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CENTENAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEORGE EMIL PALADE 

Laureat al PREMIULUI NOBEL (1974) 

 

19 noiembrie 2012. Istoria științei și culturii universale a marcat la această dată 

CENTENARUL GEORGE EMIL PALADE – omagiind cea mai proeminentă 

personalitate a științei medicale românești, dar și universale, savantul GEORGE EMIL 

PALADE, primul român laureat al PREMIULUI NOBEL pentru medicină. 

Pentru cititorii revistei ”ARIPI DE LUMINĂ”, evenimentul este legat și de 

personalitatea domnului prof. univ. dr. C.D. ZELETIN – președintele de onoare al 

ACADEMIEI BÂRLĂDENE și președintele Concursului Internațional de Creație  

Literară ”GEORGE TUTOVEANU”, scriitor, membru al Academiei de Științe 

Medicale, președinte al Societății Medicilor Scriitori și Publiciști din România. 

Onorați de atenția pe care domnul C.D.ZELETIN a arătat – o în repetate rânduri 

Școlii Gimnaziale ”GEORGE TUTOVEANU” din Bârlad, încerc, cu sprijinul revistei 

ACADEMIA BÂRLĂDEANĂ și al amabilității doamnei prof. dr. Elena Monu – 

președintele Academiei Bârlădene, să realizez un portret de familie al marelui savant, 

pentru care cel mai strălucit biograf este nepotul său, prof. C.D. ZELETIN. 

 

”Dacă aș fi respirat în preajma lui Pasteur nu aș fi fost impresionat mai 

mult” – acesta este titlul sub care în revista ACADEMIA BÂRLĂDEANĂ (nr. 4/2012 

– pg. 3 – 4) apare sub semnătura Alinei Boghiceanu  - un interviu cu prof. univ. dr. 

C.D. ZELETIN, din care încerc să reproduc atât cât s – ar putea pune la dispoziția 

cititorului interesat pentru a cunoaște personalitatea marelui savant.  

 

”….Aveam șase sau șapte ani, acasă în Burdusacii mei natali din fostul județ 

Tecuci, într – o seară, cineva bătu într – o scândură a gardului dinspre hudiță, nu poarta 

de la drum cum ar fi fost firesc. Un tânăr chipeș, înalt, cu un fel de a vorbi luminos și 

apăsat, se recomandă: ”Bună seara, doamnă! Numele meu este Traian Bocioacă. Sunt 

numit învățător la Burdusaci și aș vrea să mă prezint domnului director Constatntin 

Dimoftache.” Perspicace, bunică-mea, își dădu seama, chiar dacă nu – l vedea clar, că 



 
4 

 

tânărul cu șipci nu știe că bunicul se pensionase de șase ani. Pe deasupra, îl recunoscu 

după timbru. ”Măi, măi, da’ mata n’ăi fi cumva Gigi Palade?” ”Te pomenești că m – 

ai nimerit! Sărut mâna, mătușică Natalia, , da’ iscusită ureche ți –a mai dat Dumnezeu!” 

Era, bineînțeles, fiul fratelui ei, Emil, George Emil (”Gigi”), viitorul laureat al 

Premiului Nobel….A stat la noi și la Șendrești de peste dealul împădurit de la est vreo 

săptămână, iar șotii făcea și la Burdusaci și la Șendrești, la cealaltă soră a tatălui său,  

în satul Văratici, leagănul tutovean al Pălădeștilor…. Era voios, foarte frumos, nu 

foarte apropiat, înzestrat cu un simț particular al plasticității limbii părea că își 

înfrânează permanent exuberanța nativă, impresie pe care mi – a lăsat – o toată viața.  

……………………………………………………………………………….......... 

Existența unchiului George, chiar dacă nu mai era în țară, a fost de – a lungul 

vieții mele un reper înalt, mai ales în privința minții lui de o acuitate mare și de un 

echilibru perfect, a vieții devotate complet științei și, deci, a descoperirilor lui epocale, 

fundamente ale biologiei celulare lăsate în urmă. Eu sunt unul dintre admiratorii lui. 

Am avut de timpuriu revelația geniului său. Nimeni, niciunde și nicicând, nu mi - ar fi 

transmis mai bine inefabilul pe care îl presupune geniul. Dacă aș fi respirat în 

preajma lui Pasteur, n – aș fi fost impresionat mai mult. 

De altfel, mare iubitor de istorie, George Emil Palade a fost interesat o viață de 

problema răzășească. Într – o scrisoare pe care mi –a adresat – o mai târziu, la 3 

februarie 2003, găsesc următorul pasaj: ”Răzeșiile din Țara de Jos marchează 

extinderea teritoriului Moldovei spre Țara de Jos fără operații militare.” 

……………………………………………………………………………………… 

În privința mamei lui George Emil Palade, născută Cantemir, ea coboară pe linie 

maternă dintr – un bogat boier din Câmpulung Muscel, patriarhul Ion Ciolan, căruia 

Ion Negulici i – a pictat portretul. Tatăl ei, Ioan Cantemir, institutor, descinde din Ioan 

Mateiaș (sau Matei, sau Mateescu sau Cantemir), transilvănean învățat, revoluționar de 

la 1848, urmărit și osândit la moarte de unguri, motiv pentru care a trecut munții cu 

turmele de oi, pe la Cheia, și s – a stabilit în satul Scurtești, în ținutul 

Buzăului…..bunicul dinspre tată al savantului, preotul Gheorghe Palade (1854 – 1928), 

născut la Făghieni și rămas orfan de mamă, a fost luat de mic de unchiul său, călugărul 

Gherman Palade, starețul Mânăstirii Răchitoasa, și crescut în mediul destoiniciilor 

gospodărești ale călugărilor acestei mânăstiri, cea mai bogată din Moldova. 

………………………………………………………………………………………  

Tânărul Gheorghieș Palade a crescut însă în mediul de puritate morală și elevație 

spirituală întronat cu rigoare de starețul Gherman Palade, care a avut grijă să – și trimită 

nepotul să urmeze Seminarul de la Roman. După absolvire, tot unchiul său l – a 

îndreptat la Mănăstirea (fără călugări) de la Șendreni, plasa Pereschiv, ținutul Tutovei, 

unde s – a căsătorit și a avut mai mulți copii. 

……………………………………………………………………………………… 

…. tatăl, Emil Palade, profesor de filosofie și pedagogie și Școala Normală din Buzău. 

Și deștept și inteligent – noțiuni diferite totuși, atâta vreme cât există oameni inteligenți 

care nu sunt deștepți…Deșteptăciunea e inteligența trează la apelurile, potențiale ori 

exprimate, ale ambiției, ale clipei prezente. Fiica lui, doctorița Constanța Palade, 
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obișnuia să spună, nu fără a sublinia din ochi nuanța hiperbolică: ”Tata e cel mai 

inteligent om din lume!”.  Alteori spunea: ”Tata e cel mai deștept om din lume!” 

………………………………………………………………………………………. 

Mama, Constanța Palade, născută Cantemir, a fost institutoare. Foarte frumoasă, 

foarte elegantă până la adânci bătrâneți, nu prea îndemânatică, ba chiar lipsită de simț 

practic, plutea peste realități, capricioasă și, în consecință, uneori imprevizibilă. 

………………………………………………………………………………………. 

Sora mai mare, Adriana (1911 – 2002), numită în familie Adina și Ady, 

profesoară de istorie și geografie, a fost pentru mine – și cred că era pentru toți – o 

minune! 

…………………………………………………………………………………………

…..Cim, sora mai mică (n.1920), trăitoare astăzi, la bătrânețe în SUA, a fost unul dintre 

medicii pediatri renumiți din București, lucrând multă vreme la Spitalul de Copii 

Caraiman….” 

 

Sensibilitatea specială a marelui scriitor – C. D. Zeletin creează un tablou de 

familie în stare să valorifice pentru conștiința cititorului aflat la vârsta deciziilor  

fundamentale, portretul unui român care și – a legat pentru eternitate numele de tot 

ceea ce înseamnă ținutul Tutovei, Bârlad și  Burdusacii natali, atât de iubit de nepotul 

savantului.    

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Maximilian Opaiț 
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După 32 de ani... 
 Uneori îmi aud profesorii spunând că şcoala nu mai este aceeaşi, că nu se mai promovează 

aceleaşi valori, că însăşi materia este mai sărăcăcioasă. Dar oare s-a schimbat această ŞCOALĂ atât 

de mult de pe vremea parinţilor noştri? 

 Tatăl meu a fost elev al Şcolii Nr. 11 încă de la începuturile sale. Am fost acum, fiind întrebată 

dacă vreau să scriu acest articol, mai mult decât oricând curioasă de cum vedea el şcoala prin ochii 

de copil, cum percepea această instituţie atât de familiară nouă. 

„Eram acolo, îmi răspunse. Pentru prima dată şcoala se umplea de copii şi eu eram acolo. 

Pentru ochii mei de atunci, pentru sufletul meu de la acea vârstă, era totul ca o imensă expediţie, era 

un surprinzător început, cu toţii fiind entuziasmaţi de şcoala noastră cea nouă. Mobilierul era nou, 

vopseaua era nouă, totul era nou. Toată clasa mea fusese transferată aici de la o altă şcoală. Exista pe 

fundal un anumit fast de tip propagandistic, caracteristic vremurilor acelora, dar pe asta am înţeles-o 

mai târziu. 

 În primii ani se învăţa doar în două schimburi, dar, pe măsură ce trecea timpul, afluxul de 

copii creştea  şi, după doar doi sau trei ani, existau câte şase sau şapte clase pe serie. Devenise totul, 

dintr-odată, mult mai dificil. Clasele erau organizate pe trei schimburi, orele de curs fuseseră reduse 

la 45 de minute, pauzele dintre ore şi dintre schimburi erau şi ele mai scurte. 

Şcoala nu era doar cladirea cea nouă sau cursa aceea grăbită în trei schimburi, şcoala era, 

înainte de toate, învăţătoarea noastră, mai apoi dirigintele şi toţi profesorii. Învăţătoarea şi dirigintele 

meu nu mai sunt printre noi. Am avut, însă, ocazia să-i văd şi să-i salut  pe unii dintre profesori. Îmi 

pare că a trecut mai mult de-o viaţă de când eu nu mai sunt elev acolo. 

Pentru mine şcoala aceea mai era şi toată suita de concursuri şcolare la care participam. Școala 

Nr.11 era la începutul existenţei sale. Nu avea un nume, nu avea o istorie. Trebuiau create. Cu fiecare 

concurs, cu fiecare diplomă obţinută simţeam o mândrie şi mai mare, întrucât contribuiam şi noi la 

asta. Nu pot să nu-mi amintesc de serile de iarnă când, de la ora 18.30 la ora 20.00, pe întuneric (se 

întrerupea curentul electric), mergeam la şcoală şi făceam pregătire pentru olimpiada de matematică. 

Pare o poveste din preistorie. Încercaţi să vă imaginaţi zece-doisprezece copii, pe întuneric, doar cu 

o lampă de gaz la îndemână, rezolvând ecuaţii la tablă. Pot numi şi profesorul care era cu noi, el este 

încă în această şcoală - domnul profesor de matematică Marcel Rotaru. 

Eram un copil vioi, căruia îi plăcea să alerge. Câte ore, câte după-amieze şi câte zile întregi 

am petrecut pe terenul de sport. În timpul liber şi în vacanţe ne adunam în mici grupuri şi ne dădeam 

întâlnire, aţi ghicit, pe terenul de sport. Şcoala mea, pentru mine, avea un magnetism particular.” 

 ...Cu singuranţă, în acest moment, la această vârstă, eu nu aş putea să văd şcoala din aceeaşi 

perspectivă. Totuşi, după cuvintele tatălui meu, cred că aş putea să dau un răspuns întrebării cu care 

debuta articolul. 

 Vremurile sunt altele. Tatăl meu a văzut o şcoală nouă, crescând sub ochii săi. Cred că fiecare 

dintre elevii de atunci simţea în oarecare măsură responsabilitatea de a crea o reputaţie acelei şcoli 

noi, ȋncă fără nume. 

 Acum, când ne mândrim deja cu una dintre cele mai bune şcoli din judeţ, mulţi dintre noi cred 

că e de ajuns. Nu mai există, ca atunci, dorinţa de a persevera, sau cel puţin, nu ȋn aceeaşi măsură.  

 Cum ziceam, nu aş putea să văd şcoala din unghiul elevilor de demult. Totuşi, chiar şi pentru 

mine, şcoala aceasta a devenit mai mult decât locul în care îmi petrec fiecare zi. Ea mă face să vreau 

să fiu mai bună şi mai bună, să excelez în ceea ce fac,  îmi dă determinare şi ambiţie. 

 Aceşti 32 de ani au adus şi multe schimbări pozitive. Faţă de atunci, acum elevii au mai multă 

libertate de expresie, pot să-şi folosească imaginaţia, creativitatea, talentul. Să zicem doar că opinia 

lor contează mai mult... 
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 Acum, după trei decenii, există mai mult decât şcoală în această instituţie pe care o vedem zi 

de zi. Atât de multele activităţi extracurriculare, proiectele în care şcoala se implică, chiar la nivel 

internaţional, sunt nişte elemente pe care vremea le-a îmbunătăţit, încetul cu încetul. 

 De câte ori nu mi-a povestit tatăl meu despre profesorii săi de atunci… Aici, timpul nu a 

intervenit prea mult. Văd, în imaginea conturată de el, transpunerea de acum 32 de ani a profesorilor 

mei. Cu siguranţă multe lucruri s-au schimbat, chiar şi în ceea ce priveşte cadrele didactice, dar eu 

am norocul să am profesori respectabili. 

 Îmi este destul de greu să scriu ceea ce simt în acest moment faţă de această şcoală, acest lacaş 

de zi cu zi, în care mi-am petrecut mare parte a existenţei mele, dar sper că am reuşit să mă fac 

înţeleasă şi, în orice caz, deja de anul viitor, când voi merge la liceu, îmi voi aminti cu mândrie şi, cel 

mai probabil, cu un strop de nostalgie de şcoala noastră. 

                                                                                 Popa Lucian, absolvent al Şcolii Nr. 11, 1987 

Popa Teodora, clasa a VIII-a B, absolvent 2013 

 

MAGIA SCRISULUI 

 

 

 

Iarna 

 

 Mai întâi, frunzele şi-au părăsit ramurile. Apoi, uşor, uşor, zilele au devenit mai scurte şi mai 

reci, iar nopţile nefiresc de  luminoase. Cerul era în fiecare seară mai sticlos. Viscolul s-a pornit pe 

nesimţite, muzical şi domol ca o joacă nevinovată. 

 De câteva zile a început să ningă. Neaua cade puzderie măruntă şi deasă ca făina la cernut. 

Fulgii dansează în aer ca un roi de fluturi albi prinşi într-o horă fermecată. 

 Totul e alb şi amorţit. Nicio vietate nu se zăreşte din troiene. Acoperite de zăpadă, crengile 

lucesc albe şi reci ca într-o eternitate polară. Natura pare încremenită şi lipsită de viaţă. 

 În casele lor, copiii se bucură de sosirea iernii. Ei sunt fericiţi, pentru că a dat Dumnezeu 

zăpadă cu nemiluita. Vor aluneca sprinteni ca nişte zmei pe derdeluş, iar în noaptea de Crăciun Moşul 

le va pune daruri minunate sub brăduţ. 

 Ce bine va fi ! 

   Cristea Alina, Clasa a III-a E, Înv. Gina Laura Grigoriţă 

 

În aşteptarea lui Moş Crăciun 

 

De pe-un tărâm de basme şi poveşti,    În fiecare iarnă ne înveseleşti 

Moşule drag, te rog să te grăbeşti!    Şi lucruri minunate tu ne dăruieşti. 

Înhamă renii la sania ta fermecată!    Hai, vino! Nu mai zăbovi pe drum ! 

Nu zăbovi, vino la voi îndată!    Te aşteptăm cu braţele deschise-acum! 

 

Am fost copii ascultători, cuminţi,    Umple-ne sufletul de bucurie!  

I-am ajutat pe bunici, pe părinţi,    Dăruieşte-ne-un strop de magie! 

Tot anul am făcut doar fapte bune;    Moş drag, prin lume călător, 

Hai, vino, şi sub brad ne pune    Eşti şi vei fi nemuritor! 

 

Cadouri minunate! Căci numai tu ştii 

Să umpli sufletul copiilor de bucurii, 

S-aduci magie-n seara de Crăciun, 

Moş drag, atât de darnic şi de bun! 

Panainte Tabita, Clasa a III-a E, Înv. Gina Laura Grigoriţă
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Dragă prietenă, 

 

 

Deşi mulţi spun că eşti o simplă 

carte, pentru mine eşti o adevărată 

prietenă. Ţin foarte mult la tine pentru că, 

în fiecare seară, mă vrăjeşti şi mă duci 

într-o lume de vis. M-ai ademenit 

încetişor, spunându-mi poveşti vesele, uneori 

triste, dar care de fiecare dată mă fascinau. 

Răsfoindu-ţi cu eleganţă filele, am descoperit 

că în lumea ta există prinţi, prinţese, împăraţi 

şi împărătese. M-am întristat însă, când am 

descoperit că alături de aceste personaje 

pozitive trăiesc balauri, dragoni fioroşi, 

vrăjitoare cu puteri de neînvins. 

 Scumpa mea prietenă, tu nu oboseşti 

când, seară de seară, îţi răsfoiesc curioasă 

fiecare filă, dornică de a face cunoştinţă cu noi 

personaje şi întâmplări? Cred că răspunsul îl 

ştiu, de aceea eşti pentru mine o adevărată 

comoară şi o nepreţuită prietenă. 

 Uneori, când îţi citesc primele pagini, 

aş dori să nu te mai termin niciodată, pentru că 

mă fascinezi cu basmele tale încărcate de 

emoţii şi multă tensiune, îmbrăcate într-o 

haină frumoasă, cu multe expresii artistice. 

Dar, mă gândesc la suratele tale, care aşteaptă 

cuminţi în bibliotecă, dornice de a face 

cunoştinţă. 

 Îţi promit că într-o bună zi voi reveni la 

tine, când surioara mea va înţelege tâlcul 

poveştilor tale şi-i voi citi cu mare drag aceste 

poveşti. Până atunci,  abia aştept să mă 

întâlnesc cu prietenele mele şi să le fac 

cunoştinţă cu tine. 

Cu mare drag, a ta prietenă, Ana 

 

Nanu Ana-Maria, Clasa a IV-a B, Înv. Geta 

Șolcă 

 

 

Prietena mea, cartea 

 

Cu drag mă întâlnesc cu tine, 

De fiecare dată când doresc. 

Şi uneori de dor tânjesc, 

Să-mi povesteşti doar pentru 

mine. 

 

Plăcută eşti când te aleg, 

Din sute de surate, 

Şi când încep să te dezleg, 

Ajung să-ţi fiu ca frate. 

Ai multe feluri de a-mi spune, 

Răspuns, la mii de întrebări, 

Şi totdeauna tu vei pune, 

În locul lor numai comori. 

 

 

Mereu eşti cea mai minunată, 

Numai cu tine mă răsfăţ, 

Şi nu te superi niciodată, 

Chiar dacă sunt mai şugubăţ! 

 

Gherghescu Andrei, Clasa a IV-a B, Înv. Geta Șolcă 

 

Pe meleagurile noastre 

 

Este o zi frumoasă de vară. Cerul îşi 

trece năframa albastră peste gândurile mele de 

copil. La umbra unui stejar îmbătrânit de 

vreme, frunzele vorbesc despre eroii şi  

meleagurile noastre. Obrajii mi se aprind de o 

rază aurie ce m-a luat într-o călătorie prin 

locurile în care trăim şi de care ne bucuram cu 

toţii în fiecare zi. 

Prima dată am poposit pe un meleag de 

vis, încărcat de balade şi legende, unde 

tinereţea este fără bătrâneţe. De aici, din ţara 

de vis, de unde răsună codrii si vântul călător, 

am străbătut colţurile ţării. Din înaltul cerului, 
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am văzut marele ochi albastru, numit ,,Marea 

Neagră”, imaginea albastră a Voroneţului şi pe 

cea fumurie a castelului Bran. Am poposit pe 

câmpiile însorite, unde grânele îsi mişcă 

mustăţile aşteptând somnoroase secerişul, apoi 

m-am îndreptat spre Delta cu păsări de tot felul 

şi Dunarea bătrână ce străbate de mii de ani 

meleagurile noastre. 

Românii au o lege moştenită din moşi -

strămoşi:,,legea omeniei”. Aceştia sunt 

protejaţi dintotdeauna de Munţii Carpaţi, 

acoperiţi cu brazii ce ard ca adevărate lumânări 

cu flacăra veşnic verde, unde găsim sarea, 

fierul şi cărbunele.  

Toţi cei care calcă pe aceste meleaguri 

vor fi întâmpinaţi întotdeauna cu pâine şi sare 

şi vor fi impresionaţi de căldura şi ospitalitatea 

românilor. 

Ardeleanu Eduard, Clasa a IV-a B, Înv. 

Geta Șolcă 

 

Prietenii lui Nică 

 

 

Orele de limba şi literatura română oferă posibilităţi largi pentru organizarea şi desfăşurarea  

unor activităţi cu caracter creativ. Este bine cunoscut că orice elev are un potenţial creativ, fiind 

capabil chiar din clasa I să aducă o idee originală, dacă a fost pregătit în acest scop şi i s-au creat 

condiţii corespunzătoare. 

Ȋn acest sens, am încercat să creez în cadrul lecţiilor astfel de situaţii, 

în care elevul să simtă necesitatea şi dorinţa de a-şi exprima ideile, de a-şi 

stimula creativitatea, deoarece ea trebuie cultivată asemenea acelui 

grăuncior, care doar nimerind într-un sol fertil poate da naştere unei plante. 

Alcătuirea unor mici texte sau compuneri trebuie să transforme actul 

de creaţie într-o ocupaţie interesantă şi captivantă. Dar, pentru a obţine 

rezultatele dorite, elevii trebuie să fie  stimulaţi, apreciaţi şi să le fie acceptate opiniile, oricât de 

neobişnuite ni s-ar părea, căci, după cum scrie Marcela Mardare,, înainte de a critica opera cuiva, 

învaţă şi tu a savura din plăcerea verbului a crea”. 

La una dintre orele de limba română, le-am propus elevilor să-şi imagineze că s-au întâlnit cu 

Nică din “Amintiri din copilărie” şi acesta i-a rugat să-i povestească una dintre năzdrăvăniile lor. 

Iată ce au scris elevii: 

“…alergam cu un grup de prieteni pe şesul de la marginea satului, unde locuiau bunicii mei. În urma 

noastră se ridicase un nor greu de praf. Deodată, ne-am trezit cu o turmă de oi în faţă. Era o 

învălmăşeală de nedescris. Cu greu am găsit calea spre ieşire. Mai auzeam doar strigătele lui nea 

Săndel, stăpănul oilor.” (Micu Tudor –cls.a III-B); 

“…era atat de cald, încât îngheţata de vanilie pe care o mâncam se transformase într-un şiroi ce se 

întindea din vârful degetelor până la cot. Era a cincea îngheţată mâncată în ziua aceea şi toate au fost 

obţinute pentru mici servicii făcute vecinilor mei, făra ştirea părinţilor. Au aflat în ziua când mi s-a 

făcut rău şi am fost dus la spital.” (Gherghescu Andrei –cls. a III-aB); 

“…în timp ce mă jucam cu puişorii din curtea bunicii, mi-a venit o idee: să prind unul cu gâtul golaş 

şi să-l vând unui vecin pentru a-mi cumpăra o îngheţată. Ce a urmat îmi este greu să 

povestesc…”(Ardeleanu Eduard cls. a III-a B); 

“… În timp ce părinţii plecaseră prin pădure după lemne de foc, eu am rămas pe o pătură alături de 

coşul plin cu bunătăti.Atrasă de frumuseţile pădurii, am plecat în căutare de floricele pentru a-i face 

o surpriză mamei. Ȋnsă surpriza a venit din partea unui căţel rătăcit şi flămând, care ne-a lăsat fără 

merinde.”(Tudurache Alecsandra, cls.a III-a B). 

Înv.  GETA ŞOLCĂ 

 

Ai carte, ai parte 

 

 Acesta este proverbul pe care deseori l-am auzit de la doamna învăţătoare, de la părinţii şi 

bunicii mei. Cartea, pentru mine, înseamnă foarte mult: dezvoltarea imaginaţiei, a creativităţii, 
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înseamnă ştiinţă, cunoaştere. Când citesc o carte, pătrund şi descopăr o altă lume, care mă face mai 

bună, mai înţeleaptă. Învăţ să am răbdare, să fiu perseverentă, să am o mai mare putere de concentrare. 

 Prima carte cu care am făcut cunoştinţă cu adevărat a fost Abecedarul.Aveam doar şapte ani, 

când am intrat într-o sală de clasă, iar pe o bancă, alături de o floare, mă aştepta o carte minunată. 

 În noianul de emoţii care mă stăpâneau, am auzit nişte voci care mi-au şoptit: 

- Deschide cartea, fetiţă dragă! 

Am deschis cartea foarte speriată şi am întrebat: 

- Cine mi-a vorbit? 

- Suntem noi, literele şi semnele de punctuaţie. 

- Cine sunteţi voi? 

- De vrei să ne cunoşti, trebuie să pornim împreună într-o frumoasă aventură. 

Şi iată că, după patru ani, nu aş dori să mă trezesc din acest vis minunat care m-a transformat 

dintr-o fetiţă sfioasă şi speriată într-o elevă silitoare, cu rezultate deosebite obţinute la învătătură. 

Cărţile mi-au devenit cele mai bune prietene, iar această prietenie sunt convinsă că va fi de lungă 

durată. 

Modiga Miruna, Clasa a IV-a B, Înv. Geta Șolcă 

 

Un înger de fată 

 

Eu Miruna mă numesc   Sunt deşteaptă, talentată 

Şi în Tutova locuiesc.    Şi-s ca orişicare fată. 

Am o familie unită,    Am prieteni şi-asta-mi place 

Frumoasă şi fericită.    Căci “prietenul la nevoie se cunoaşte” 

 

Am doi ochi căprui    Matematica îmi place, 

Ce fură inima oricui.    Exerciţii aş tot face. 

Părul castaniu şi lung,    Şcoala mult o îndrăgesc 

Mereu cu balsam îl ung.   Şi părinţii mi-i iubesc. 

 

Zece anişori  am eu    Ambiţia şi talentul, 

Şi-i mulţumesc lui Dumnezeu,  Cred că le-am primit de-a gata. 

Că m-a lăsat pe acest pământ,  Eu păşesc mereu cu dreptul, 

Pentru părinţi să fiu un înger sfânt.  Că sunt doar fata lui tata. 

 

Modiga Miruna, Clasa a IV-a B, Înv. Geta Șolcă 

 

Un copil fericit

 

Ochii mei reflectă întruna 

Bucuria jocului. 

Spiritul mi-e ca natura, 

În bătaia vântului. 

Uneori sunt visător 

La poveşti şi întâmplări. 

Alteori îmi e uşor 

Să răspund la provocări. 

 

Am în jur numai iubire, 

Cu frumos eu mă hrănesc. 

Tot ce fac e mulţumire 

Pentru cei ce mă iubesc. 

Gherghescu Andrei, Clasa a IV-a B, Înv. Geta Șolcă 

 

                                                        



 
11 

 

 

Universul cărților 

 

Am multe cărți ȋn bibliotecă. Ele sunt ca nişte portaluri către poveștile scrise ȋn ele. Îmi place 

să citesc! 

Am citit multe cărţi despre prinți, prințese, animale, eroi, superoameni. Când deschid cartea, 

îmi apare o tăbliță pe care scrie:,,INTRODU CODUL''. 

Codul (Titlul cărţii) es 

 

te introdus pentru a deschide poarta către ,,UNIVERSUL CĂRȚILOR'', un univers sigur în 

care te simți apărat. 

Poţi merge acasă la ,,Fram, ursul polar'', poți trece prin fața castelului ,,Ilenei Cosănzeana'', 

prin fața palatului de smarald al ,,Vrăjitorului din OZ''. ,,Cei şapte pitici'' parcă-ți cer ajutorul să o 

salveze pe ,,Albă-ca-Zăpada''. Ei au nevoie de tine să le păzești casa.  

Enciclopediile ȋți pot răspunde la toate ȋntrebările tale despre univers. Marii noştri poeți te 

încântă cu melodia strofelor. Biblioteca mea este o parte din acest minunat univers al cunoașterii. 

 

Postolache Mihai-Iulian, Cls. a IV-aC,Instit. Aurelia Huiban 

 

 

Dacă citești, ești mai bogat în cuvinte 

 

Într-o zi, eram la bibliotecă.Trebuia să citesc ”Minunatul Orinoco”, de Jules Verne. Deodată, 

aud zgomote. Întorc capul și mă întreb: 

- Ce-o fi cu zgomotul acesta? 

- Sssssst, spune doamna bibliotecară. 

Mă întorc spre raftul cu d , de la dicţionar. Deschid unul de limba română și mă uit curioasă. 

Găsesc foarte mulți îngerași  multicolori și frumoși, cu multe cuvinte noi care sunt scrise pe rochițele 

lor mirifice și pline de strălucire. 

- Oooo! Ne-a găsit cineva, spune cuvântul xilograf. 

- Cine sunteți voi? întreb eu mirată. 

- Cine suntem noi? Noi suntem niște cuvinte amărâte. 

- Dar de ce? 

- Pentru că nimeni nu ne mai citește. A apărut dex-ul! Are mai mulți îngerași decât dicționarul 

obișnuit. 

- Lăsați pe mine! Am o temă în  care ni se spune să facem un text. Am să vă folosesc. Şi alți 

copii sau adulți   vă vor folosi în convorbirile lor. 

Așa s-a și întâmplat. Foarte mulți copii se interesează și de dicționarul obișnuit, nu numai de 

dex. 

A fost o zi palpitantă pentru că mi-am petrecut-o în universul cuvintelor.  

 

Toma Mălina –Andreea, Clasa a IV-a C, Inst.Aurelia Huiban 

 

 

  Amurg de toamnã 

 

Soarele cobora lin sub linia orizontului, iar poveştile la han curgeau ca vinul în ulcelele 

Ancuţei. Pânza de cristal a cerului se transformã îndatã într-o explozie de culori calde, roşiatice, cu 

dâre subţiri de purpuriu .  

Moldova curgea alãturi şi faţa-i rece se îmbujorã imediat la vederea craiului luminii, o ultimã  

privire... o ultimã şoaptã de dor şi amândoi închid ochii. Carpaţii privesc şi ei acastã privelişte de vis, 
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atât de fermecãtoare şi de dulce. Totuşi, pe chipurile stâncoase nu se schiţeazã niciun fel de bucurie, 

iar ochii lor scorburoşi se ascund în negura timpului. 

În timp ce ulcelele pocneau straşnic iar focul dansa vioi unduindu-şi trupul de cadânã, în faţa 

noastrã, un megieş ca la patruzeci de ani sorbea cu nesaţ în tãcere acest tablou spectaculos. Brusc, se 

ridicã în picioare, cu ulcica în mânã, şi spune: 

-Închin aceastã ulcicã de vin în cinstea toamnei, Ancuţei şi tuturor celor care zãbovesc în 

aceastã cetate a poveştilor. 

Tuturor le place închinarea şi dupã ce deşartã cupele cu vin, megieşul ia din nou cuvântul: 

-Dragii mei domni, eu sunt voinic din Ţara-de-Sus, iar numele meu este Costache Vider. Acum 

cã am ascutat  atãtea istorisiri ale voastre şi m-am înfruptat cu bunãtãţile fãcute de mâinile Ancuţei, 

aş vrea sã povestesc şi eu ceva, de pe vremea când eram eu tânãr şi mare voinic la curtea lui Vodã 

Calimachi. 

-Da cum sã nu, prietene, spuse moş Leonte. Haide doar de ne-a mai aduce Aniţa nişte vin 

proaspãt din podgoriile Iaşului şi  nişte plãcinţele de-ale ei şi numaidecât   poţi sã începi povestea. 

Da’  pânã a veni Aniţa, ia lasã-mã sã-ţi ghicesc norocul, cã doar nu degeaba sunt eu mare zodier.  

-Hai cã m-ai fãcut curios, moşule...  

-Ia sã vedem ce zice cartea asta a mea .... Pãi eşti nãscut în zodia Taurului, cu Soarele în Berbec 

şi Luna în Fecioarã ... 

- Hmm... da’ apoi ce  zodie mai ai, moş Costache? Cãci  ȋn viaţa mea nu-mi mai amintesc sã 

fi întâlnit vreun om cu destin atât de încurcat. 

-Ai dreptate, moş Leonte. Viaţă ca a mea  nu a mai avut nimeni  şi nici cã va avea, cãci n-o 

doresc la nimeni... zbuciumatã foarte mi-a fost. Şi uit-o şi pe zvârluga asta de Ancuţa cã-ţi aduce 

poala plinã de plãcinte. Da’ce-i  atât de greu, fãtuco? Îmbãtrânit-ai cumva ? 

-Nene Vider, matale sã mã laşi în pace cu trebile mele şi dumneata sã-ţi vezi de viaţã... tot 

ziceai cã e zbuciumatã, ȋi răspunde fata şi se strecurã printre oameni. 

-Afurisitã rãu, ca mumã-sa, Ancuţa asta. 

-Aşadar ... cum vã spuneam, dragii mei, fosta-am voinic mare la curtea lui Vodã în tinereţile 

mele, iaca  vreo douăzeci de ani. Da’ lumea nici cã mã vroia ... Că eu  scapat-am pe nişte bucãtari de 

osândã mare, dându-i lui Vodã o plãcintã fãcutã de mine. Şi numai ce se apucarã ţiganii pe drumurile 

împãrãţiei a cânta: Aoleu! cu plãcintele! Te fãcuşi voinic, mişele!  

Vodã mã puse totodatã sã am grijã de calul lui, Mircea, un armãsat negru şi puternic, cu ochii 

ca para focului  şi cãruia  nu ȋi puteai da ȋn petec oricât de bine l-ai fi ingrijit. Cinci oameni bãgaseră 

dihania ȋn gura ȋnfometatã a pãmântului. Mie mi-a rupt doar o mânã şi-am jurat sã nu mã mai apropii 

de el, dar de!... voinicia se plãteşte, aşa cã... n-avui  încotro şi l-am luat iar în primire. Se dãduse totuşi 

pe brazdã potaia şi stãtea cuminte, cã îl mai luam şi eu cu frumosul, îi mai dãdeam câte o bucãţicã de 

zahãr şi se îndulcea.  

Dar cum mi-a fost viaţa norocoasã.... Iaca dupã vreo doua luni de prietenie, calul iar se fãcuse 

nãrãvaş, cum îl atingeam, cum se ridica pe copitele din spate, pânã într-o zi, când vãd o tãieturã în 

coasta armãsarului. Mã  apucã groaza când mã gândii la ce mi-a face Vodã dacã l-o vedea. A doua zi, 

altã tãieturã, a treia zi alta, şi tot aşa pânã se terminã sãptãmâna. Vãzând cã nu se mai poate, mã 

hotãrâi a sta dupã uşa grajdului sã gãsesc cine tot taie calul. Şi iată că vine pe la miezul nopţii Petre, 

ţiganul şi fostul îngrijitor al calului cu un cuţit în mânã. Cresta numai puţintel pielea de abanos a 

calului şi pleca în grabã, dar îşi scãpã cuţitul. A doua zi eram în faţa lui Vodã, legat cu sfoarã şi cu 

cuţitul în mânã. Cum deschid ochii, primesc o palmã ştraşnicã de la el, care mã întreabã: 

-Mãi mişele, cum de ţi-a trecut mãi, prin cap sã-mi chinui calul în asemenea chip? Ştiai doar 

cã nici la nevastã nu ţin atât de mult ca la el . 

-Aşteaptã, Luminãtia Ta,  a te face sã pricepi, cã nu eu ţi-am crestat calul.  

-Nu aştept nimic, diavole ce eşti! Nu-ţi  fu milã mã, sã chinuieşti aşa frumuseţe de cal ?  

-Dar, Mãria Ta, nu fusei eu, ci Petre.  

-Ei, aş! Petre. Petre nicio gãinã nu taie, de milã! Mai cauţi şi vinovaţi ! Duceţi-l  de-l învãţaţi 

minte! 
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Atunci dorobanţii mã înşfãcarã, mã biciuirã şi mã puserã la cazne care mai de care  mai 

înfricoşãtoare. Într-un final, primirã poruncã de la Vodã  sã mã ducã pe câmp şi sã mã lase acolo. Am 

stat pe câmpul acela, mai mult mort decât viu, însetat şi înfometat, pânã mã gãsi un cioban, în amurgul 

unei zile de toamnã, cu ochii negri, pãtrunzãtori şi calzi, ce mã cãră în spate cale de câteva ceasuri 

pâna ajunserãm la stânã. Acolo, mã hrãni cu brânza cea mai bunã, tăie chiar şi o mioarã pentru mine, 

mã doftorici cu leacuri doar de el ştiute, iar în vreo douã luni mã înzdrãvenii  aproape de tot. Însã 

ciobanul muri, cãci bãtrâneţile erau grele şi el bolnav. Îl îngropai lângã stânã, la umbra unui stejar 

bãtran şi coborâi la vale, amestecându-mã printre oameni. 

 De aceea, când vãd amurgul de toamnã, parcã îmi apar ochii negri şi blânzi ai ciobanului, pe 

care ȋi simt cum mă privesc cu generozitate. 

-Straşnicã poveste ne spuseşi, voinicule!  

-Iatã cum un biet om poate fi nenorocit din pricina unei minciuni. Eii!... Asta e lumea din zilele 

noastre, spune comisul Ioniţã. Acum ia sã ne mai aducã Ancuţa vin şi sã vã spun şi eu povestea aceea 

pe care v-am promis-o. 

Bâgu Andrada, clasa aVII-a A, Prof. Căruţaşu Cristina 

 

                                                         Fetiţa şi cântecul mării 

 

Era odată o fetiţă, Irina, care avea cam şase-şapte anişori, cu părul de 

culoarea nisipului şi ochii albaştri şi adânci ca marea. 

Irinei îi plăcea să colinde pe malul mării, aduna scoici şi pietricele 

oferite de mare celor ce o iubeau.     De câte ori fetiţa păşea cu paşii mici pe 

nisipul cald, grijile ei erau parcă duse undeva departe, departe…  

Mama sa plecase la Dumnezeu de aproape patru ani, iar de 

ea şi de frăţiorul ei avea grijă acum doar tatăl. Irinei îi plăcea să-l ajute la 

tot felul de treburi. Numai că-n această seară, fetiţa stătea pe malul mării şi 

plângea. Se ascunsese departe de privirile oamenilor şi numai ea, marea, putea să o vadă 

cum plânge. 

- Oare ce este cu ea?, se întrebă primul val al mării care-i atinsese vârfurile degetelor. Şi-ar fi 

dorit să o cuprindă cu totul în braţele sale ca să o aline… Nu plânge,  spunea valul în timp ce se 

retrăgea, nu plânge!. 

Fetiţa privi cu ochi goi retragerea sa. 

- Ce păcat, ce păcat!, rosti în sinea sa valul şi duse departe, departe, în inima mării, gândurile 

fetiţei … “Ce păcat!… ce păcat!”  

Curios, un al doilea val scaldă degeţeţele fetiţei, încercând cu gingăşie să o stropească mai 

tare…Dar nu primi nici el răspuns… Aceiaşi ochi goi îi priveau retragerea… 

- Ce este cu tine? strigau valurile mării de departe… şi se zbăteau fără un răspuns din partea 

fetiţei. Cum să o ajuti când nu ştii ce este cu ea? Cum? 

Câţiva peştisori mai curajosi au venit către ea: 

- De ce plângi, regină  a sufletului nostru? Ce este? Te doare ceva? 

Fetiţa puse mâna în dreptul inimii fără să răspundă. Şi, val după val venea şi pleca, fără să afle 

ce se întampla cu fetiţa. Atunci, unui val mai bătrân îi veni o idee... Să arunce în braţele acesteia o 

scoică pentru că el ştia că fetiţei îi plac foarte mult… Şi valul se retrase spre larg ca să prindă putere, 

chemă la el o scoică tare înţeleaptă şi, luând-o pe coama sa, zbură cu toate dorurile sale spre fetiţă… 

aruncând în poala acesteia scoica. 

Fetiţa îi simţi răceala şi parcă pentru prima dată în seara aceea deveni prezentă la ceea ce se 

întâmpla în preajama ei. Ochii scoicii  sorbeau fiecare mişcare a fetiţei…şi, deodată, o lacrimă 

fierbinte o atinse… 

- Copila nisipului, pentru că aşa o dezmierda scoica de câte ori o zărea pe micuţă pe plajă, 

dacă nu-mi spui ce-i cu tine, să ştii că plec şi nu mă mai întorc la tine!… 

Prea părea  hotărată vocea, aşa că fetiţa răspunse: 

http://www.povesteata.ro/2009/10/fetita-si-cantecul-marii/
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- Tata e bolnav… n-am bani de doctor, de mâncare, …mărturisi dintr-o răsuflare micuţa. 

- Aşa deci, cum am bănuit şi noi, dar aveam nevoie de o confirmare ….Uite, strigă scoica… 

eu am venit aici cu o misiune.  Nu mă poţi lăsa aşa, să-mi periclitez viaţa şi tu să nu mă ajuti… nu-i 

aşa că mă ajuţi?, aproape că ţipă scoica. 

- Da, sigur, încuviinţă  fară să gândească fetiţa. 

- Uite cum facem, spuse ceva mai calm scoica şi se deschise fără greutate în două. Uite, pune 

aici între braţele mele toate greutăţile tale, toate neputinţele şi grijile care nu te lasă să dormi, spuse 

acum rugător scoica. 

Fetiţa o ridică cu duioşie în dreptul ochilor şi lăsă să picure o lacrimă mare… 

 - O perlă umană,  gândi scoica… dar ce tare mă arde!…Şi-n perla umană erau toate grijile 

şi  fricile micuţei.  

Scoica o stânse cu drag la inima sa…”Ce fierbinte este, ce pură!…,, Îşi dorea să plece cât mai 

departe cu ea în larg şi să lase acolo toate grijile fetiţei… ,,Aşa va scăpa de ele!”, îşi spuse…Apoi îşi 

dădu seama ca nu este aşa, că durerea fetiţei va rămâne în sufletul său chiar dacă lacrimile ei sunt 

duse undeva departe…departe…. Scoica strânse mai tare perla umană… să nu se risipească, suspină 

uşor…Simţea că poartă în însăşi fiinţa ei grijile şi suferinţele fetiţei, şi iubirea acesteia pentru tatăl ei 

şi lume. 

- Of, ce grea e lumea oamenilor, să plângi că nu ai bani! Ce-nseamnă banii?... Un lucru de 

nimic, gândi scoica, ea care nu suferise niciodată din cauza lor. 

Deodată scoica se auzi strigată. E mesagerul marelui înţelept, recunoscu sunetul scoica. 

Privi din nou fetiţa ce plângea. Îşi dorea să-i poată uşura suferinţa… ,,Câte perle umane risipite!”… 

Aşa gândea ea, scoica, ştiind prea bine valoarea enormă a fiecariei perle din adâncurile mării…  Şi 

Marea nu cerea nimic pentru ceea ce dăruia…  

Scoica se aruncă pe primul val care venise să o ia. Plecă departe în larg şi, acolo,  înţelepţii 

mării au studiat cu puterea sufletului lor perla umană. Au simţit nevoile fetiţei şi au decis: 

- A fost o hotărâre destul de greu de luat, a spus unul dintre înţelepţi. Cineva a propus să-i 

dăruim fetiţei o perlă reală. Acolo, în lumea fetiţei perlele se vând foarte scump; apoi am gândit că 

oamenii o pot păcăli la bani sau chiar i-o pot fura…Aşa că împreună cu regele mării am hotărât să-i 

facem fetiţei un dar pe care nimeni de pe pământ să nu i-l poată lua… un dar pe care încă nimeni din 

toată lumea asta mare nu l-a primit…şi nimeni nu a visat că el ar putea exista… şi, cu voce solemnă, 

decretă: îi dăruim Irinei cântecul mării, darul de a cânta ca marea. În felul acesta ea se va putea 

întreţine de-a pururi şi va bucura multe inimi curate… la fel de curate ca a ei. Apoi lovi puternic cu 

toiagul adâncul mării.  Imediat,, toate vietăţile din mare au fost prezente. Bătrânul înţelept a rostit cu 

putere decizia lor şi a rugat pe fiecare vietate să dăruiască fetiţei câteva dintre sunetele lor. 

După aceea, un val uriaş a plecat spre ţărm. Era încărcat cu toate darurile mării. A lovit din plin pieptul 

fetiţei, înghesuind acolo, în inima ei, toate acele daruri atât de minunate. Sunetele mării. 

Fetiţa s-a dat un pas înapoi… ceea ce trăia depăşea orice închipuire. 

Alergă câţiva paşi pe mal şi, deodată, începu să cânte… puterea din sufletul ei se cerea 

dăruită… A cântat cu toată forţa, către mare. În cântecul ei se auzeau pescăruşii, delfinii şi valurile 

mării…şi multe alte suntete minunate… Şi cîntecul ei se ducea departe în larg ca un semn de 

recunostinţă. Din adâncuri, bătrânii înţelepţi zâmbeau fericiţi… au luat o decizie bună. 

Tocmai atunci, pe lângă ţărm a trecut un vas de croazieră. Oamenii de pe vas au auzit cântecul, 

au găsit-o pe fetiţă şi au rugat-o să le cânte. Irina cânta din nou cu toata forţa iubirii mării. Cine o 

asculta, nu se mai sătura…  

Anii au trecut… Irina merge acum în toată lumea ducând prin vocea sa cântecul mării. Oameni 

din multe colţuri ale lumii, care nu au văzut niciodată marea, o ascultă cu mare plăcere.  

            Şi uite aşa Irina, tatăl şi frăţiorul trăiesc fericiţi împreună.  

De câte ori poate, Irina vine la malul mării şi cânta împreună cu aceasta… Şi cântecul este 

dus departe în lume… departe şi-n adâncuri…şi-n sufletul oamenilor.   

Şi dacă uneori, trecând pe lânga mare auzi un cântec incredibil de frumos, ce seamană cu cel 

al mării, nu te mai mira. Este precis Irina ce cânta împreună cu marea. O auzi? Si dacă o auzi, hai, 
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cântă şi tu cu ea!… Aşa-i că este minunat? Şi nu fi suparat de nu poţi imita sunetele mării, pentru că 

dacă iubeşti marea, ea precis, precis va cânta în inima ta. 

 

Teodor Savin, Clasa a V– a C, Prof., Marina Rusu 

ELEVI SI PROFESORI- ECHIPE DE SUCCES! 
ANUL ŞCOLAR 2011-2012 

 
1. CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,STROE BELLOESCU” 

Cl. a IV-a A - PROF. VIORICA AMĂRICĂI 

Premiul I - Marian Andreea 

 

 

Cl. a IV-a B - PROF. GABRIELA DOROFTE  

Premiul special - Vârlan Teodora 

Premiul II - Tăzlăoanu Sebastian 

Premiul III -Borş Andreea 

 

 

2. CONCURSUL NATIONAL ,,LUMINA MATH” 
Cl. a IV-a A - PROF. VIORICA AMĂRICĂI 

Premiul III - Toporaş Daniel, Moisă Maria, Marian 

Andreea 

 

 

 

Cl. a IV-a B - PROF. GABRIELA DOROFTE 

Premiul II - Vârlan Teodora 

Premiul III - Tăzlăoanu Sebastian, Borş Andreea, 

Maxim Antonio, Biţă Ioana, Balan Octavian, 

Zavate Antonia 

 

3. CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ,,GEORGE TUTOVEANU” 

Cl. a II-a A - ÎNV. IULIA ȘOLCĂ 

Premiul I - Onica Oana 

Premiul II - Zavate Karina, Diţu Iustina 
Premiul III - Vasilache Valentin 

 

Cl. a II-a C – ÎNV. VICUȚA BURLACU 

Premiul II – Savin Gabriela 

 

Cl. a II-a D – ÎNV. GABRIELA IORDACHE 

Premiul III – Dobrin Mădălina 

 

Cl. a III-a B - ÎNV. GETA ȘOLCĂ 

Premiul I - Modiga Miruna 

Premiul II - Micu Tudor 

Premiul III - Gherghescu Andrei 

 

Cls. a III-a C - INSTIT. AURELIA HUIBAN 

Premiul I - Știrbu Bogdan 

 

Cl. a III-a D - PROF. MONICA VÎRLAN 
Premiul I - Sârbu Dragoş 

Premiul II - Pușcașu Rebecca, Drăguț Raluca 

Premiul III - Chirilă Gabriel 

 

Cl. a IV-a A - PROF. VIORICA AMĂRICĂI 

Premiul II - Marian Andreea 

Premiul III - Grigoraş Sebastian 

 

Cl. a IV-a B - PROF. GABRIELA DOROFTE 

Premiul I - Şolcă Diana, Costin Alicia 

Premiul II - Iuraşcu Teodor, Necula Ioana,Vârlan 

Teodora 
Premiul III - Zavate Antonia, Timofticiuc Andra 

 

 

4. CONCURSUL „FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ” - faza naţională 

Cl. a II-a A - ÎNV. IULIA ȘOLCĂ 

Premiul I - Goga Luigi, Cucoş Cosmina, Diţu 

Iustina, Zavate Karina, Onica Oana, Hriţuc 

Cosmin, Cucu Cătălin 

Premiul II - Pavel Andreea, Vidroiu Flavius, Bahrim 

Oana 
Premiul III - Bobârcă Diana, Vasilache Valentin, 

Ichim Ana 

 

Cl. a II-a B - ÎNV. NELA GANEA 

Premiul I - Bicher Miruna-Luana, Bîgu Rareș-

Alexandru, Cazan Tudor-Radu, Chiratcu Tudor, 

Galben Cleopatra-Ioana, Ignat Tudor, Melinte 

Denis-Gabriel, Necula Sabina, Pavel Maria-Lorena, 

Sîrghe Marian-Constantin, Stratulat Andreea-

Maria 

Premiul II - Apostol Diana-Flavia, Olteanu Rareș-

Andrei 

Premiul III - Doru Mihnea-Rareș 

 
Cl. a II-a C - ÎNV. VICUȚA BURLACU 

Premiul I - Bondrea Ştefan Dănuţ, Verbal Roxana 

Mihaela, David Vlăduţ Iulian,  Croitoriu Cosmin 

Mircea 

Cl. a II-a D - ÎNV. GABRIELA IORDACHE 

Premiul I - Buzesc Razvan, Raclea Andreea, Dobrin 

Madalina 

Premiul II - Crăciun Paula 
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Premiul III - Corcan Alin, Ciobotaru Serban 

 

Cl. a III-a B - ÎNV. GETA ȘOLCĂ 

Premiul I - Modiga Miruna, Chirita Teodora, Nanu 

Ana-Maria, Huluta Stefana, Tudurache Alecsandra, 

Micu Tudor, Gherghescu Andrei 

Premiul III - Munteanu Teodora 

Cls. a III-a C - INSTIT. AURELIA HUIBAN 

Premiul I - Pascal Otilia 

 

Cl. a III-a D - PROF. MONICA VÎRLAN 

Premiul I - Alexandru Eduard, Brudiu Ştefan, 

Bursucanu Codrin, Daniş Bianca, Deaconu Miruna, 

Drăguţ Raluca, Gangu Cătălina, Gînju Simina, 

Mircea Bianca, Moisă Flavian, Onciu Diana, Sârbu 

Dragoş, Şişcă George, Vezeteu Albert 

Premiul III - Leon Iulian,Macovei Sabin 

 

Cl. a III-a E - ÎNV. CRISTINEL ZAMFIR 

Premiul II - Metehău Cristina 

Cl. a IV-a A - PROF. VIORICA AMĂRICĂI 

Premiul I - Toporaş Daniel, Moisă Maria, Marian 

Andreea, Puşcaşu Magda, Grigoraş Sebastian, 

Chirvase Andreeas 

Premiul II - Caradinţă Sebastian 

 

Cl. a IV-a B - PROF. GABRIELA DOROFTE 

Premiul I- Biţă Ioana, Balan Octavian, Neculiţă 

Bianca, Timofticiuc Andra, Iuraşcu Teodor,Zavate 

Antonia, Vârlan Teodora, Şolcă Diana, Borş 

Andreea, Tăzlăoanu Sebastian, Maxim 

Antonio, Necula Ioana, Popa Andrei, Boca Rareş 

Premiul II - Ambăruş Denis 

 

Cl. a IV-a C - ÎNV. MARICICA MÂŢĂ 

Premiul I - Popa Florin, Staicu Daniel, Sârbu 

Alexandra, Savin Teodor 

Premiul III - Ghimpu Lucas 

 

Cl. a IV-a D - ÎNV. MIHAELA VLASIE 

Premiul I- Olteanu Cosmin 

 

 

5. CONCURSUL ,,COMUNICARE, ORTOGRAFIE.RO” - faza naţională 

Cl. a II-a A - ÎNV. IULIA ȘOLCĂ 

Premiul I - Vasilache Valentin 

Premiul II - Pavel Andreea 

Premiul III - Goga Luigi, Iordache Andreea, Onica 

Oana, Hroiţuc Cosmin, Filimon Anisia, Rusu 

Bianca 

 

Cl. a II-a B - ÎNV. NELA GANEA 
Premiul I - Arhire Narcis-Mihail, Chiratcu Tudor, 

Melinte Denis-Gabriel, Sîrghe Marian-Constantin, 

Stratulat Andreea-Maria 

Premiul II - Doru Mihnea-Rareș, Dumitriu 

Anamaria, Lungu Daria-Elena 

Premiul III -  Ambrosă Smaranda, Bicher Miruna-

Luana, Cazan Tudor-Radu, Diaconu Andrei, Galben 

Cleopatra-Ioana, Giușcă Tudor-Andrei, Iordache 

Răzvan-Andrei, Necula Sabina, Pavel Maria-Lorena 

 

Cl. a II-a C - ÎNV. VICUȚA BURLACU 
Premiul I - Bondrea Ştefan Dănuţ 

Premiul III - Mîndru Florina, Mocanu Andreea, 

Mocanu Ana Maria, Verbal Roxana, Tălăşman 

Marina Alina 

 

Cl. a II-a D - ÎNV. GABRIELA IORDACHE 

Premiul I - Raclea Andreea 

Premiul III - Buzescu Răzvan, Craciun Paula, 

Ciobotaru Serban 
 

Cl. a III-a B - ÎNV. GETA ȘOLCĂ 

Premiul I - Huluta Stefana, Modiga Miruna, Nanu 

Ana-Maria,Tudurache Alecsandra 
Premiul II - Necula Diana, Viju Andreea 

Premiul III - Bodescu Diana, Chirita Teodora, Horia 

Andrada, MicuTudor, Munteanu Raluca, Munteanu 

Teodora, Popescu Ilinca 

 

Cl. a III-a C - INSTIT. AURELIA HUIBAN 

Premiul I - Pascal Otilia 

 

Cl. a III-a D - PROF. MONICA VÎRLAN 

Premiul I - Bursucanu Codrin, Onciu Diana, Moisă 

Flavian 

Premiul II - Gangu Cătălina,Mircea Bianca,Brudiu 

Ştefan, Daniş Bianca, Huhulia Laura, Sârbu Dragoş 
Premiul III - Alexandru Eduard, Puşcaşu Rebecca, 

Gînju Simina, Chirilă Gabriel, Deaconu Miruna 

 

Cl. a III-a E - ÎNV. CRISTINEL ZAMFIR 

Premiul II - Metehău Cristina 

Premiul III - Stanciu Georgiana 

 

Cl. a IV-a A – PROF. VIORICA AMĂRICĂI 

Premiul I - Popa Bianca, Puşcaşu Magda 

Premiul II - Toporaş Daniel 

Premiul III - Grigoraş Sebastian, Chirvase Andreeas 

 

Cl. a IV-a B –PROF. GABRIELA DOROFTE 

Premiul I - Goga Sabina 

Premiul II - Iuraşcu Teodor, Oprea Larisa  

Premiul III - Biţă Ioana, Popa Andrei,  Perju Maria, 

Şolcă Diana, Vârlan Teodora, Zavate Antonia, 

Necula Ioana, Costin Alicia, Balan Octavian, Borş 

Andreea, Boca Rareş 

 

Cl. a IV-a C – ÎNV. MARICICA MÂŢĂ  

Premiul I - Staicu Daniel, Dorin Maria 

Premiul III - Savin Teodor, Ghimpu Lucas 

 

Cls. a IV-a D - ÎNV. MIHAELA VLASIE 

Premiul I - Olteanu Cosmin 
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6. CONCURSUL ,,LIMBA ROMÂNĂ ESTE PATRIA MEA”-faza regională 

Cl. a II-a B - ÎNV. NELA GANEA 

Premiul II - Stratulat Andreea-Maria 

 

Cl. a III-a B - ÎNV. GETA ȘOLCĂ 

Premiul I- Nanu Ana-Maria 

Premiul III-Necula Diana 

 
Cl. a III-a D - PROF. MONICA VÎRLAN 

Premiul I - Sârbu Dragoş, Mircea Bianca 

Premiul II - Onciu Diana, Drăguţ Raluca 

Premiul III - Pușcașu Rebecca 

 

Cl. a IV-a A - PROF. VIORICA AMĂRICĂI 

Premiul II - Marian Andreea 

Premiul III - Toporaş Daniel, Chirvase Andreeas, 

Puscaşu Magda 

 
Cl. a IV-a B - PROF. GABRIELA DOROFTE 

Premiul I - Costin Alicia 

Premiul III - Tăzlăoanu Sebastian 

 

 

7. CONCURSUL NAȚIONAL „CĂNGURAȘUL MATEMATICIAN” 

Cl. I A - ÎNV. ECATERINA HURDUBAE 

Premiul I - Balan Cosmin, Andrei Bogdan, Buhăiescu 

Andreea, Alexandru Sabin, Virlan Raluca, Tăbuşcă 

Patricia, Caranfil Teodora, Alexandru Sabin, 

Chirilă Ioana, Lupaşcu Alen, Năstase Ana –Maria, 

Stan Alexandru, Ojog Cristian, Munteanu Casian 
Premiul II - Năstase Ana -Maria, Stan Alexandru, 

Ţîrcovici Andrei, Patrichi Ianis, Iovu Dario 

Premiul III - Iordache Teodora, Gociu Silvia, Sârbu 

Antonia 

 

 

 

Cl. I B - PROF. GEORGIANA BOTAȘ 

Premiul I - Roşca Alexandru, Horia Robert, 

Rezmeriţă Andrei,  Bursucanu Flavius, Hobjilă 

Bianca,  Hazu Alexandra, Nadane Stefania, Smintină 

Diana 

Premiul II - Leuştean Iustin, Scintei Alexandru, Tasie 

Alexandru, Drosu Mădălin, Ţicău  Ştefan, Obreja 

Alexandru 

Premiul III - Drumea Alexandra, Poiană Alexandra, 

Buta Elena 

 

Cls. I D – ÎNV. MARIA JACOTA 

Premiul I - Hohotă Mario, Panainte Samuel 

Premiul II - Feldrihan Nicoleta

 

 

8. CONCURSUL NAȚIONAL „CĂNGURAȘUL EXPLORATOR” 
Cl. I A - ÎNV. ECATERINA HURDUBAE 

Premiul I - Caranfil Teodora, Cotaie Mara 

Premiul II - Borş Alex, Pârlog Rareş, Lupaşcu Alen, 

Chirilă Ioana 
Premiul III - Ţîrcovici Andrei, Toma Dragoş 

 

 

 

Cl. I B - PROF. GEORGIANA BOTAȘ 

Premiul I -Rezmeriţă Andrei, Roşca Alexandru, 

Hobjilă Bianca, Hazu Alexandra, Horia Robert, 

Drumea Alexandra, Nadane Stefania 

Premiul II - Tasie Alexandru, Nadane Stefania, Drosu 

Mădălin, Ţicău Ştefan, Obreja Raul 

Premiul III - Scintei Alexandru, Poiană Alexandra, 

Negîci Dragoş, Smintină Diana 

 

 

 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

-OLIMPIADA DE LIMBA ROMÂNA - faza 

judeţeană 

-NOVAC DIANA, clasa aVI-a A, MENŢIUNE, prof. 

Cozma Mariana; 

-POPA TEODORA, clasa a VII-a B, MENŢIUNE, prof. 

Căruţaşu Cristina; 

-CORCIOVĂ ROXANA, clasa aVIII-a B, 

MENŢIUNE,prof. Dascălu Paula; 

-BOBEA IVONA, clasa aV-a B, PREMIUL al III-lea, 

prof. Dascălu Paula. 
 

-CONCURSUL NAŢIONAL +/- POEZIE 

-BALAN ANDREEA, clasa aV-a C, MENŢIUNE, prof. 

Cozma Mariana; 

-BÂGU ANDRADA, clasa aVI-a A, MENŢIUNE, prof. 

Cozma Mariana; 

-NOVAC DIANA, clasa aVI-a A, MENŢIUNE, prof. 

Cozma Mariana; 

-BOBEA IVONA, clasa a V-a B, PREMIUL al III-lea, 

prof. Dascălu Paula; 

-CIBOTARU MATEI, clasa aV-a B, MENŢIUNE, prof. 

Dascălu Paula; 

-ROTARU OANA, clasa aV-a B, MENŢIUNE, prof. 

Dascălu Paula; 

-BARBU MIRUNA, clasa aVI-a B, MENŢIUNE, prof. 

Dascălu Paula; 

-POPUŢOAIA IOANA, clasa aVI-a B, MENŢIUNE, 

prof. Dascălu Paula. 
 

-CONCURSUL INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE 

LITERARĂ ,,GEORGE TUTOVEANU’’ 

-ROTARU OANA, clasa a V-a B, PREMIUL al II-lea, 

prof. Dascălu Paula; 
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-ANGHELUŢĂ RALUCA, clasa aVI-a A, PREMIUL al 

II-lea, prof. Cozma Mariana; 

-ROTARU ADA, clasa aVI-a B, PREMIUL al II-lea , 

prof. Dascălu Paula; 

-RUSU DIANA, clasa aVII-a D, PREMIUL al III-lea , 

prof. Dascălu Paula; 

-SIRIAC IZABELA, clasa aVIII-a A,  MENŢIUNE, prof. 

Căruţaşu Cristina; 

-BACIU CARMEN, clasa aVIII-a D, PREMIUL al III-
lea, prof. Prisecaru Geanina. 

 

-CONCURSUL NAŢIONAL ,,PLAIURI NATALE’’ 

-DIŢU MIRIAM, clasa a V-a A, PREMIUL I,  prof. 

Căruţaşu Cristina; 

-STADNICIUC IRINA, clasa a V-a A, PREMIUL I,  

prof. Căruţaşu Cristina; 

-GHINEA MARIA, clasa a VII-a B, PREMIUL I, prof. 

Căruţaşu Cristina; 

-POPA TEODORA, clasa a VII-a B, PREMIUL I,  prof. 

Căruţaşu Cristina; 

 

 

-CONCURSUL NAŢIONAL ,,MIRCEA 

SÂNTIMBREANU’’ 

-SIRIAC IZABELA, clasa aVIII-a A, PREMIUL al II-lea, 

prof. Căruţaşu Cristina; 

 

-CONCURSUL INTERNAŢIONAL ,,HOINĂRIND 

PRIN EUROPA’’ 

-TĂBĂCARU GEORGE, clasa a VI-a A, PREMIUL al 

III-lea, prof. Căruţaşu Cristina; 

-CONCURSUL NAŢIONAL ,,TINERI 

JURNALIŞTI ȊN DEVENIRE’’ 

-POPA TEODORA, MAXIM BIANCA, clasa a VII-a B, 

PREMIUL al II-lea, prof. Căruţaşu Cristina; 

-BÂZGAN DIANA, clasa a V-a A, MENŢIUNE,  prof. 

Căruţaşu Cristina;             

 

LIMBI STRĂINE 

 

-OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ – etapa 

judeţeană - CARADINŢĂ TUDOR, clasa a VIII-a B, 

PREMIUL I, prof. Teodorescu Mihaela; 
 

- OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZĂ – etapa 

judeţeană- POPA TEODORA, clasa a VII-a B, prof. 

DANGĂ ELENA; 

 

-CONCURSUL NAŢIONAL ,,CANGURUL 

LINGVIST’’- etapa naţională 

-GHINEA MARIA, clasa a VII-a B, prof. DANGĂ 

ELENA 

 

MATEMATICĂ 

 
-OLIMPIADA DE MATEMATICĂ - faza judeţeană 

-ANGHELUŢĂ RALUCA, Clasa a VI-a A, Premiul al 

II-lea, prof. Rotaru Maricel; 

-ONOSE VLAD, Clasa a VIII-a B, Premiul al II-lea, 

prof. Opaiţ Maximilian; 

 

- CONCURSUL NAŢIONAL DE GEOMETRIE 

,,GH.ŢIŢEICA’’ BACĂU 

-HUHULIA DIANA, Clasa a VI-a A, Premiul I, prof. 

Rotaru Maricel; 

-ANGHELUŢĂ RALUCA, Clasa a VI-a A, Premiul al II-

lea, prof. Rotaru Maricel; 

 

-CONCURSUL INTERJUDEŢEAN ,,UNIREA- 

JUNIOR’’ FOCŞANI 

-ODOBEŞTEANU ALEXANDRU, Clasa a VI-a A, 

Premiul I, prof. Rotaru Maricel; 
-ANGHELUŢĂ RALUCA, Clasa a VI-a A, Premiul al 

III-lea, prof. Rotaru Maricel; 

-CIBOTARU MATEI, Clasa a V-a B, Premiul I, prof. 

Rotaru Maricel; 

-COMĂNESCU VLAD, Clasa a V-a B, Premiul al III-

lea, prof. Rotaru Maricel; 

 

BIOLOGIE 

-CONCURSUL ”SANITARII PRICEPUȚI” 

ECHIPAJ: MOREA ALEXANDRA, ȘOLCĂ ADINA, 

CORCIOVĂ ROXANA, POENESCU VLAD, 

PĂDURARU COSMIN, Clasa a VIII-a B, prof. Robu 
Ionela 

 

EDUCAŢIE PLASTICĂ 

 

-CONCURSUL NAŢIONAL ,,PLAIURI NATALE’’ 

-STADNICIUC IRINA, clasa a V-a A, PREMIUL I,  

prof. Mocanu Adriana; 

 

-CONCURSUL NAŢIONAL ,,TINERI 

JURNALIŞTI ȊN DEVENIRE’’ 

-POPA TEODORA, MAXIM BIANCA, clasa a VII-a B, 
PREMIUL al III-lea,  prof. Mocanu Adriana; 

 

-CONCURSUL NAŢIONAL ,, TRADIŢII ŞI 

OBICEIURI’’ 

-ZLATE ALEXANDRU, PREMIUL I,  prof. Mocanu 

Adriana; 

-PARASCHIV ADRIAN, PREMIUL I,  prof. Mocanu 

Adriana; 

-PARSHIAV GHEORGHIŢĂ, PREMIUL I,  prof. 

Mocanu Adriana; 

-SIRIAC IZABELA, PREMIUL I,  prof. Mocanu Adriana 
 

EDUCAŢIE MUZICALĂ 

 

-CONCURSUL INTERNAŢIONAL ,,OFRANDĂ 

SUNETULUI’’  

-CORUL DING-DONG, PREMIUL I, prof. Rusu Ana; 

-TUFĂ DRAGOŞ, PREMIUL I, prof. Rusu Ana; 

 

-OLIMPIADA – etapa judeţeană 

-CORUL DING-DONG, PREMIUL al II-lea, prof. Rusu 

Ana; 

-TUFĂ DRAGOŞ, PREMIUL I, prof. Rusu Ana; 
-CATANĂ BIANCA ,PREMIUL al II-lea, prof. Rusu 

Ana; 

 

-FESTIVALUL NAŢIONAL ,,FLORILE 

COPILĂRIEI’’ 

-MORARU ANDREI, PREMIUL al II-lea, prof. Rusu 

Ana; 

-GOGA SABINA, PREMIUL I, prof. Rusu Ana; 
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O viziune nouă asupra educației 
 

O ZI ÎN CLASA PREGĂTITOARE – ”PRINTRE PICĂTURI DE PLOAIE” 

 

În fiecare zi la noi în clasă e sărbătoare. Ne jucăm, învățăm, experimentăm, ne respectăm unii 

pe alții, suntem creativi, suntem o echipă, ne bucurăm de succesul fiecăruia.  Iată ce am lucrat noi 

într-o zi de luni, când ploua afară, iar picăturile de ploaie ne-au stârnit curiozitatea…  

Și ăsta a fost doar începutul unei minunate teme despre licoarea vieții: APA. 

 
ORA I: DEZVOLTARE PERSONALĂ - ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ 

 

Un altfel de salut:  

- Bună dimineața, picături vesele!  

Elevii răspund: 

- Bună dimineața, ploiță veselă! 

 Joc de intrare în atmosferă: pe ,,picături de 

ploaie” din carton, copiii desenează fețe 

vesele/triste/nepăsătoare care vor fi așezate pe panoul 

pentru prezență, se identifică și se discută despre 

emoțiile copiilor la începutul zilei. 

Prezenţa: 

 Elevii numără picăturile de la panou identificând  

elevii absenți, numărul elevilor prezenți, numărul 

picăturilor vesele/triste/nepăsătoare. 

Responsabilități: se stabilesc, prin tragere la sorți, copiii responsabili cu organizarea materialelor pe 

centre. 

Cum este vremea?   

 Responsabilul meteo din săptămâna respectivă va prezenta buletinul meteo și va fixa pe 

calendar coordonatele zilei, respectiv ziua, luna, anul și 

semnele convenționale pentru vreme. 

Agenda zilei 

 Se prezintă agenda zilei, utilizându-se imagini 

corespunzătoare activităților lipite pe flip-chart. 

Mesajul zilei 
 Printre picături de ploaie/Noi la școală am 

venit,/Numărând un  tunet, două, pân’ la nouă în 

sfârșit./Ne-ntrebăm: de unde cad?/Cine oare le-a 

format?/Care-i circuitul lor?/Și pe unde au umblat? 

 

15 min: activitate recreativă  

JOC ÎN AER LIBER: ”Salutăm natura: Bună 

dimineața, ploaie! Buna dimineața, nori!” – observăm cerul, norii, picăturile de ploaie. 

 
ORA a II-a: COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

Vizionarea filmulețului cu ”Povestea unei picături de ploaie” - formularea de predicții pe baza 

titlului și pe parcursul poveștii. Sunt formulate propoziții, analizate morfo-sintactic.  

Copiii vor desena picătura din poveste, API, iar desenele vor fi expuse, se va realiza ”Turul 

galeriei” și se va alege imaginea cea mai potrivită pentru a fi mascota săptămânii. 

Se cântă ”Vine ploaia!”, executându-se mișcări sugerate de text. 
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15 min: activitate recreativă 

JOC ”PLOAIA”  

Modalitate de organizare:  

Copiii stau unul lângă altul, în cerc, cu fața spre 

interior (în picioare sau pe scăunele). 

Mod de desfășurare:  

Conducătorul jocului execută diferite acțiuni 

utilizând palmele. Acțiunea respectivă trebuie 

executată întocmai de copilul din dreapta, apoi este 

preluată de următorul (cei anteriori continuând să o 

execute în mod repetat), astfel încât ea se transmite 

succesiv la fiecare copil, iar intensitatea sunetului 

crește continuu. Conducătorul de joc introduce alte mișcări, așa încât la un moment dat în cadrul 

cercului sunt copiii ce execută mișcări diferite. 

 
ORA a III-a: MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI 

Experiment: Cum se formează picăturile? Câte 

picături ai în eprubetă? 

Se vor folosi: eprubete, clește de lemn, pipete, 

apă 

Se va observa trecerea apei din stare lichidă în 

stare de vapori și invers. Cu ajutorul pipetei, copiii vor 

număra câte picături de apă sunt în diferite recipiente și 

vor reprezenta într-un tabel, la tabla magnetică, cu 

ajutorul unor figurine magnetice. Se vor forma mulțimi, 

se vor compara și ordona în funcție de numărul 

elementelor, se vor atribui culori. 

În final revenim la mesajul zilei, răspundem la 

întrebările din text și reluăm jocul ”Ploaia”. 

Prof. Adina Stratulat 

 
DE CE ÎNVĂȚ? 

De multe ori auzim, sau nu, de la elevii noştri remarci de genul: „este greu”, „nu-mi place”, 

„mă enervează”, „nu mă atrage deloc”, „nu-mi va folosi 

niciodată”, „şi, care-i scopul”, „teorie, teorie, teorie, m-am 

săturat”, „adios, şcoală”, „m-a pierdut de elev/elevă”, „nu 

mă mai interesează deloc ce se întâmplă” etc. SAU 

„super”, „am trăit o experienţă formidabilă”, „de mult nu 

a mai fost aşa cool la ore”, „nu ştiu cum, dar m-a atras, am 

participat cu atenţie”, „am învăţat ceva practic” etc.  

Ceea ce face diferenţa între aceste „comunicări” 

ale elevilor este motivaţia. „Educaţia nu trebuie să doară 

sau să producă suferinţă, ci să placă, să fie de folos, să 

formeze cetăţeni responsabili, echilibraţi şi motivaţi spre acţiune şi schimbare”  spunea profesorul 

Cristian Ciucu. 

Dacă „entuziasmul este electricitatea vieţii” (G. Parks, 2005), atunci motivaţia, în termeni 

metaforici, reprezintă „electricitatea” care „mişcă motoarele sofisticate” ale învăţării în procesul 

educaţional. Important este să înţelegem şi să acţionăm.  

Cum procedăm pentru a accesa acel optim motivaţional, invocat de specialişti? Care este 

intensitatea potrivită, „doza” pentru a reuşi? 
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Aşa cum demonstrează cercetarea ştiinţifică, factorii motivaţionali interni sunt reprezentaţi de 

nevoile sau aspiraţiile personale care „împing” elevul să adopte un comportament precis (curiozitatea, 

nevoia de cunoaştere, nevoia de autodezvoltare, plăcerea de a lucra ceva anume etc.). 

„Învăț pentru că vreau să aflu lucruri noi…” (Sabina N.) 

„… vreau să știu cât mai multe. O să-mi folosească cândva…” (Lorena P.) 

„… vreau să aflu cât mai multe dintr-un domeniu pe care-l prefer: matematica.” (Andrei D.) 

„Mă pregătesc pentru a face împreună cu Tudor o firmă, 

să desenăm mașinării ciudate.”(Ștefan M.) 

„Învăț ca să descopăr mai multe despre corpul uman.” 

(Tudor Cazan) 

„… vreau să aflu lucruri noi despre animalele care au 

dispărut de mult de pe Pământ.” (Tudor I.) 

„Învăț ca mai târziu să descopăr alte ființe din Univers.” 

(Tudor Chiratcu) 

„… vreau să ajung procuror, ca un fel de polițist, de 

detectiv…” (Teodora B.) 

Factorii externi apar atunci când persoana este constrânsă să nu facă ceva sau este stimulată 

să acţioneze într-o direcţie predeterminată (pentru recunoaştere, acceptarea de către ceilalţi, 

recompensă simbolică sau materială etc.). 

„Învăț pentru că vreau să am numai calificative bune.” (Cleopatra) 

„… vreau să fiu un om de succes, să ajung cineva în viață, să fiu recunoscut pentru meseria pe care 

o fac.” (Răzvan I.) 

A fi motivat însemnă a acţiona, a tinde spre ceva, a face ceva. Un elev care nu simte niciun 

impuls sau nicio nevoie de a acţiona este caracterizat ca un elev nemotivat, în timp ce un elev care 

este activat sau energizat de a acţiona spre un obiectiv, este considerat un elev motivat. Important este 

ca elevul să manifeste interes pentru şcoală, să realizeze sarcinile şcolare şi să-şi îndeplinească 

obiectivele stabilite. 

„Învăț ca să ajung arhitect.” (Tudor G.) 

„Vreau să fiu pianist, dar învăț și la matematică… ca să număr timpii.” (Narcis A.) 

„Învăț ca să explic copiilor problemele pe înțelesul lor. Am să fiu profesoară de matematică.” (Diana 

A.) 

„Vreau să fiu mecanic pentru mașinile militare.” (Ioan S.) 

„Aș vrea să mă fac învățătoare pentru că-mi place să povestesc, să stau în preajma copiilor. Mi-ar 

plăcea să vin la școală toată viața.” (Beatrice B.) 

„Învăț ca să ajung profesor de geografie.” (Rareș O.) 

„Vreau să ma fac doctor și învăț ca să am o cultură 

generală.” (Miruna B.) 

 Uneori factorul „plăcere” defineşte pe acei elevi 

puternic motivaţi de curiozitate, de „pofta” de a lucra 

şi de a se exprima prin ceea ce fac, încât uită de toate. 

Preferă să-şi stabilească singuri obiectivele şi 

activităţile, vor să experimenteze ceva nou, să înveţe 

din ceea ce fac, adoră orice fac. 

„Orice mă interesează. Vreau să fac foarte bine orice 

am să fac, să am succes.” (Andreea S.) 

Elevii puternic motivaţi de probleme noi, 

dificile, complexe, preferă activităţile care le solicită abilităţile intelectuale sau motorii. Preferă 

„provocările” şi să decidă ei asupra strategiilor de lucru. 

„Învăț matematică pentru a  gândi logic, să găsesc soluții la tot felul de probleme.” (Smaranda A.) 

„Sunt un om mai curios. Vreau mai multe aventuri.” (Denis M.) 
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Școlarii mici sunt sensibili la aprecierile colegilor, profesorilor sau familiei. Tind să aprecieze 

succesele prin referire la ceilalţi, preferă ca profesorul sau părintele să-i stabilească clar ce are de 

făcut (obiectivele învăţării) şi modalităţile de lucru. 

„Vreau să-i mulțumesc pe părinți pentru că ei au fost întotdeauna lângă mine, m-au ajutat, m-au 

încurajat, m-au sfătuit să nu renunț, să nu mă dau bătut.” (Mihnea D.) 

„… să se mândrească părinții cu mine, să ajung cineva în viață.” (Daria L.)  

„Învăț pentru că mă îndeamnă părinții pentru binele meu.” (Ioan S.) 

„Vreau să îi fac fericiți pe părinți. Mă stimulează fericirea lor.” (Sabina S.) 

„Învăț ca să-i recompensez pe părinții mei, că și ei mă îngrijesc, mă hrănesc, mă ajută când am 

probleme.” (Alexia P.) 

Cei puternic motivaţi de recompensa pe care o vor primi pentru munca lor, au mereu în minte 

obiective ca notă sau premii şi sunt capabili de un efort susţinut  pentru a le obţine și preferă, de cele 

mai multe ori, sarcini şcolare clar formulate. 

Eficienţa maximă în motivarea elevilor se poate obţine atunci când este cunoscut stilul de 

stimulare preferat al fiecărui elev. Dar să nu uităm că:  

„Descoperirea succesului interior este cel mai bun, mai ușor și de fapt, singurul de a 

obține și de a te bucura de orice altceva în viață.” (Spencer Johnson) 

 

Clasa a III-a B, prof. Nela Ganea 

 

Exerciţiu de sinceritate 

 

 V-aţi aflat vreodată în rândul părinţilor care să-şi critice copilul în faţa altor persoane? Trebuie să 

ştiţi că intenţia nu e neapărat una greşită. Mulţi părinţi consideră că, prezentând altor persoane greşelile 

copiilor lor, cei mici vor înţelege că "nu e frumos" ce au făcut şi îşi vor îndrepta comportamentul. 

 Dacă vă  gândiţi că a proceda astfel este o strategie bună, ar fi bine să aveţi în vedere 

următoareleaspecte: 

1.Copiii pot fi foarte uşor răniţi şi se pot simţi dezarmaţi de faţă cu alte persoane atunci când îi menţionaţi 

ca fiind nişte răufăcători de care nu ştiţi cum să faceţi să scăpaţi măcar câteva zile pentru a putea trage o 

gură de aer proaspăt în piept! În plus, nimănui nu-i place să se vorbească despre persoana lui ca şi cum 

nu ar fi de faţă. 

2.Nu există „copii buni” şi „copii răi”! 

 Ei sunt copii. Acest lucru înseamnă că vă puteţi aştepta din partea lor atât la comportamente 

exemplare şi dintre cele mai bune, cât şi la altele prin care tatonează limitele regulilor impuse de 

dumneavoastră, când caută să exploreze lumea din jur.  

3.Orice copil greşeşte! 

 Dacă nu vă place comportamentul lui, căutaţi factorii care au stat la baza lui! 

4. Copilul poate prelua această atitudine în relaţia cu dumneavoastră! 

 Chiar dacă vă gândiţi că “e mic şi oricum nu pricepe”, „e doar o glumă pe seama lui”, într-o zi 

puteţi fi surprins că va folosi acelaşi ton şi aceleaşi cuvinte, adresându-vi-le chiar dumneavoastră.  

5.Chiar dacă vă imaginaţi că cel mic nu apleacă urechea la spusele dumneavoastră, veţi fi surprins să ştiţi 

că, în timp, astfel de vorbe nu fac altceva decât să contribuie la scăderea stimei lui de sine! 

 Va ajunge să se desconsidere şi să-şi formeze o părere proastă despre el: “Nu sunt bun la nimic!”, 

“Nu merit nimic!”; devalorizarea va fi cuvântul -cheie în astfel de situaţii. De asemenea, motivaţia 

copilului de a mai face ceva, de a iniţia, de a continua sau de a încheia o activitate va fi mult mai redusă, 

ceea ce provoacă şi lipsa creativităţii şi a independenţei.  

6.Dacă apelaţi la o asemenea soluţie, îl puneţi pe copil într-o situaţie de inegalitate! 

 În faţa a doi adulţi care îi judecă greşelile de comportament, un copil nu se poate apăra prea mult. 

Rezultatul este frustrarea, poate chiar furia, nesiguranţa emoţională şi pierderea încrederii în 

http://www.suntparinte.ro/relatii-de-familie/66-primar/1410-cum-negociezi-regulile-cu-copilul-tau
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dumneavoastră. Dincolo de greşelile pe care le face, orice copil are nevoie să simtă şi să ştie că părinţii 

sunt partenerii lui de încredere! 

 

 V-am pus puţin pe gânduri, nu-i aşa,dragi părinţi?! Iată şi câteva soluţii pentru astfel de situaţii: 

 Evitaţi să-l faceţi de râs, să-i atrageţi atenţia, să-l certaţi ori să-l pedepsiţi atunci când sunt şi alte 

persoane prezente! 

 Explicaţi-i faptul că, uneori, oamenii spun cuvinte care dor, pur şi simplu pentru că sunt nervoşi 

şi nu gândesc limpede. Intenţia lor nu este de a-i răni pe cei dragi, ci pur şi simplu de a se “elibera” 

de stres şi nervi; 

 Vorbiţi-i despre modul în care oamenii trebuie să se respecte reciproc! 

 Atunci când îl certaţi, amintiţi-i că v-a supărat comportamentul pe care l-a avut, şi nu el ca 

persoană! Comportamentul este cel care va fi pedepsit pentru ca, în situaţii similare, să nu mai 

apară! 

 E posibil ca într-adevăr, uneori, să vă simţiţi stresaţi şi sătui de “meseria” de părinte. Încercaţi să 

vă controlaţi reacţiile! Puteţi să părăsiţi camera în care e copilul, evitând conflictul, şi să reflectaţi 

în a găsi cea mai bună soluţie! 

Apropo, dragi părinţi, cum vorbiţi cu alte persoane despre copilul dumneavoastră?  

 

Prof. Monica Vîrlan  

 

La violence gagne les écoles? 

 

La violence scolaire a défrayé la chronique au dernier temps. Dans un lycée de Bucarest, un 

éléve a attaqué un camarade de classe au sabre. Ailleurs dans le pays, un collégien a été violemment 

battu. Une recrudescence d’actes violents qui a poussé les Inspections scolaires à interdireque les 

éléves sortent de l’école durant les heures de cours.  

Quelles sont les préncipales causes de la montée de la violence dans milieu scolaire en 

Roumanie? Premièrement, il faut parler de la famille qui, dans toute société, influence le 

comportement de l’enfant. Si l’enfant n’est pas entouré par l’affectivité nécessaire, cela peut le 

conduire à des actes de violence. C’est vrai en Roumanie comme partout ailleurs. Seul 

leregroupement dans la rue va donner au jeu un sentiment de sécurité, au milieu de la bande. Dans 

une certaine mesure les enseignants roumains n’ont pas été capables de s’adapter à la democratization 

de la relation entre le jeune et l’enseignant. Faute de connaissances pédagogiques, ils ne savent pas 

faire face à ces adolescents qui leur posent des questions liées à leur âge, au moment où ils sont en 

pleine recherche d’identité. 

Quelles sont les mesures mises en place pour lutter contre cette violence ? L’I.C.P.C. (l’Institut 

pour la recherche et la prévention de la criminalité) a des agents qui organisent des activités éducatives 

sur la violence dans les écoles et mettent l’accent sur le comportement et les conflits. Les policiers 

ont aussi l’obligation de patrouiller autour des écoles et de se renseigner sur les bandes voisines. 

Certains enseignants, parents ou maîtres de classe ont longtemps considéré que la violence 

n’était pas vraiment un problème, et on l’ignorait. Il faut faire preuve de plus de vigilance, et de ne 

pas rester aveugle. D’un autre côté, il ne faudrait pas non plus exagérer le phénomène, amplifié par 

les médias. 

 

Tufă Răzvan Dragoş, Macovei Manuel George, Professeur: Dangă Elena 
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PROIECTE EDUCAȚIONALE 
 

PROIECTUL EDUCAŢIONAL LOCAL 

,,PREŞCOLARUL DE AZI, ŞCOLARUL DE MÂINE” 

 

Parteneri: Grădiniţa cu program normal nr.12; Grădiniţa cu 

program prelungit nr.8; Grădiniţa cu program prelungit Lic. 

Pedagogic ,,Al. Vlahuţă” 

 

Trecerea de la grădiniţă la şcoală marchează pentru 

elevul din clasa I începutul unei noi perioade a copilăriei. 

Presupune o schimbare majoră în viaţa lor şi a familiei, dar şi un  impact social mai larg, cu aspecte 

şi implicaţi multiple. Copilul este pus în faţa unor sarcini şi cunoştinţe noi. 

În calitate de iniţiator şi coordonator de proiect, consider că proiectul a avut un real succes 

prin atingerea în totalitate a scopului propus. 

Toţi partenerii proiectului s-au achitat de sarcinile 

asumate şi au manifestat responsabilitate, seriozitate şi dăruire 

sufletească. Zilele cu activităţi au fost adevărate momente de 

sărbătoare în viaţa şcolarilor şi preşcolarilor. A fost întărit 

parteneriatul între învăţătoare si educatoare, între cadrele 

didactice participante şi s-a obţinut crearea unor valori atitudinale 

în rândul preşcolarilor şi şcolarilor. 

Exemplific doar câteva dintre activităţile desfăşurate: 

Activitatea nr. 4: ,,Primii paşi spre şcoală ’’ 

Activitatea s-a desfăşurat cu ocazia Zilei Porţilor Deschise, acţiune realizată de Şcoala Nr.11, 

Bârlad prin care s-a prezentat oferta şcolii pentru anul şcolar 2012-2013. 

Elevii claselor a IV- a au prezentat secvenţe din activităţile  şcolare desfăşurate împreună cu 

doamnele lor învăţătoare. În clase au fost expuse portofolii ale elevilor, lucrări deosebite, realizate de 

ei la şcoală şi alte materiale care sunt folosite de şcolari în lecţiile de la clasă. 

Au participat copiii preşcolari de la toate grădiniţele implicate în proiect, împreună cu 

doamnele educatoare şi părinţii lor. 

 

Activitatea nr. 6: ,, E ziua ta! - 1Iunie” 

Preşcolarii de grupă mare pregătitoare de la Şcoala cu clasele I-VIII Nr.11 ,,G.Tutoveanu” 

Bârlad au desfăşurat, în cadrul proiectului educaţional ,,Preşcolarul de azi, şcolarul de mâine”,  

activitate închinată zilei de 1 Iunie, ziua copiilor din întreaga lume, în localul grădiniţei, cu 

participarea copiilor de la clasele a IV-a. 

În cadrul acestui moment, s-a efectuat primirea şcolarilor de la clasele aIV-a, înmânarea 

ecusoanelor, baloanelor şi florilor destinate copiilor de la 

şcoală. Copiii preşcolari au recitat versuri, au interpretat 

cântece dedicate zilei de 1 Iunie- Ziua Copilului, au dansat 

împreună cu şcolarii hora prieteniei, au executat desene pe 

asfalt, au primit diplome ca urmare a aprecierilor făcute 

asupra acestor desene, stabilindu-se totodată si câştigătorii. 

La finalul activitatii, copiii au dansat şi fluturat 

baloanele, steguletele, florile, pe melodia ,,O lume 

minunata”, au primit bomboane. 

 
COORDONATOR, 

PROF. ÎNV.PRIMAR,  VIORICA AMĂRICĂI 
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Învățăm să trăim într-o Europă multiculturală 
 

Proiectul multilateral Comenius 

„Living in a multicultural Europe without 

losing our own identity”(2012-2014) face 

parte din Programul „Învățare pe tot parcursul 

vieții” și este realizat cu sprijinul financiar al 

Comisiei Europene. Școala „George 

Tutoveanu” are școli partenere din Germania, 

Italia, Luxemburg, Turcia, Grecia și Cehia. 

Prima reuniune de proiect a avut loc în 

România în perioada 14-19 octombrie 2012. 

Din toate țările partenere au participat 15 

profesori și 8 elevi și au derulat împreună cu 

membrii echipei de proiect din România 

următoarele activități: 

1. Stabilirea structurii website-ului 

proiectului; 

2. Prezentarea materialelor power-point cu 

tema ”Percepția interculturalității în 

școală și în societate”, realizate de fiecare 

țară parteneră; 

3. Prezentarea echipei de proiect din fiecare 

școală parteneră; 

4. Activități demonstrative susținute la clasă 

cu implicarea elevilor români si europeni, 

de către profesori în domeniile: civilizație 

românească in limba engleză, educație 

fizică, arte plastice, educație muzicală; 

5. Desfășurarea ședințelor de lucru în care s-

a discutat despre activitățile stabilite 

pentru primul an de proiect și produsele 

rezultate. De asemenea s-a stabilit un plan 

comun de evaluare prin contribuția tuturor 

partenerilor; 

6. Vizită documentară la obiective culturale 

reprezentative din localitate și din zonă și 

prezentarea acestora membrilor echipelor 

de proiect partenere. 

The Comenius project „Living in a 

multicultural Europe without losing our own 

identity” (2012-2014) is funded by the 

European Commission through the Lifelong 

Learning Programme. „George Tutoveanu” 

school is a partner in this project, among 

schools from Germany, Italy, Luxembourg, 

Turkey, Greece and the Czech Republic.   

The first project meeting took place in 

Romania during 14-19th of October 2012. All 

the partener schools were represented by 15 

teachers and 8 students, who, together with the 

project team, participated in the 

implementation of the following activities: 

1. The development of the structure of 

project’s website; 

2. The presentation of power-point materials 

regarding „The perception of 

interculturality in school and society”, 

elaborated by each partner school; 

3. The presentation of the project team from 

each partner school; 

4. The organization of workshops, with the 

participation of Romanian and European 

students, with the following topics: 

Romanian civilization in English, Sports, 

Painting, Music. 

5.   The organization of work meetings where 

the activities and the results planned for the 

fist year of the project were discussed. 

Moreover, a common evaluation plan for 

the contribution of all project partners was 

developed and agreed.  
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6. The organization of a documentary visit to 

cultural objectives in the town and the 

surrounding area and their presentation to 

the project partners. 

În luna noiembrie 

s-a desfășurat în școală 

concursul de selecție a 

logoului proiectului, 

urmând să fie aleasă una 

din variantele propuse de 

fiecare partener. De 

asemenea, în săptămâna 

17-21 decembrie a fost 

realizat de către membrii 

echipei de proiect, elevi și 

profesori, un videoclip cu 

urări specifice tradiționale 

de iarnă care va fi postat pe website-ul 

proiectului: www.ownid.eu, alături de 

materialele trimise de școlile partenere. Elevii 

și profesorii școlii sunt invitați să viziteze site-

ul oficial pentru a afla aspecte importante 

despre activitațile derulate, despre obiectivele 

ce trebuie atinse și despre colaborarea 

permanentă dintre echipele de proiect din cele 

7 țări. 

 

In November 2012 „George 

Tutoveanu” school organized the contest 

regarding the selection of the project’s 

logo, which will result 

in the selection of one 

of the logos proposed 

by the partner schools. 

Moreover, during 17-

21 December 2012 a 

videoclip was created 

by teachers and 

students about 

traditional greatings for 

winter holidays, which 

will be posted on the 

website, 

www.ownid.eu, with the materials sent by 

the partner schools. Teachers and students 

are invited to visit the project’s website in 

order to find out relevant aspects about the 

implemented activites, about the project’s 

objectives and the continuous and fruitful 

collaboration between the project teams 

from the 7 European countries.   

 

Coordonator proiect, Prof. Paula Dascălu 

 

Suflet pentru suflet 

,,Dacă aşteptăm să trăim într-o lume mai bună,  

trebuie să contribuim la crearea ei”  

Mahatma Ghandi  

 

Trăim într-o lume în care schimbările se petrec cu o repeziciune uimitoare, dar, cuprinşi de 

viteza schimbărilor şi preocupaţi să ţinem ritmul, uităm să privim în jurul nostru şi să ne fim aproape 

unul altuia, mai ales atunci când ajungem într-un moment de cumpănă. 

În anul ce tocmai s-a scurs, elevii clasei a VIII-a B, sub îndrumarea profesorului diriginte 

Mamalaucă Mariana, au desfăşurat numeroase activităţi în folosul comunităţii, în cadrul proiectului 

„Educaţia pentru voluntariat”, ce au avut ca scop soluţionarea problemelor pe care le întâmpinăm la 

orice pas şi diminuarea indiferenţei faţă de cel de lângă noi. Am dorit să punem ȋn practică, prin 

activităţi concrete, valorile europene ale solidarităţii, toleranţei şi diversităţii, aducând beneficii atât 

celor care se implică voluntar, cât şi persoanelor părăsite de speranţă, dar şi naturii.  

Din sumedeniile de activităţi realizate, enumăr: igienizările de la Prodana şi Grădina Publică, 

plantarea de puieţi, sortarea manualelor şcolare, spectacole, unele dintre ele având caracter caritabil 

şi dăruirea de cadouri copiilor cu dizabilităţi de la Centru de zi „Casa Esme”.  

Ce am simţit când am realizat toate aceste lucruri? Greu de redat în cuvinte. Fiecare zâmbet, 

fiecare privire înlăcrimată de fericire, fiecare gest venit din inimă, ne-au recompesant înzecit. Aceeaşi 

emoţie ne cuprindea mereu când păşeam temători pe scenă, când împărtăşeam bucurii copiilor şi 

făceam gesturi prin care  protejam natura. Poate nu am reşit să redăm perfecţiune sau să oferim 

http://www.ownid.eu/
http://www.ownid.eu/
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rezolvarea tuturor problemelor, dar am fost uniţi, inimile noastre bătând pentru acelaşi ţel, şi anume , 

acela de a schimba într-un fel situaţia tristă existentă. 

Ne hrăneam cu mulţumirea altora şi iubirea ce ne era purtată de fiecare suflet inocent, facându-

ne să ne simţim utili şi împliniţi. Prin toate acestea, am demonstrat că voluntariatul presupune 

sensibilitate, dăruire şi responsibilitate. 

Panainte Andreea, Clasa a VIII-a B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi, despre pasiunile noastre 
 

,,Cunoașterea e libertate, așa cum ignoranța e sclavie.” 

Acesta este mesajul ce mi-a călăuzit pașii din prima zi de școală şi până 

acum, când iată-mă pe mine, Angheluță Raluca, ajunsă în clasa a VII-

a. Mai exact, a VII-a A. 
 Cu bucurii și cu tristeți, cu realizări clădite pe mici eșecuri, am parcurs 

pas cu pas acești ani de școală dorindu-mi să obțin măcar o fărâmă din 

imensitatea oceanului de cunoaștere. 

Dacă am o materie preferată? Nu … Poate doar înclinații spre 

științele exacte. Deși lucrez cu drag la acestea, ele nu suplinesc totuși 

nevoia unei cărți  bune, curiozitatea mea în ceea ce privește locuri și 

vremuri, date și fapte. 

Prima mea pasiune a fost șahul. Am început de la trei ani jumate, întâi din curiozitate, apoi a 

devenit principala activitate. Mi-amintesc cu drag primul concurs, prima medalie, prima cupă… Pe 

când eram în clasa I, au venit și primele rezultate la nivel național: locul I la semifinala Campionatului 

Național de Șah apoi trei medalii (aur, argint, bronz)  la Campionatul Național de Șah. În vara 

aceluiași an, 2007, din postura de campioană națională la șah rapid, am reprezentat România la 

Campionatul European de Șah Rapid,  de unde m-am întors cu medalia de bronz. Toate acestea pot 
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spune ca au fost rezultatul poate și a unui pic de talent, dar în mod sigur, a multelor ore de studiu. Și 

nu puțin a contat susținerea pe care am avut-o din partea doamnei învățătoare și a colegilor de clasă! 

Toate aceste realizări m-au adus în atenția marilor cluburi de șah, astfel, am ajuns să fiu 

legitimată la CSM Craiova- unul dintre cele mai puternice cluburi de fete din țară, unde activez și în 

prezent.  Cu echipa acestui club, particip la Campionatul Național de Șah pe Echipe  și în fiecare an 

reușim să ne adjudecăm unul dintre primele două locuri. 

Pe măsură ce timpul a trecut, a trebuit sa fac loc și altor discipline, așa că șahul a rămas doar 

o pasiune de vacanță. Cu toate acestea, nu dau înapoi de la nicio competiție care se desfășoară în județ 

sau împrejurimi. Totodată, am participat în ultimii doi ani la Olimpiada Sportului Școlar (secțiunea 

șah), unde am reușit să mă calific la etapa națională, ca reprezentantă a școlii noastre.  

 Deprinsă de mică cu competițiile, nu mi-a fost greu sa fac pasul către concursurile școlare. 

Primul meu concurs a fost EchiGal, la matematică, unde în clasa a II-a am obținut locul I. A fost 

prima mea realizare școlară și mi-a dat aripi pentru ce avea să urmeze.  
 Dragostea de lectură m-a împins până într-acolo încât să-mi doresc să exprim în scris  ecourile 

pe care le-au avut cărțile citite în mintea și inima mea. Așa că am evoluat de la micile compuneri de 

la clasă până la a participa la concursuri de creație literară. Și dacă am început timid, cu o mențiune 

in clasa a III-a la Concursul “George Tutoveanu”, am continuat să particip la același concurs,  

rezultatele fiind pe seama perseverenței mele: locul I (clasa a IV-a), locul III (clasa a V-a) si locul II 

(clasa a VI-a). Și tot la creație litarară, am obținut locul I la un concurs interjudețean “Datini și 

Obiceiuri de Paște” . 
 Și matematica … acea matematică plină de necunoscute! Mi-a fost dat să cunosc dulcele 

rezultat al amestecului acestor necunoscute cu perseverența, studiul și pasiunea. Iar ca o confirmare 

a echilibrului dintre “ingredientele” menționate mai sus, stau numeroasele competiții la care am 

participat cu succes  de-a lungul timpului. De la concursurile Echigal din școala primară la care am 

obținut mereu locurile I și II, am continuat cu Căngurașul Matematician, Micul Matematician 

(locurile I si III), LuminaMath (locurile I, III si mențiune), Cangurul Matematic, Concursul 

“Stroe Belloescu” (locul III si mențiune), Concursul “Iorgu Radu” (mențiune), Concursul MMV 

Huși (mențiune), Concursul “Unirea” Focșani (mențiune), Concursul “Gheorghe Țițeica” Bacău 

(locul II), Concursul “Cristian Calude” Galați (mențiune), Concursul “Misterele Matematicii” 

Vaslui (locul I). 
Un loc aparte l-a avut olimpiada de matematică,  la care am participat în fiecare an de 

gimnaziu, ajungând  la etapa pe județ, unde am obținut mențiune. 

 Dar școala nu înseamnă pentru mine numai limba română și matematică,  așa că m-am străduit 

să mă ridic la un anumit nivel și la alte materii. Și cum fizica, cu toate fenomenele ei aparent stranii 

nu m-a lăsat indiferentă, am participat și la această materie la olimpiadă, ajungând atât anul acesta cât 

și anul trecut la faza județeană. La Concursul “Profizica” desfășurat anul acesta la Vaslui, am obținut 

mențiune. 
 Și pentru că nu întrezăresc un viitor frumos fără a cunoaște măcar o limbă străină, mi-am 

îndreptat atenția îndeosebi asupra limbii engleze. Nu am cuvinte să exprim cât de frumoase mi s-au 

părut cărțile obținute ca premiu în urma rezultatelor bune obținute cu consecvență la concursul 

Cangurul Lingvist! 
 Acum, că mă apropii de finalul prezentării, trebuie să amintesc că nimic n-ar fi posibil fără 

sprijinul și îndrumarea dascălilor care mi-au călăuzit pașii de-a lungul timpului.  

Și în tot ce fac, mai am un aliat de nădejde: muzica. Când sunt tristă, când mă bucur sau când 

ceva îmi pare prea greu, pun mâna pe chitară. Din acel moment toate neajunsurile dispar, iar eu imi 

refac forțele pentru a continua. 

Cred cu tărie că  ,,nu există cunoaștere înnăscută, pentru motivul că nu există copac care 

să iasă din pământ cu frunze și fructe”. 
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AUTOPORTRET 

Dacă cineva m-ar întreba ce reprezint, cu siguranţă aş fi zăpăcita şi nu 

aş şti ce să răspund pe moment. Sunt o fiinţă, o creaţie, o persoană? M-aş pierde 

în multitudinea posibilelor idei. Dar, cu glas tare, aş spune: sunt COPIL. Exact, 

un copil...Mulţi ar ignora această afirmaţie, fără măcar să încerce a descifra 

adevăratul sens. COPIL, cât de simplu şi de comun sună! Se spune că lucrurile 

simple sunt de fapt, cele mai complicate, iar acest lucru este demonstrat şi în 

cazul nostru. Eu vă pot spune în cel mai sincer şi cel mai simplu mod ce este un 

copil. Eu nu folosesc termeni ştiinţifici şi nici explicaţii complexe. Pur şi simplu, îmi folosesc mintea 

de copil. 

Un copil este o creaţie, o artă nuanţată în mii şi mii de culori. În interiorul acestui întreg se 

zbat, gata orîcând să se răzvrătească, o mulţime de sentimente şi trăiri. Noi, copiii, simţim tot ceea ce 

se petrece în jurul nostru. Vedem cum creşte un fir de iarbă, mirosim parufumul unei flori înainte ca 

aceasta să înflorească şi simţim dulcea adiere a vântului înainte ca ea să ne fi atins. 

Vedem dincolo de aspectul fizic al unei persoane, o descompunem, îi aflăm gândurile şi 

concepţiile. Observăm atitudinea fiecărui om din viaţa noastră. Acea atitudine care îşi pune amprenta 

mai mult sau mai puţin asupra noastră. Fiecare copil are un ideal, un vis şi un exemplu pe care e 

hotărât să-l urmeze pe instabilele cărări ale vieţii. Pe când unii îşi fragmentează talentul pe o foaie de 

hârtie, alţii lasă ca notele muzicale să iasă, să alunece pe aripi de vis şi apoi să dispară în depărtare, 

iar alţii se scufundă în abisurile calculelor în care radicalul şi tangenţa reprezintă elementele 

principale, eu meditez asupra visului meu...un simplu vis de copil care, cândva, cu siguranţă mă va 

duce departe. Drept modele în viaţa, am de gând să-i pe urmez acei oameni minunaţi care prin 

inteligenţa şi perfecţiunea lor salvează oamenii de la dureri şi boli insuportabile. Acesta e idealul meu 

în viaţă, ca în viitor să port un halat alb şi să spun cu un aer de profesionistă: "Bisturiu!!" 

 Ei bine, gândindu-mă la influenţa adulţilor asupra noastră, copiii, iată ce am concluzionat: 

noi suntem nişte mici şi gingaşe fiinţe care absorb orice informaţie, orice gest, orice greşeală şi care 

o reproduc întocmai. Suntem lutul unui olar ce încă nu s-a hotărât ce formă, ce culoare şi ce înfăţişare 

să ne dea! 

Novac Diana Alexandra, Clasa aVII-a A, Prof. Căruţaşu Cristina 

 

 

Nanu Ana-Maria este în prezent elevă a 

clasei a IV-a B a şcolii noastre. Cu muncă, 

pasiune, ambiţie, sensibilitate şi dragoste faţă de 

învăţătură, Ana-Maria a adunat deja un buchet 

mare de premii, obţinute la diferite concursuri 

şcolare. Pregătirea pentru concursuri nu a 

însemnat întreruperea activităţilor specifice 

acestei vârste, deoarece a ştiut să-şi organizeze 

bine timpul, astfel încât să se bucure de frumoasa 

copilărie şi să se pregătească intens pentru 

performanţă.  

Are ca pasiuni lectura şi matematica, iar în 

timpul liber practică atletismul. Încă din clasa I, esta membră a Cercului de Jocuri Logice de la Clubul 

Copiilor ,,Spiru Haret” din Bârlad. 

Cele mai importante premii obţinute de Ana-Maria sunt: 

 PREMIUL I: 

 Concursul Naţional “Micul Matematician” – faza judeţeană- 2011; faza naţională-2011; 

 Concursul Naţional “ Fii inteligent …la matematică” – faza judeţeană, faza naţională-2012; 

 Concursul Judeţean”Limba română e patria mea” – faza locală , faza judeţeană-2011 
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 Concursul Naţional “Comunicare. Ortografie.ro”- faza judeţeană, faza naţională -2012; 

 Concursul Naţional de Jocuri Logice- ediţia a III-a- 2011, ediţia a IV-a – 2012; 

 Concursul Naţional de Creaţie literară şi plastică ”Scrisoare către prietenul meu”- 2010; 

 Concursul National de Artă Plastică “Primăvara în suflet de copil”- 2011; 

 Concursul Judeţean de Grafică pe calculator “ Mărţişor” – 2010; 

 Concursul Naţional “Clasa Micilor Matematicieni” – 2012; 

 Concursul Naţional” Cu Europa…la joacă…Micul creştin”- 2011; 

 Concursul Naţional “LUMINA MATH”- faza preliminară, faza judeţeană- 2012; 

 PREMIUL al II-lea: 

 Concursul Judeţean “ Limba română e patria mea” faza locală , faza judeţeană- 2011; 

 Concursul Naţional de Creaţie literară şi plastică “ Autoportret”- 2012; 

 PREMIUL al III-lea: 

 Concursul Naţional “ECHI-GAL prin cooperare şi prin competiţie” – 2011; 

 Concursul Judeţean de Creaţie “ Oul năzdrăvan”-2011; 

 Concursul Naţional de Creaţie “ Mărţişorul- Simbol al Primăverii” – 2011; 

 Mult succes celor care vor să-i urmeze exemplu! 

                                                     Înv. Geta Șolcă 

 

 

Sunt Simina şi îmi place 

Că la şcoală-nvăţ de toate, 

Sunt isteaţă, n-ai ce-mi face, 

Treaba merge ca pe roate! 

 

La concurs, olimpiadă 

Eu mă-ntrec cu cei mai buni, 

Sunt o Albă-ca-Zăpada 

Şi chiar ştiu să fac minuni! 

 

Matematică ştiu bine, 

Cifrele îmi sunt surori, 

Literele-s balerine 

Într-un sunet de viori! 

 

Şi să cânt îmi place mult, 

Să dansez şi să pictez, 

Păsările să le-ascult 

            Sau o floare să 

plantez! 

 

 

                                                        Gînju Simina, Clasa a IV-aD 

 
13 PREMII OBŢINUTE ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012 

 -Premiul I, CONCURSUL NAŢIONAL”FII INTELIGENT  T...LA MATEMATICĂ”, PITEŞTI, FAZA 

JUDEŢEANĂ; 

 -Premiul I, CONCURSUL NAŢIONAL”FII INTELIGENT T...LA MATEMATICĂ”, PITEŞTI, FAZA 

NAŢIONALĂ; 

 -Menţiune, CONCURSUL NAŢIONAL”COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO”, PITEŞTI, FAZA 

JUDEŢEANĂ; 

 -Premiul III, CONCURSUL NAŢIONAL”COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO”, PITEŞTI, FAZA 

NAŢIONALĂ; 
 -Premiul I, CONCURSUL DE ORTOGRAFIE ”LIMBA ROMÂNĂ ESTE  PATRIA MEA”, VASLUI, 

FAZA LOCALĂ; 

 -Premiul I, CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ ”ÎNVEŢI, ÎNVĂŢÂND 

PE ALŢII”, LUNCA, JUD.NEAMŢ; 

 -Premiul I, CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ ”EMINESCU PRINTRE 

NOI”, SUCEAVA; 

 -Menţiune, CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PLASTICĂ ”EMINESCU PRINTRE 

NOI”, SUCEAVA; 

 -Premiul I, CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ ”CULORILE TOAMNEI”, BAIA DE 

FIER, JUD.GORJ; 

 -Premiul I, CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ ”FLORI DE PRIMĂVARĂ”, ZALĂU; 
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 -Premiul I cu formaţia”Crazy clowns”, FESTIVALUL JUDEŢEAN DE DANS ”RITMURILE 

TINEREŢII”, BÂRLAD; 

 -Premiul II, OLIMPIADA DE EDUCAŢIE CIVICĂ, FAZA LOCALĂ; 

 -Premiul III, CONCURSUL INTERNAŢIONAL ”VESELIE ÎN MIEZ DE VARĂ”, ZALĂU, JUD.SĂLAJ 

Pasiunea mea, Ju Jitsu 

 

 Bună! Mă numesc Valentin. Am 9 ani și îmi place să practic arte marțiale.  

 Prima zi am pășit timid în sala de antrenament. Nu știam mare 

lucru despre acest sport, decât din ceea ce am putut să-mi dau 

seama din filmele pe care le-am văzut la televizor. Sensei 

m-a luat de după umeri și m-a prezentat celorlalți 

copii. Cu timpul, am început să mă împrietenesc cu ei. 

 Ju jitsu este un sport care te învață cum să te 

aperi, nu cum să te bați, așa cum cred unii. Face parte din artele marțiale 

japoneze și reprezintă o metodă de autoapărare foarte eficientă, care 

constă în ocolirea atacului masiv al agresorului prin fente și eschive, 

astfel încât acesta cade, urmare dezastruoasă a propriului său elan de atac. 

Cei care practică ,,arta supleții” își vor educa  valori specific 

umane cum ar fi: toleranţa, altruismul, spiritul de echipă sau de 

sacrificiu, ca efect direct al  tehnicilor asupra propriului corp. Simţind efectul unei 

tehnici articulare asupra propriului corp, înveţi să preţuieşti mai mult „viaţa” şi virtuţile ei.  

Vasilache Valentin, Clasa a III-a A, Prof. Iulia Șolcă 

 

 

Ridicați cortina! 

 

Nu, nu sunt băiat. Sunt Cosmina și în această fotografie 

interpretam un rol masculin în cadrul cursului de actorie pe care îl 

urmez. Actoria este pasiunea mea.  

De când am început să frecventez acest curs, am mai multă 

încredere în mine. Rolurile pe care le interpretez mă ajută să mă 

descopăr și să-mi expun punctul de vedere în fața altora. Prin 

această artă, actoria, înveți să te exprimi, să-ți cunoști și să-ți 

controlezi emoțiile, stările, dorințele.  

Tehnicile actoricești dezvoltă spiritul de observație, concentrarea, 

te ajută să reacționezi spontan, să capeți dezinvoltură. 

Datorită rolurilor pe care le-am învățat până acum, memorez mai ușor poeziile și în 

compunerile mele imaginația prinde mai ușor aripi.  

Am colegi mulți cu care repet cu mare plăcere. Spiritul de echipă este foarte important. 

Actoria este un mod plăcut și util de a petrece timpul liber. 

Cucoș Cosmina Maria, Clasa a III-a A, Prof. Iulia Șolcă 

 

Personalități culturale 
Dragi cititori, 

La propunerea doamnei profesoare de limba română de a ȋntocmi diferite materiale pentru 

revista şcolii, m-am gândit să vă prezint autorul meu preferat. 

Nu vă faceti griji! Nu va voi plictisi cu miile de detalii. Am selectat pentru voi doar ceea ce 

mi s-a parut interesant şi sper să fiţi şi voi de această părere.  
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Vă ȋntrebaţi cine sunt? Ei bine, sunt o mare consumatoare 

de lectură, ȋndeosebi de Jules Verne. Cu siguranţă aţi auzit de el. 

Probabil că şi profesorii vi l-au recomandat dar, mai mult ca sigur, 

v-aţi gândit că este doar un alt scriitor monoton, neinteresant, ȋn 

care nu puteţi regăsi nimic din ceea ce v-ar captiva. Aflaţi că nu 

este deloc aşa. Sinceră să fiu, aş prefera oricând un roman de Jules 

Verne ȋn locul unei emisiuni de la TV.  Acum vă ȋntrebaţi dacă 

sunt acel copil care sta şi ȋnvaţă continuu, nu-i aşa? Ei bine, eu ȋmi 

susţin afirmaţia.  

Oamenii, oricat de întelepţi, nu vor putea niciodată să 

schimbe ceva din ordinea cosmica construită de Dumnezeu. 

Pentru a vă face o părere despre stilul autorului, vă voi 

ȋmpărtăşi impresii din propriile lecturi. Ȋn numeroasele opere 

semnate de Jules Verne, vă veţi ȋntâlni la un moment dat cu limita dintre real şi fantastic. Dar, acel 

fantastic care te prinde ȋn capacană, care te determină să crezi ȋn el, ȋn ciuda raţiunii care ȋţi aminteşte 

uneori că zbori prin domeniul ficţiunii.  

Scriitorul francez este renumit ȋn toată lumea datorită operelor sale fantastice despre călătoria 

sub apă, ȋn ,,20.000 de leghe sub mări”, despre călătoria ȋn spaţiu, ȋn  “De la Pământ la Lună” sau alte 

aventuri, la fel de interesante.  

Cu fiecare roman citit, veţi descoperi de fiecare dată alt univres, alte personaje, alte mistere, 

ȋnsă veti sesiza acelaşi stil captivant al prozatorului care, de multe ori, lasă impresia că a trăit tot ce 

relatează. 

Jules Gabriel Verne s-a născut ȋn Nantes, Franţa, la 8 februarie 1828.  A fost cel mai mare fiu 

al procurorului Pierre Verne şi a fost trimis la vârsta de 9 ani să studieze la Liceul Nantes. După 

terminarea liceului, Jules a plecat ȋn Paris pentru continuarea studiilor. 

Avea o adevarată ȋnclinaţie pentru creaţie, iar când tatăl său a aflat că ȋşi ocupă timpul cu 

scrisul, ȋn loc să studieze pentru Drept, nu l-a mai susţinut financiar. Ȋn acea perioadă s-a ȋntâlnit cu 

scriitori ca Alexandre Dumas sau Victor Hugo, care i-au oferit multe sfaturi utile.  

S-a căsătorit cu o vaduvă cu două fiice, pe nume Honorine de Viane Morel, datorită căreia a 

continuat să scrie, aceasta susţinându-l moral.  

Jules Verne a rămas cel mai tradus scriitor de romane, potrivit statisticilor UNESCO,  operele 

sale fiind traduse în 148 de limbi. 

A murit la 24 marite 1905. Ȋn urma sa a lasat un adevărat tezaur al literatruii.  

Eu am citit multe cărţi semnate de acest autor şi vreau să vă mărturisesc că mereu m-au 

surprins fie finalurile, fie măcar acţiunea ȋn sine.  

Opera mea preferată ? Sincer, ȋmi este greu să aleg, dar cred că ,,Steaua Sudului ’’. Pentru a 

vă ȋncuraja să o citiţi, vă spun că titlul este ȋn legatură cu un diamant. Nu divulg mai mult, vă las pe 

voi să descoperiţi.  

Pentru baieţi, care sunt ȋn căutarea aventurii, aş recomanda ,,Uimitoarea aventură a misiunii 

Barsac’’. Am citit-o de curând şi vreau să spun că m-a uimit cu fiecare pagină.                    

            Ceea ce mă face să ȋl ador pe acest francez este faptul că, deşi cărţile au fost scrise cu mult 

timp ȋnaintea generaţiei moderne, el a introdus ȋn operele sale mai multe elemente care pe vremea 

aceea ţineau de domeniul ficţiunii, dar care acum chiar există şi pe care chiar le utilizăm destul de 

des, cum ar fi avionul sau submarinul.  

Sper că v-am convins măcar să aruncaţi o privire, căci, vă garantez că odată ce ȋncepeţi o carte, 

nu o mai puteţi lăsa din mâna, chiar dacă aţi vrea. Aşa mi s-a ȋntâmplat la prima mea carte.  

Ţin minte că mi-a recomandat-o vărul meu, dar nu am vrut să o citesc. Dupa mai multe insistenţe, m-

a convins să citesc şi, deşi voiam să ȋi arăt că nu ȋmi place, nu puteam să mă despart de ea. Cartea se 

numea ,,Căpitan la 15 ani’’. 

Novac Diana Alexandra, Clasa a VII-a A 
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Din tainele științelor 

 
Iluzia optică (sau iluzia vizuală) reprezintă percepția unei imagini care conduce la o estimare 

eronată a realităţii. 

Priviţi un moment lumea din jurul vostru. De exemplu, dacă înclinaţi capul, lumea nu se 

înclină. Dacă închideţi ochiul, nu pierdeţi imediat percepţia în adâncime. Priviţi ce li se întâmplă 

culorilor sub anumite tipuri de iluminare. Mişcaţi un obiect în jur: forma pe care o vedeţi se schimbă, 

şi totuşi obiectul este acelaşi. Dacă priviţi unele dintre iluziile ce vor fi prezentate, veţi observa că, 

deşi ştiţi despre ce este vorba şi că veţi fi păcăliţi, nu se poate opri efectul. Acest lucru indică o 

despărţire între perceperea unui lucru şi concepţia despre acest lucru. În multe cazuri abilităţile 

cognitive superioare nu pot influenţa percepţiile. 

 Să ȋncepem cu ceva simplu . 

 
Artiştii şi oamenii de ştiinţă au experimentat în decursul anilor aceste reguli pentru a produce 

iluzii, fie prin reducerea numărului de semnale vizuale pentru a interpreta imaginile, fie prin crearea 

de situaţii în care aceste reguli intră în conflict. 

 Dacă am ȋnceput cu o iluzie optică bazata pe culori, să continuăm cu ceva asemănător . 
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Iluziile optice pot fi şi de genul acesta: 

 
Câte picoare are această formă? 

Oricum, nu uita că lucrurile nu sunt mereu ce par a fi. 

Şi totuşi,…de ce e important să ştim despre iluziile optice? Pentru că ele ne pot ȋnşela, ne  

pot determina să luăm decizii greşite şi ne fac să percepem eronat realitatea din jurul nostru. 

De exemplu, ele au fost folosite pâna şi ȋn cel de-al Doilea Război Mondial, când, pentru a 

ȋnşela trupele germane, aliaţii au construit o armată de tancuri din cauciuc. 

 

Andrei Clisu, clasa a VII-a A 

 

 

ALEGE CU ATENȚIE PENTRU SĂNĂTATEA TA 

 

Copiii care beau răcoritoare cu aditivi şi coloranţi sunt cu mult mai neastâmpăraţi şi au o 

capacitate mai redusă de concentrare faţă de ceilalţi. Primul care a avertizat asupra acestui neajuns a 

fost un medic pediatru american, Ben Feingold. El a sugerat că o gamă largă de aditivi este 

responsabilă de starea de hiperactivitate a copiilor. Dr. Feingold recomandă ca aceştia să aibă o dietă 

lipsită de aditivi, pentru a preveni starea de nervozitate. Cercetări ulterioare, din anii ’80, au 

demonstrat că unii coloranţi artificiali aflaţi în alimente şi băuturi răcoritoare sunt vinovaţi de deficitul 

de atenţie al copiilor (un defect neurologic, care poate fi caracterizat prin incapacitatea de concentrare, 

hiperactivitate, abilităţi sociale reduse, temperament dificil etc.). Reducerea şi eliminarea acestora din 

consumul zilnic au condus la diminuarea simptomelor deficitului de atenţie. 

Sucurile carbogazoase rămân cele mai toxice băuturi răcoritoare, cu cele mai dăunătoare 

efecte pentru organismul uman. O sticlă de astfel de băutură răcoritoare conţine, pe lângă apă şi zahăr, 

dioxid de carbon, suc concentrat de lămâie, dar şi, paradoxal, arome de cola şi lămâie, acidifianţi, 

precum acidul fosforic alimentar, acidul citric, citrat de sodiu, conservantul benzoat de sodiu şi 
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nelipsita cofeină. Unele E-uri colorează, altele conservă, altele dau gust, stabilizează aroma, în vreme 

ce altele dau volum şi consistenţă mâncării. Având la dispoziţie o paletă de 20 de E-uri care colorează, 

unui suc i se poate da orice culoare imaginabilă, dar şi un grad mai mare de toxicitate. Băuturile 

răcoritoare, chiar şi cele care se vor naturale, produse alimentare de toate tipurile, conţin zeci de 

aditivi sintetici omniprezenţi în aceste produse de larg consum.  Ȋn general, ele nu sunt toxice, dar pot 

avea efecte dăunătoare dacă sunt consumate zilnic, în cantităţi mari. Substanţele chimice dau 

dependenţă celor care le consumă, în special copiilor. 

În concluzie, sucurile carbogazoase sunt ca drogurile, adică dau dependenţă. 

ATENŢIE!!!!  Sănătatea e mai importantă decât o plăcere de moment!! 

 

Rotaru Ada, Clasa a VII-a B 

Știați că...? 
 

...dacă ții un pește auriu într-o cameră 

întunecată devine alb?  

...anglo-saxonii considerau zilele de vineri 

ghinioniste, astfel încât omorau toți copiii 

născuți în acea zi?  

...cea mai mică broască din lume are 

dimensiunea unei monede de 10 bani?  

...ochiul unui struț este mai mare decât creierul 

său?  

...acidul gastric este suficient de puternic 

pentru a dizolva o lamă de bărbierit?  

...în medie, un copil de 4 ani pune 400 de 

întrebări pe zi?  

...persoanele care se uită la TV mai mult de 2 

ore sunt cu 20% mai predispuse la diabet?  

...singurele cacofonii acceptate în limba 

română sunt: Ion Luca Caragiale, tactica 

cavalerească, biserica catolică, epoca 

capitalistă și Banca Comercială.  

...în fiecare zi, în lume sunt fumate 15 miliarde 

de țigări?  

...ciocolata conține un ingredient care combate 

depresia?  

...lui Napoleon Bonaparte îi era frică de pisici?  

...laptele de hipopotam nu doar că este de 

culoare roz, dar este și foarte bogat în calorii? 

...organismul uman poate rezista 14 zile fără 

hrană, dar doar 10 zile fără somn?  

...creierul uman generează într-o zi mai multe 

impulsuri electrice decât toate telefoanele 

mobile din lume la un loc?  

...Irlanda este singura țară europeană în care nu 

există șerpi?  

...în medie, 5 din 10 persoane au frică de 

întuneric?  

...Turnul Eiffel se micșorează cu 15 cm în 

timpul iernii?  

...girafa își poate curăța urechile cu limba sa de 

peste 50 de cm?  

... dimineața ești cu un centimetru mai înalt 

decât seara?  

... ai nevoie de 72 de mușchi diferiți pentru a 

scoate sunete? 

... dacă mănânci prea mulți morcovi pielea 

devine portocalie? 

... nasul și urechile unui om continuă să crească 

pe toată durata vieții?  

... americanii mănâncă zilnic șapte hectare de 

pizza?  

... nu poți să dormi și să sforăi în același timp?  

... este imposibil să strănuți cu ochii deschiși?  

... dreptacii trăiesc, în medie, cu nouă ani mai 

mult decât stângacii?  

... creierul uman poate stoca de cinci ori mai 

multe informații decât toate volumele 

enciclopediei Britannica?  

... oasele coapselor sunt mai rezistente decât 

betonul?  

... cămilele au câte trei pleoape?  

... milioane de copaci sunt plantați accidental 

de veverițe care uită unde își ascund alunele?  

... numărul 2520 se împarte exact la 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 și 10?  

... Bucureștiul a fost primul oraș iluminat cu 

petrol lampant (1858)?  

... datorită rotației Pământului, un obiect poate 

fi aruncat mai departe dacă este înspre Vest?   
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Dulșe-i limba... 

 

Cum se numește pe moldovenește piureul de 

cartofi?  

 Barabuli bătușâti. 

Cum se cheamă pe moldovenește filmul 

"Lovitură fulgerătoare" ?  

 Pălitură crânșenă.  

Dar filmul "Războiul stelelor"?  

  

 Gâlșiavă pi șer.  

Cum îl numesc moldovenii pe Mihai 

Viteazul?  

 Mihăiță Bătăiosu.  

Cum se numește pe moldovenește lovitura de 

colț la fotbal?  

 Pălitură di ungher . 

Cum se numește pe moldovenește filmul 

"Salvați de clopoțel"?  

 Izbăviți di tălănguță.  

Care-i treaba la Suceava ?  

 Bei, mănânși și stai dijeaba.  

Ce primești la un restaurant moldovenesc 

dacă ceri "creier pane"?  

 Mimorie di porc prăjâtă.  

Vorbeau un moldovean și un oltean.  

Întreabă olteanul:  

-Bă, la voi morții se îngroapă cu popă?  

Și moldoveanul:  

-Nu, la noi popa ramâni afară.  

Ioana Ciolan, Panainte Andreea,  clasa aVIII-a B 

 

E bine să știi!      Turist în munţii Carpaţi 

În munţiiCarpaţi, întâlneşti la tot pasul locuri pitoreşti, fie că sunt creaţia naturii, fie că au 

apărut prin munca asiduă a omului. Unele dintre cele mai vizitate obiective turistice naturale din 

Carpaţi sunt Sfinxul şi peştera Scărişoara. 

Sfinxul 

Sfinxul se află înMunții Bucegi, în Carpaţii Meridionali, 

şi este un megalitantropomorf situat la 2.216 m altitudine. 

Originea numelui Sfinxului este datorată asemănării sale cu un 

cap uman, mai exact cu Sfinxul Egiptean. Formarea lui este 

datorată eroziunii eoliene (vântului) dintr-un bloc mare de piatră 

ce a căpătat forma de astăzi într-un timp foarte îndelungat. 

Sfinxul din Bucegi, aflat pe platoul Bucegi, măsoară 8 metri în 

înălțime și 12 metri în lățime. 

Din punct de vedere istoric și chiar mistic, Sfinxul este 

reprezentarea unei divinități supreme din timpuri pelasge. Aspectul său omenesc este asociat cu o 

expresie de suveranitate și putere, acest lucru fiind evidențiat prin fața proporționată, buze severe si 

bărbia voluntară. Pelasgii au fost anteriori grecilor, triburile lor au fost răspândite mai ales în zona 

Mării Egee. Mulți istorici merg până acolo încât spun că sfinxul din Egipt, este o copie a celui de pe 

platforma Bucegilor. Acest lucru se bazează pe niște asemănări care sunt mai mult sau mai puțin 

întâmplătoare, cum ar fi faptul ca Sfinxul din Bucegi are aceeași înălţime cu cel egiptean, de la Gizeh. 

Asemănarea sa cu un Sfinx (dacă este privit din anumite unghiuri, marcate în jurul său), cât și 

legendele şi istoria locului, au făcut ca această formațiune geologică să devină o atracție turistică 

importantă. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sfinx
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Bucegi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Megalit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Megalit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gizeh
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sfinx
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Se spune că acest loc a fost centru energetic folosit pe vremuri de extratereștri, multe legende 

circulând prin părțile locului în acest sens. În imediata apropiere a Sfinxului, se află o anume peșteră 

ce ar strânge mistere energetice deosebite. Aceste mistere energetice sunt atracția multor oameni 

pasionați de acest subiect. Alte zvonuri spun că tot aici ar exista o mină de uraniu părăsită, ce nu mai 

este în funcțiune din Al Doilea Război Mondial. 

În munții României există și alți megaliți care poartă denumirile de sfincși: Sfinxul de la 

Stănișoara, Sfinxul de la Piatra Arsă, Sfinxul Lainicilor, Sfinxul Bratocei, Sfinxul Bănățean cunoscut 

și sub denumirea de „Sfinxul de la Topleț”, Sfinxul de la Pietrele lui Solomon etc. 

Peștera Scărișoara adăpostește cel mai mare ghețar subteran din România. Peştera se află situată la 

16 km mai jos de comuna Scărișoara, județul Alba. 

Intrarea în Ghețarul de la Scărișoara se face printr-un impresionant 

aven (prăpastie circulară formată în regiunile calcaroase care poate 

comunica în partea inferioară cu grotă), a cărui gură, cu un diametru 

de 60 m, se deschide în pădurea din marginea platoului. O potecă 

îngustă săpată în stâncă și câteva scări metalice ancorate în pereți 
înlesnesc coborârea celor 48m, cât măsoară adâncimea avenului. Pe 

fundul lui se păstrează în tot timpul anului un strat gros de zăpadă. 

Aici se pătrunde în Sala Mare printr-un impresionant portal măsurând 

24 m lățime și 17 m înălțime. 

Topografia Ghețarului de la Scărișoara este simplă, deoarece peștera reprezintă o încăpere 

unică, cu o dezvoltare totală de 700 m. În mijlocul acestei încăperi, se află un imens bloc de gheață, 

cu un volum de 80.000 m3și care dăinuie în peșteră de peste 4.000 de ani.  

Aceste frumuseţi ale munţilor Carpaţi şi multe altele, le puteţi admira la faţa locului ori de câte ori 

veţi rupe din timpul petrecut în faţa calculatorului sau a televizorului. Şi vă garantez că  nu veţi 

regreta. 

Macovei Manuel – clasa a VIII a B 

 

Obiective turistice în Subcarpaţi 

 

Regiunea subcarpatică este recunoscută pentru potenţialul ei turistic. Astfel, în Subcarpaţii 

Moldovei, un important obiectiv turistic este reprezentat de ruinele 

Cetăţii Neamţului, o cetate medievală din Moldova, aflată la marginea 

de nord-vest a oraşului Târgu Neamţ (în nord-estul României). Ea este 

localizată pe stânca Timuş, de pe Culmea Pleşului (numită şi Dealul 

Cetăţii), la o altitudine de 480 m şi la o înălţime de 80 m faţă de nivelul 

apei Neamţului. 

Cetatea Neamţ – Târgu Neamţ 

Alte obiective turistice sunt: mănăstirile Neamţ, Agapia Văratec, Casa Memorială ,,Ion 

Creangă’’, staţiunea Bălţăteşti, etc.  

În Subcarpaţii Curburii, spre deosebire de cei ai Moldovei, este 

evident potenţialul turistic natural al zonei, reprezentat prin muntele de 

sare de la Slănic Prahova, apele sărate folosite în scop terapeutic în 

staţiunile Slănic Prahova şi Telega, izvoarele minerale de la Pucioasa, 

şi Soveja, vulcanii noroioşi din depresiunea Policiori etc. 

Pâclele de la Beciu – Judeţul Buzău 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sfinxul_de_la_St%C4%83ni%C8%99oara&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sfinxul_de_la_St%C4%83ni%C8%99oara&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sfinxul_de_la_Piatra_Ars%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sfinxul_Lainicilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sfinxul_Bratocei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sfinxul_B%C4%83n%C4%83%C8%9Bean
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pietrele_lui_Solomon
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ghe%C8%9Bar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sc%C4%83ri%C8%99oara,_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Târgu_Neamț
http://ro.wikipedia.org/wiki/România
http://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Neamț
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În Subcarpaţii Getici, întâlnim staţiunile balneao-climaterice: 

Călimăneşti, Căciulata, Olăneşti, Govora, mănăstirile: Negru Vodă, 

Curtea de Argeş, Tismana, Horezu, ansamblul sculptural al lui 

Constantin Brâncuşi de la Târgu Jiu, Muzeul Naţional ,,Anton Pann’’ de 

la Râmnicu Vâlcea, etc. 

 

 

 

                                                         Poarta Sărutului - Târgu Jiu 

                                                                                                           Dragoş Obreja, clasa a VIII -a D

Tendințele în modă ale anului 2013 

 1.Toamna-Iarna 

Anul 2013 a început cu o iarnă friguroasă. Din cauza acestui lucru, toți suntem nevoiți să 

purtăm haine corespunzătoare. Este recomandat ca în iarna anului 2013 

fetele să poarte pulovere grosuțe din lână, ceea ce deja a început să se 

poarte, chiar foarte des, accesorizate cu lănţişoare de diferite modele. În 

comparație cu anul trecut, când se purtau UGG-urile 

şi insuletele, anul acesta se poartă cizmele si 

ghetele. 

 Unele fete preferă 

paltoanele, iar altele gecile. Dintre 

geci, sunt recomandate cele scurte 

din fâș, spre deosebire de paltoane, 

ȋn cazul cărora sunt de preferat cele 

în două nuanţe. Vom avea culori 

puternice, vesele, dar și închise sau neutre, astfel încât ȋși va putea alege 

fiecare să poarte ceea ce simte. 

Culori pentru toamnă-iarnă, 2012-2013: CULORI DESCHISE, PLINE DE ENERGIE. 

Culorile vii sunt optimiste şi pot revoluţiona orice ținută. Este un stil potrivit mai ales pentru oraș, 

care te scoate din anonimat. 

 Nuanțele pastelate creează o armonie delicată. Se vor purta nuanțe de mov, nude, albastru, 

roz, verde și galben, potrivite stilului boem, romantic, dar și casual simplu, cu influențe.  

            Pentru că avem nevoie de culoare, designerii ne propun şi nuanțe mai închise 

pentru toamnă şi iarnă. Griul, negrul și mai ales albul vor fi şi ele vedetele din toamnă 

şi iarnă 2012-2013, pentru un look sofisticat și clasic.  

2.Primavară-Vară 

Pentru primavară-vară 2013, designerii ne aduc o paletă de culori deschise, 

în ton cu natura care renaște. Se vor purta nuanțe de albastru, care ne duc cu gândul 

la culoarea mării și a cerului, galben proaspăt de lămâie, culoarea piersicilor, roșul 

intens al macilor, verde crud, violet intens si un crem/nude cu o ușoara tentă spre roz. 

La începutul primăverii se poartă  trech-urile  si pantofii sau opincuţele 

. 

Vara, se poară  pantalonii scurți, tricourile, maiourile, săndăluțele.... 

ALBASTRUL se va purta in două variante. În primul rând, avem o 

paletă deschisă, un bleu care duce cu gândul la culoarea cerului pe 

înserat, la fluiditate, transparență, lumină, sinceritate, deschidere. 

Este un element interesant, pentru că în primavară-vară 2013 se vor purta ȋn 

continuare haine cu zone transparente. 

 

                                                                                   Mocanu Ana și Vidroiu Denisa, Clasa aVII-a A 
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CHESTIONAR: STRATEGII PENTRU CONFLICT 

Proverbele de mai jos pot fi considerate descrieri ale unor strategii pentru rezolvarea 

conflictelor. Citiţi-le pe fiecare în parte cu atenţie şi apoi indicaţi cât de tipic este fiecare pentru 

acţiunile dumneavoastră într-un conflict, folosind următorul sistem de notare: 

 

5 = foarte tipic     4 = frecvent     3 = uneori     2 = rareori     1 = niciodată

….. 1. Este mai uşor să te abţii decât să te 

retragi dintr-o ceartă. 

….. 2. Dacă nu poţi face pe cineva să 

gândească la fel ca tine, fă-l să facă ceea ce 

gândeşti. 

….. 3. Cu vorbe frumoase se cuceresc 

inimile.

  

….. 4. O mână spală pe alta. 

….. 5. Hai să ne gândim împreună. 

…...6. Când doi se ceartă, cine tace primul 

este mai înţelept. 

….. 7. Puterea învinge binele. 

….. 8. Vorba dulce mult aduce. 

….. 9. Mai bine jumătate decât nimic. 

….10. Adevărul stă în cunoştinţe, nu în 

părerea majorităţii. 

….11. Cine fuge din luptă va trebui să mai 

lupte o dată. 

….12. Bătălia este câştigată când duşmanii 

sunt puşi pe fugă. 

….13. Omoară-ţi duşmanii cu bunătatea ta. 

….14. Un schimb drept nu produce nicio 

ceartă. 

….15. Nimeni nu are ultimul răspuns, dar 

fiecare poate contribui cu ceva. 

….16. Stai departe de cei care nu sunt de 

acord cu tine. 

….17. Bătăliile sunt câştigate de cei care cred 

în victorie. 

….18. Vorbele bune valorează mult şi nu 

costă nimic. 

….19. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. 

….20. Numai cel care nu crede că deţine 

adevărul absolut poate beneficia de 

adevărurile altora. 

….21. Evită persoanele certăreţe, pentru că îţi 

vor face viaţa iad. 

….22. Cine nu pleacă îi face pe alţii să place 

….23. Vorbele bune asigură armonia. 

….24. Cadourile apropie prietenii. 

….25. Adu tu conflictele la suprafaţă şi 

tratează-le direct; numai aşa se pot descoperi 

soluţiile cele mai bune. 

….26. Cel mai bun mod de a trata conflictele 

este de a le evita. 

….27. Bate cu pumnul în masă dacă vrei să 

obţii ceva. 

….28. Blândeţea triumfă asupra mâniei. 

….29. O parte din ceea ce vrei  

….30. Sinceritatea, onestitatea şi încrederea 

mişcă şi munţii. 

….31. Nimic nu este aşa de important încât să 

merite să lupţi pentru a-l obţine. 

….32. Există două feluri de oameni: 

învingătorii şi învinşii. 

….33. Când cineva te loveşte cu o piatră, 

loveşte-l cu un fulg. 

….34. Când fiecare cedează jumătate se poate 

ajunge la o înţelegere dreaptă. 

….35. Săpând mereu descoperi adevărul. 

INTERPRETARE:- Se realizează totalul punctelor pe fiecare din cele cinci tipuri de 

strategii. 

Cu cât este mai mare totalul pentru fiecare strategie, cu atât mai frecvent este folosită. Cu cât 

totalul este mai mic, cu atât mai puţin este folosită strategia respectivă. 

Retragere Forţare Reconciliere  Compromis  Confruntare   

…..1  …..2  …..3   …..4   …..5 

…..6  …..7  …..8   …..9   …10 

…11  …12  …13   …14   …15 

…16  …17  …18   …19   …20 

…21  …22  …23   …24   …25 

…26  …27  …28   …29   …30 

…31  …32  …33   …34   …35 

 

…Total ...Total  …Total  …Total  …Total 
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STRATEGII PENTRU CONFLICT- INTERPRETARE 

I. RETRAGERE  (Broasca ţestoasă) 

Broasca ţestoasă se retrage în carapacea ei pentru a evita conflictul. Ea renunţă la scopurile şi relaţiile 

ei personale. Stă departe de conflict şi evită persoanele ce crează conflicte sau cu care este în conflict. 

Crede că nu există speranţa în a încerca să rezolvi un conflict, se simte neajutorată. Crede că e mai 

uşor să te retragi, fizic şi psihologic, dintr-un conflict decât să-l înfrunţi. 

II. FORŢARE  (Rechinul) 

Rechinul încearcă să-şi domine adversarii prin a-i face să accepte soluţia lor într-un conflict. 

Scopurile lor personale sunt foarte importante pentru ei, în timp ce relaţiile interpersonale sunt de o 

importanţă minimă. Caută să-şi atingă ţelul cu orice preţ. Nu-i interesează nevoile celorlalţi. Nu-l 

interesează dacă ceilalţi îl plac sau îl acceptă. Rechinul presupune că un conflict se rezolvă când o 

persoană câştigă şi alta pierde. El vrea să fie câştigătorul. A câştiga îi dă rechinului un sentiment de 

mândrie şi de realizare personală. A pierde îi dă un sentiment de slăbiciune, neadaptare şi ratare. 

Încearcă să câştige prin atac, copleşire şi intimidare. 

III. RECONCILIERE (Ursuleţul) 

Pentru ursuleţ  relaţiile interpersonale sunt foarte importante, în timp ce propriile scopuri au o 

importanţă mică. Ursuleţul doreşte să fie plăcut şi acceptat de ceilalţi. El crede că un conflict ar trebui 

evitat în favoarea armoniei şi mai crede, de asemenea, că oamenii nu pot discuta în contradictoriu 

fără a strica relaţiile dintre ei. Se teme că dacă un conflict va continua, cineva va avea de suferit şi 

asta va compromite relaţia cu acea persoană. Este în stare să renunţe la scopurile personale pentru a 

păstra o relaţie cu cineva. Ursuleţul spune: “Renunţ la scopurile/interesele mele şi te las să obţii ce 

doreşti din dorinţa de a mă face plăcut ţie”. Ursuleţul încearcă să aplaneze conflictul din teama de a 

nu periclita relaţia cu cineva. 

IV. COMPROMIS (Vulpea) 

Vulpea este interesată în aceeaşi măsură de scopurile personale cât şi de relaţiile cu ceilalţi. Vulpea 

tinde să facă compromisuri; renunţă parţial la scopurile ei, convingând cealaltă tabără să facă la fel. 

Într-o situaţie conflictuală, soluţia vulpii  va fi ca fiecare parte implicată să câştige ceva – soluţia de 

mijloc între două extreme. Este capabilă să renunţe parţial la scopurile şi relaţiile ei pentru a ajunge 

la o înţelegere. 

V. CONFRUNTARE (Bufniţa)  

Bufniţa preţuieşte extrem de mult atât scopurile personale cât şi relaţiile interpersonale. Ea vede 

conflictele ca probleme ce trebuiesc rezolvate şi caută soluţii care să satisfacă atât interesele personale 

cât şi cele ale taberei adverse. Bufniţa vede conflictul ca o metodă de îmbunătăţire a relaţiilor prin 

reducerea tensiunii dintre două persoane. Încearcă să pornească o discuţie ce identifică conflictul ca 

problemă. Prin căutarea soluţiilor care să satisfacă ambele părţi, bufniţa menţine relaţiile. Ea nu este 

mulţumită până când nu se găseşte o soluţie care să satisfacă ambele părţi, până când tensiunile şi 

sentimentele negative nu au fost pe deplin rezolvate.  

 

Psiholog, Sabina Drăguț 
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