulce". Fetele tinere 
fac, pentru prima dată în viaţa lor, gogoşi cu miere şi zahăr. 
După Liturghia de Înviere, fiecare sparge câte un ou roşu de zidurile bisericii, ritual care continuă acasă, unde ouăle sunt 
ciocnite între membrii familiei. Se spune că acela care a rămas până la sfârşit cu oul intact va avea un an norocos, plin 
de bucurii. 
Paştele in Australia  
Familiile australiene participă în diferite oraşe la tot felul de festivităţi organizate cu prilejul celebrării Sfintelor Paşti 
care, în Australia marchează sfârşitul sezonului de vară. O noutate o reprezintă aceea legată de Iepuraşul de Pasti. Pentru 
australieni nu el este simbolul naţional ci, Bilby, un membru al unei familii de omnivori marsupiali (adică, un cangur). Bilby 
este personajul care face an de an din Sarbatoarea de Paşti un prilej de bucurie intensă. 
Clasa 6-E  

Profesor : Cozma Mariana  



    

Apreciat în mod deosebit pentru frumuseţea 

blănii sale foarte valoroase, leopardul de zăpadă, 

numit şi leopardul zăpezilor, este un animal pe cale 

de dispariţie ce trăieşte în munţii din zona centrală a 

Asiei. In mediul sălbatic, din păcate, acest carnivor este 

întâlnit foarte rar datorită puţinelor exemplare rămase 

(mai puţin de 7000), alte aproximativ 600 de exemplare trăind 

numai în captivitate (grădini zoologice sau rezervaţii naturale), în scopul protejării lor.

 Deoarece în mediul sălbatic trăiesc în munţi, la înălţimi de până la 6000 m, unde condiţiile

de viaţă pentru oameni sunt extreme, aceste superbe animale sunt întâlnite

foarte rar. Având un comportament aparte pentru o felină, pe alocuri lăsând impresia unui

animal fricos, cu o abilitate desăvârşită de a dispărea printre stânci,cu un colorit aparte al blănii,

leoparzii de zăpadă au fost pentru mult timp consideraţi de locuitorii zonelor apropiate ''spirite ale

munţilor'' sau ''pisici fantomă'', devenind astfel personaje de legendă. In realitate, leopardul de

zăpadă este un animal ce face parte din clasa mamiferelor, considerându-se a se asemăna

panterelor. La maturitate, un mascul poate atinge o lungime a corpului de până la 130 cm, şi o

greutate de aproximativ 55 kg, iar femela 40 kg. 

Ceea ce îl deosebeşte de restul speciilor asemănătoare, este coada foarte lungă,

aceasta fiind aproape egală cu lungimea corpului, el folosindu-se de ea atât în menţinerea

echilibrului cât şi în scopul de a se proteja pe timp de iarnă în condiţii de temperaturi foarte

scăzute, acoperindu-şi cu ea botul şi nasul. Corpul este acoperit de o blană foarte deasă, de culoare

alb - gri, cu aspect pătat pe cap şi gât şi cu forme rotunde de culoare mai închisă pe corp, coada

fiind dungată.  

Leopardul de zăpadă este un animal puternic, cunoscut fiind faptul că poate avea o

săritură lungă de până la 14 metri ceea ce îl ajută în mod deosebit în deplasarea prin spaţiul

muntos în care trăieşte. 

Radu Emanuel clasa a Va C 



Descoperă şi cercetează ! 

                                                                       Stoica Diana, cls a VIII –a B 

   Setea oamenilor de cunoaştere, pasiunea pentru explorări şi descoperiri, pare să nu se termine niciodată, de

aceea epoca marilor descoperiri s-a transformat într-o perioadă de timp incredibil de lungă, care încă nu a

ajuns la final. In acest moment, Pământul pare să-şi fi deconspirat secretele, astfel încât oamenilor nu le-a mai

rămas decât să meargă mai departe, către cucerirea spaţiului. 

Erta Ale – Etiopia 

Erta Ale înseamnă în limba afar “munţii care fumegă” şi este în fapt,

un ansamblu din cinci vulcani, care formează un arc de cerc de 80

de kilometri lungime. Depresiunea Dankil care adăposteşte lanţul

vulcanic Erta Ale este o zonă care întruneşte condiţiile unuia dintre

cele mai dure locuri de pe 

Pământ: o câmpie pârjolită, cu 

un conţinut ridicat de săruri în compoziţia solului, care se afla sub

nivelul mării. 

Formaţiunile tsingy – Madagascar 

      Platoul Ankarana este un peisaj carstic prin excelenţă. Formele 

bizare ale stâncilor se datorează ploilor abundente, în medie 1 800 mm 

precipitaţii pe an. Acestea au dizolvat roca moale în vârf şi solidă către bază, formând creste şi piscuri,

aproape ameninţătoare din cauza ascuţimii lor. Cu toate acestea, cel mai înfricoşător şi, în acelaşi timp, cel

mai periculos peisaj se află la suprafaţă, chiar în inima insulei şi este alcătuit din formaţiunile tsingy. Acestea

au fost botezate după sunetul pe care îl scot atunci când sunt lovite, sunet care aminteşte de cel al clopotelor.  

Izvoarele de la Pamukkale – Turcia 

    Pamukkale se traduce prin “castel de bumbac”, denumire care explică

perfect, cel puţin din punct de vedere vizual. Acestea se prezintă sub

forma unor terase albe, mari şi vălurite, presărate cu ochiuri de apă care

reflectă, în acelaşi timp, cerul şi pereţii albi. Dincolo de proprietăţile

terapeutice ale apelor termale, aici au fost descoperite două sanctuare,

construite în antiteză. Unul aparţine zeului întunericului şi al morţii,

Hades, iar celalalt, aflat 

în apropiere, îi este închinat lui Apollo, zeul soarelui, al muzicii şi

al medicinei.  

Lacurile Band-e Amir – Afganistan 

Cine ar fi crezut că tocmai ţinuturile aride ale Afganistanului pot

adăposti unul dintre cele mai frumoase baraje naturale? Chiar dacă o 



mulţime de fotografi ar fi îndeajuns de motivaţi pentru a ajunge în aceste locuri, accesul este destul de dificil,

întrucât se face doar pe un drum de munte, care are o lungime de 80 de kilometri. La sosire, veţi fi răsfăţaţi cu

vederea unui peisaj aproape paradisiac: lacuri întinse pe o porţiune largă de 11 kilometri, mărginite de faleze

de calcar şi de argilă, care se îmbină într-un joc de culori nebunesc, de la alb la roşiatic şi de la albastru la cele

mai nebănuite nuanţe de verde. Din lacuri, apa se scurge peste baraje naturale de piatră, urmând trasee diferite,

care formează o adevarată reţea de torente, ce adăpostesc la rândul lor vegetaţie acvatică. 

Muntele Galben – China 

O vedere care îţi taie respiraţia, alcătuită din vârfuri colţuroase care

străpung norii, fără a avea nimic înfricoşător, ci mai degrabă, o imagine

care te îndeamnă la reverie. Acesta este Muntele Galben. Formate din

granit cristalizat din rocă topită, aceste stânci au fost modelate de-a lungul

timpului de natură, aceeaşi care le-a înzestrat şi cu o frumuseţe stranie.  

Lacul Mono – SUA 

Lacul Mono este un lac cu apă alcalină sărată situat la est de Parcul Naţional

Yosemite , California, SUA, între Sierra Nevada (SUA) şi White Mountains. Pe

malul de sud al lacului se află un sat mic „Lee Vining”. Lacul este un biotop pentru

nenumărate păsări. Cu o suprafaţă de 155 de kilometri pătraţi, lacul adăposteşte

chiar în inima sa insula Paoha ce a luat naştere în urma cu 200 de ani ca

urmare a activităţii vulcanice.  

Pădurea Impietrită Shilin – Chin   

Poate o să vi se pară straniu să aflaţi că o pădure nu este 

faimoasă pentru copacii sau întinderea sa, ci pentru marea de 

pilaştri de calcar, supuşi de-a lungul timpului capriciilor ciudate 

ale naturii. Aflată la o distanţă de 120 de kilometri de oraşul 

Kunming, China, Pădurea Impietrită de la Lunan îşi revendică o 

suprafaţă de cinci kilometri pătraţi pe care îşi expune înălţimile 

de piatră care ajung până la 30 de metri. Chiar dacă materia din care au luat naştere stâncile pare arida şi

lipsită de viaţă, pădurea adăposteşte lacuri şi grote acoperite de o vegetaţie bogată. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Na%C5%A3ional_Yosemite
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Na%C5%A3ional_Yosemite
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parcul_Na%C5%A3ional_Yosemite
http://ro.wikipedia.org/wiki/California_%28stat_SUA%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/SUA
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada_%28SUA%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/White_Mountains_din_California


ŞCOALA ESTE A COMUNITĂŢII LOCALE!

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11

“GEORGE TUTOVEANU”

Str. Carpaţi nr. 5

RESURSE CALDE (umane) 

933 elevi, din care: 

cl. I-IV: 439 

cl. V-VIII: 494 

19 învăţători, din care: 

1 cu def.

15 cu gr. did. I

3 cu gr. did. II 

8 metodişti ISJ 

40 profesori, din care: 

6 cu def. 

25 cu gr. did. I

9 cu gr. did. II

7 metodişti ISJ 

logoped, psiholog, bibliotecar 

asistent medical. 

serviciu secretariat, administrație. 

personal nedidactic: 

3 muncitori, 

3 pers. întreţinere 

OFERTA ŞCOLII 

2009 – 2010

REŢEA INTERNET la clase, pentru elevi şi

profesori; 

MEDIU INCLUZIV dezvoltat;

PERFORMANŢE ŞCOLARE: 

OLIMPIADE NAŢIONALE 2008-2009: 

Silav Cristian – matematică: menţiune cu

medalie de aur ;

lb. şi lit. română – menţiune; 

Puiu Andreea – ed.  tehnologică: menţiune 

Concursul naţional „± POEZIE 2009” 

Silav Cristian – menţiune; 

Concursul internaţional de PICTURĂ

Japonia – Vasiliu Ioana 

Concursul naţional de

MATEMATICĂ“Lumina Math” –  Rotaru

Cosmin 

Colaborare cu centrul de excelenţă pt. înv.

primar 

Program “Şcoala de duminică” pentru

clasele I-IV 

Parteneriat local cu Asociaţia MYOSOTIS; 

Brand-uri: 

Concurs interjudeţean de matematică S.

BELLOESCU; 

Concurs naţional de creaţie literară G.

TUTOVEANU;

Curriculum adoptat pentru copiii cu nevoi

speciale 

Telefon/fax: 0235 / 416 775

E-mail: şcoala11ro@yahoo.com

RESURSE RECI (materiale) 

săli de clasă 17, modernizate 10; 

laboratoare de specialitate 3; 

cabinete de logopedie şi psihologie; 

sală de sport teren sport amenajat; 

instalaţie de monitorizare video; 

intrare electronică cu cartelă; 

centrală proprie – combustibil gaz;

cabinet de informatică; 

MINI-BUS transport elevi ;

bibliotecă cu peste 15 000 de vol.; 

cabinet medical; 

mobilier şcolar modern din donaţii; 

reabilitare termică; 

uniforme şcolare reprezentative;

contabilitate;

cabinet COMENIUS; 

grupuri sanitare modernizate;

revista şcolii.

“Suntem permanent în dialog cu dumneavoastră !”



ELEVI: 

Pintilie Adina, cl. a VIII-a A - redactor șef 

Silav Cristi, cl. a VI-a B 

Popovici Alexandra, cl. a VIII-a A 

Rotaru Cosmin, cl. a V-a D 

Caradință Tudor, cl. a V-a C 

     COORDONATORI: 

Prof. Maximilian Opaiț 

Prof. Mihaela Teodorescu 

Prof. Mariana Cozma 

Prof. Prisecaru Geanina 

Inst I. Vicuța Burlacu 

Sponsori: 

Fundația ”DR. CLARA CONSTANTINESCU” 

Societatea ”CONINVEST” S.A.-  Bârlad 

Societatea INFOTRUST- Bârlad 

Societatea ”MIREASA” S.A.- Bârlad 

Societatea ”MULTIM” S.R.L. 

CASA DE CULTURĂ, Bârlad 

ACADEMIA BÂRLĂDEANĂ 

REVISTA ”CUTEZĂTORII”- Ploiești 



 


