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CUVÂNT ÎN LUME 

             O rază de lumină pe un Dâmb…Pietros 

        Motto :  Veniți, copii 

                                     De luați Lumina! 

                       Scânteia ei n-o să vă ardă, 

                          Dar strălucirea-i e divină! 

 

               Școala noastră se apropie vertiginos de împlinirea frumoasei vârste de 40 de ani 

– moment aureolar al împlinirilor de orice fel: materiale si spirituale, dar mai ales umane. 

De la înființarea lui- mai précis anul de grație 1976, Școala Generală nr.17 urmat de anul 

Marii Uniri cu Școala Generală Nr. 15 din anul 2007 – Gimnaziul “Liviu Rebreanu” a 

investit masiv si durabil în viitor: în tinerii lui invățăcei, în elevii de ieri si de azi – 

cetațenii responsabili ai României de mâine. 

               Deviza sub care s-au înrolat și au servit sute de 

cadre didactice care au trecut prin această școală a fost 

aceea a muncii și strădaniei neobosite, menite să 

împlinească dezideratul suprem al unei formări complete a 

tinerei generații. Împletirea salutară a informării cu 

educarea - implantul viguros al unei platforme academice 

multifuncționale pe fundamentele unei atitudini morale 

sănătoase – au asigurat, de-a lungul timpului, faimă 

acestui lăcaș de cultură mureșeană.  

                 Profesori si elevi deopotrivă pășesc zilnic 

pragul acestui templu al cunoasterii si devenirii, 

interacționând firesc în ipostazele inedite ale 

invățământului modern românesc: prelegeri si 

demonstrații, explicații si rezolvări de probleme, teste si 

concursuri, consultații si consiliere personală, competiții si 

programe culturale, la care se adaugă firesc proiecte naționale si internaționale,  în care elevii 

conlucrează spontan și eficient cu profesorii lor într-o atmosferă de emulație si întrajutorare, marcată de 

bună înțelegere si toleranță reciprocă.  

           Școala românească a învățat din mers pașii unei metamorfoze ample, care își scutură încă umerii 

colbuiți de ruinele unei tranziții deloc ușoare. Așa am învățat și noi că o constructie durabilă nu se 

poate realiza în afara comunității în care ființăm, de 

aceea am clădit fundamentele solide ale unor  

parteneriate viabile, astfel incât rolul familiei și al 

autorității, precum si al factorilor de asigurare a 

protecției si siguranței vieții să determine lustruirea 

benefică a ambientului  material si afectiv-emoțional în 

care ne desfășurăm activitatea de zi cu zi.  
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 La catedră, aplecați asupra computerelor , sau 

înarmați cu banala cretă în fața tablelor avide de noi 

însemnări si ecuații, cu indicatoarele în fața planșelor 

multicolore, cu fluierul pe terenul de joc sau cu penelul  in 

fata șevaletelor pregătite pentru o  nouă capodoperă,  în 

laboratoarele gata să experimenteze noi  descoperiri 

epocale, sau cu bagheta dirijorală ridicată pentru o nouă 

uvertură – suntem alături de elevii noștri – acum si 

întotdeauna – fie că se întorc încoronați de laurii victoriilor repurtate in 

Olimpiade,  concursuri si competiții,  fie că își evaluează încă 

perspectivele în lupta acerbă cu  provocările vieții.  

                  Fruntea sus, iubiții noștri discipoli si continuatori! Succesul 

propriei voastre deveniri se află în inimile si mințile voastre, crescute 

în lamura sacră a învățăturii! Elanul mobilizator si creativitatea voastră 

nețărmurită să vă poarte spre cele patru zări ale devenirii voastre 

perpetue!   

prof. Lucia Cristian 
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Un nume ce ne-a dat un nume 

Maieru... Ce început de drum! Pe vremuri, oamenii treceau pe lângă Liviu Rebreanu 

şi-i dădeau bineţe. Îl priveau cu mirare, iar lui îi stătea pe limbă să-i oprească, să le 

spună că este tot el, cel de acum 30 de ani. Acelaşi, neschimbat! Cunoştea tot satul, 

doar satul l-a învăţat ce înseamnă cu adevărat fericirea. 

 Acasă! Aşa a botezat Rebreanu comuna bistriţeană Maieru, interiorul acestei arii 

ce poate fi numită generic "Cuibul visurilor". Odată ce i-ai urmat paşii, simţi porunca interioară de a 

zăbovi, de a rămâne, de a te aşeza la una dintre mesele lui de taină şi trudă nocturnă, ori în vreo bancă 

din şcoala care îşi poartă fala de a fi avut un asemenea premiant în dimineaţa vârstei. 

 Şcolarul şi-a desprins aici cele dintâi silabe. Apoi, a turnat mari coloane de susţinere pentru 

superbul templu al limbii române. Era plăpând la început, remarcau contemporanii săi, "precum 

firicelul de apă al Someşului la izvorul de sub Ineu". Dar, urmându-şi albia, a ajuns asemenea râului 

tumultuos. Dinspre amiaza incandescentă spre dimineaţa maiereană, Rebreanu le-a dăruit sătenilor - 

"un roman al nostru, un roman pentru NOI", spunea - o carte care, însă, se citeşte invers: Ion!Nu e uşor 

să mergi pe urmele lui Rebreanu, gândindu-te că despre opera, viaţa şi 

personalitatea scriitorului s-au conceput nenumărate studii şi monografii. 

Nu e uşor să călătoreşti sute de kilometri până la Maieru doar pentru a 

respira aerul pământului pe care el l-a iubit cel mai mult pe lume - pentru 

că da, Maierul a fost locul pe care Rebreanu l-a venerat. La Târlişua, sub 

poalele Ţibleşului, acolo unde s-a născut, nu a petrecut decât doi ani şi 

jumătate. 

 În casa părinţilor, de la Prislop, şi-a găsit creaţia, dar nu fericirea absolută. Îi poartă pe deplin 

amintirea doar Maieru... Prin Muzeul Memorial din comună, prin bustul falnic din faţa clădirii, 

Rebreanu a rămas viu. Acum, el este cel care, zi de zi, le dă bineţe cetăţenilor. 

 Încă de la primele ore ale dimineţii pofteşte pe fiecare maierean să intre în "laboratorul" său de 

creaţie. Nu le zâmbeşte, fiindcă nu-i stă în fire, dar le repetă "povestea pământului", a iubirii şi a satului 

bistriţean. Ne invită şi pe noi! 

 Aşezată în coasta unei coline, la marginea dinspre Năsăud a Prislopului, casa în care au locuit 

părinţii scriitorului primeşte scurte vizite. Acum e pustiu. La 

intrare, pe placa de marmură, se poate citi: "În această casă, 

reclădită în anul 1957, prin munca locuitorilor din Prislop-

Năsăud, a trăit în mijlocul eroilor săi din romanul «Ion» 

marele scriitor Liviu Rebreanu". 

 Bustul de bronz al scriitorului pironeşte cealaltă 

colină. Într-o cameră - ultima dintre cele trei - se află un 

interior modest, dar încărcat de spiritualitatea familiei Rebreanu. Aici, în căsuţa din pripas, se citeşte un 

text-cheie, care s-ar potrivi tuturor localităţilor pe care romancierul le-a cucerit. 

 Nici amurgul, nici sfârşitul prea crud şi abrupt de la Valea Mare nu i-au putut smulge drumul 

drept către glorie. Înainte de a fi aparţinut Năsăudului, Ardealului, ţării întregi şi universalităţii literare, 

a fost al lor - întocmai ca Someşul, spun târlişuanii de sub Ţibleş, maierenii de sub Ineu şi prislopenii 

lui Ion. Acum, autorul "Răscoalei" aparţine fiecărui călător în parte. Cine ajunge la Rebreanu, pătrunde 

în viaţa lui şi în oaza de fericire a consacrării. 

 

prof. înv.primar Codruț Morariu 

http://2012liviurebreanutgmures.blogspot.ro/2013/11/un-nume-ce-ne-dat-un-nume.html
http://1.bp.blogspot.com/_J4rEF4h8ZRk/TPDRpEzcLII/AAAAAAAAAw4/vxNicbhwZlM/s1600/Slide1.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_J4rEF4h8ZRk/TPDRgtBnpnI/AAAAAAAAAw0/D10v-YAhrZU/s1600/Img_3735.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_J4rEF4h8ZRk/TPDRXfMi5oI/AAAAAAAAAww/JYk6uba7KiQ/s1600/casa_memoriala_liviu_rebreanu.jpg
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 De vorbă cu d-l profesor Nistor Gheorghe,  

director al Școlii Gimnaziale ” Liviu Rebreanu”  

din Târgu-Mureș. 

Toma Daniel: De când sunteți directorul școlii, 

au apărut mai multe schimbări. Ce schimbări 

benefice vor mai urma? 

D-l director: Într-adevăr, s-au luat anumite măsuri, care, după părerea mea, au fost 

necesare. Măsurile care trebuie să fie luate în continuare, se vor lua. Mă refer aici la 

îmbunătațirea bazei materiale a scolii, în primul rând a mobilierului școlar. Doresc 

să renovez si clădirea A, după ce în vară am făcut câteva schimbări în clădirea B. O 

alta dorință de-a mea este să fac un amfiteatru, în care să se țină activitățile 

importante ale școlii, și alte lucruri, pe care, dacă vom avea posibilități materiale, le 

vom realiza. 

Toma Gabriela: Care ocupație vă place cel mai mult: cea de director sau de profesor? 

D-l director: Că sunt director, asta a fost întâmplător. Dar eu am vrut să devin 

profesor. Vreau să spun ca dacă ar fi să îmi reîncep viața, tot meseria de dascăl mi-aș 

alege-o pentru că acest lucru mi l-am dorit dintotdeauna. 

Toma Daniel: Ce v-a determinat să alegeți să studiați istoria? 

D-l director: Cred că atât în școala generală, cât și în liceu am avut doi profesori de istorie care mi-au 

insuflat această dragoste, stimă si respect pentru ceea ce înseamnă istoria în general și asta m-a 

determinat să urmez Facultatea de Istorie și nu voi regreta acest lucru niciodată pentru că iubesc, imi 

place tot ceea ce înseamna studiul amănunțit al istoriei țării noastre și al altor țări. 

Toma Gabriela: Ce ați fi devenit dacă totuși nu ați fi urmat cariera de 

profesor? 

D-l director: Pe când eram încă in liceu, fratele meu mai mare era la 

Facultatea de Medicină, iar mama și-ar fi dorit să urmez si eu Medicina. 

După ce m-am hotărât că nu vreau sa devin medic, i-am spus și mamei că voi 

urma o facultate, dar aceea nu va fi cea de Medicină. 

Toma Daniel: Ce vă place să faceți in timpul liber? 

D-l director:  În timpul meu liber, fac foarte multe lucruri: îmi place să citesc (în special romane cu 

tematică istorică: fascism, holocaust) să mă plimb, să fac drumeții, dar mai ales să am grijă de cei doi 

nepoței ai mei, care îmi ocupă o bună parte din timpul liber.  

Toma Gabriela: Ați călătorit prin multe țări, care v-au impresionat cel mai mult? 

D-l director:  Am fost în multe țări, din pură plăcere. Toate m-au impresionat într-un fel sau altul. Dar, 

ca istoric, amprenta și-au pus-o, după părerea mea Egiptul, Israelul, Italia, Franța, Austria, cu tot ceea 

ce înseamnă tradiție, cultură și istorie. Aș dori să cunosc cultura ancorată în realitate a Țărilor din 

Nordul Europei: Norvegia, Finlanda, Suedia, Danemarca. 

Toma Daniel: Ce le-ați transmite elevilor Școlii Gimnaziale,, Liviu Rebreanu‟‟? 

D-l director:  Le-aș transmite să muncească, să muncească si iar să muncească. Să gândească în 

perspectivă pentru că lumea întreagă are nevoie de oameni specialiști, bine documentați și cu multă 

putere de muncă în toate domeniile de activitate. 

Reporteri: Toma Daniel și Toma Gabriela (cls. a VIII-a A) 
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Volt szerencsém beszélgetni iskolánk 

aligazgatójával, Péterfy Erikával egy 

interjú erejéig. Próbáltam inkább a 

karrierjére, az iskolára és azon belül a 

tanárokra, a diákokra összpontosítani kérdéseimet. 

      Riporter: Miért döntött a tanári pálya mellett?  

      Péterfy Erika: Nem tudom. Véletlen folytán, mert válogathattam, hogy tanár 

vagy mérnök legyek és első választási opcióm az volt, hogy tanár. De jó döntés volt. 

      R.: Gyerekkorában is tanár szeretett volna lenni?  

      P.E.: Nem.  

      R.: Mi szeretett volna lenni? 

      P.E.: Változó volt. Először tanítónő, azután gyógyszerész vagy orvos és ezeket 

összevetve jött az, hogy kémia-fizika szakos tanárnő lettem. 

       R.: Megtudtam, hogy 16 évig volt igazgatónő a mezőmadarasi Pataky-Ágotha Általános 

Iskolában. Milyen az aligazgatónői állás?  

       P.E.: Egy feladat. Egy plusz feladat és még nagyobb felelősség. Amúgy én nem vagyok 

funkcióhoz kötött, én elsősorban tanár vagyok. Az is voltam, az is maradok. 

       R.: Szereti-e a diákokat? 

       P.E.: Szeretem, mindig is szerettem a diákokat. Mindenkiben van valami jó, valami 

érdekes.  

       R.: Tartanak-e Öntől a diákok amióta aligazgatónő? 

       P.E.: Szerintem nem, ugyanaz a tanár vagyok amikor belépek az osztályba, mint aki voltam    

azelőtt is. 

       R.:  Ön milyennek látja általában a pedagógusokat?    

       P.E.: Két csoport van. Vannak azok, akik elhivatott, szenvedélyes oktatók  és vannak, akik 

munkahelynek tekintik a tanárkodást, vagyis muszájból, nem szívvel-lélekkel tanítanak. 

       R.: Hogyan látja iskolánk jövőjét? Van esély a fejlődésre? 

       P.E.: Nyilvánvaló, hogy fejlődünk, fejlődés kell mutatkozzon, mert  

az jelenti az előre haladást. 

        R.: Mit szeretne változtatni ahhoz, hogy minél előbbre jussunk? A diákok viselkedésén 

változtatna? 

      P.E.: Minden pedagógus személyes példájával jár elől ugye, mert a diák előtt, gyerek előtt 

elsősorban modellként ott van a szülő, a családi környezet és utána jönnek az oktatók. 

      R.: Ön szerint, ha így folytatjuk lehet az, hogy az elsők közé kerüljünk? 

      P.E.: Így is az elsők között vagyunk, de remélem, hogy az elsők között is elsők lehetünk, de ez nem 

csak a vezetőségtől, a tanároktól függ hanem a diákoktól is. 

    Zárómondatként a családi nevelés példakép, az iskolai nevelés és a baráti társaság döntő lehet abban, 

hogy mivé válunk. Lehet, hogy 20 év múlva éppen velünk készít majd egy kisdiák interjút, amikor mi 

vagyunk a tanár.  

Sok sikert kívánok!  
Riporter: Kovács Hanna VII G osztály 
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Amintiri 

 

Cândva, destul de demult, ne jucam ”de-a prinselea” în curtea şcolii. Din 

momentul în care se suna, ne avântam spre ziduri, înghesuindu-ne după linia 

prăfuită de cărămizi, unde eram la adăpost de cel care ne fugărea. Din când în când, 

câte un curajos îşi lua inima în dinţi şi traversa curtea, în speranţa să ajungă la zidul 

opus fără a fi atins de inamic. În pauza mare, aveam timp chiar şi de strategii, căci 

o emigrare în masă spre capătul celălalt al curţii cerea mai întâi derutarea 

adversarului.  

Am verificat, liniile de cărămidă sunt încă acolo, promiţând să mai apere 

cel puţin o generaţie de ghinionistul care trebuie să-şi petreacă pauza alergând după 

ceilalţi. Dar poate că nu mai e nevoie, poate că voi v-aţi inventat copilăria altfel. 

Atunci, luaţi liniile de cărămidă ca pe o mărturie că, probabil, amintirile mele sunt 

adevărate. Au trecut câţiva ani buni de atunci, dar încă n-am sfaturi să vă dau. În 

schimb, pot să vă mărturisesc lucruri pe care le-am făcut când eram în şcoala 

voastră şi fără de care aş fi fost mai săracă acum. 

Îmi amintesc că refuzam cu îndârjire să cobor pe scările profesorilor chiar şi atunci când, trimiși într-o 

importantă misiune de a aduce catalogul din cancelarie, ne-am fi putut furişa nevăzuţi şi savura momentul de 

răzvrătire. Nu ştiu dacă era un act de obedienţă faţă de regulile şcolii, respect faţă de profesori, sau frică de 

pedeapsă şi ruşinea care ar fi venit cu ea. Făceam ocoluri mari, căci clasa noastră şi scările elevilor erau în capete 

opuse ale coridorului ce traversează clădirea. Astăzi, nu pot decât să mă bucur de absurditatea lor. Ocolurile 

acelea pe care nici eu nu le prea înţelegeam au fost primele mele principii. Cu vremea, au devenit mărturie a 

faptului că a alege drumul mai lung, mai anevoios, nu e o risipă de timp. Gândul acesta mi-a dat puterea să aleg 

liceul care promitea a fi cel mai greu, apoi universitatea la care aveam 

cele mai mici şanse de intrare. Acum, când am şansa să pun mâna pe 

glob şi să aleg unde vreau să fiu, scările elevilor par să fi fost o alegere 

bună. 

O altă încăpăţânare de-a lungul anilor de şcoală a fost munca. 

E greu să îmi amintesc cum am dobândit conştiinţa ei. La început, 

probabil că lucram de dragul părinţilor, care se bucurau când odrasla 

lor făcea bastonaşele drepte. Poate că munceam din recunoştinţă faţă 

de timpul pe care profesorii mi-l dedicau şi pentru că aprecierea lor 

îmi alimenta ego-ul. A fi între olimpici îmi dădea sentimentul de 

apartenenţă la un grup care îşi selecta membrii pe principii corecte. 

Cert e că, odată cu timpul, munca a devenit o valoare în sine. Acum, 

nu mai am nevoie de o motivaţie. Consecinţele unui efort susţinut sunt 

mult prea complicate şi 

imprevizibile ca să le am 

în vedere. Am doar intuiţia că munca face bine. În ritmul absurd al 

zilei mele de astăzi, când zborurile dintr-o ţară în alta  sunt mai 

dese decât drumurile cu autobuzul pe care le făceam în şcoala 

generală, nu pot decât să mă bucur că am fost împinsă spre muncă 

la timpul potrivit.  

Recunosc, am muncit haotic câteodata şi am fost un 

olimpic împrăşitat. Nu aveam o direcţie anume -- îmi plăceau, 

deopotrivă, gramatica, literatura, matematica, fizica şi geografia. 
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Chiar dacă eram, de cele mai multe ori, printre premianţii judeţeni, divergenţa aceasta m-a împiedicat să devin 

un olimpic naţional excepţional. Atunci, eram dezamăgită. Astăzi, sunt fericită. Îmi dau seama că am câştigat tot 

ce aveam nevoie din experienţa olimpiadelor. Am învăţat să fac sacrificii, pentru că manualele şi culegerile nu se 

citeau singure. Am învăţat să urmăresc un ţel anume, să îmi organizez timpul, să fac faţă evaluărilor sub 

presiune, să exprim ceea ce ştiu şi să transmit un mesaj. Am învăţat să primesc ajutorul pe care profesorii mi l-au 

dat necondiţionat. Nu ştiu cum altfel aş fi făcut faţă tuturor examenelor şi interviurilor care au urmat. Mai presus 

decât concursurile în sine sunt olimpicii pe care i-am întâlnit în contextul lor. Sunt oameni din toate colţurile ţării 

pe care, surprinzător sau nu, îi reîntâlnesc întâmplător peste hotare. Sunt oameni frumoşi, de succes: medici, 

ingineri sau avocaţi, scriitori sau politicieni în devenire. Toţi au în spate o poveste unică a lor, în faţa căreia se 

aştern, inevitabil, nişte trăsături comune: toţi ştiu să asculte înainte să vorbească, să pună cratima la locul ei şi să 

spună un cuvânt bun atunci când ne reîntâlnim. 

Pe scurt, aceasta e povestea mea. Vă reamintesc vouă, celor care citiţi aceste rânduri în pauza mare, că 

nu am sfaturi să vă dau. Am încredere că, sub o forma sau alta, aţi alergat şi voi între ziduri căutând adăpost, că 

aveţi şi voi coridoarele şi ambiţiile voastre pe care le traversaţi cu încăpăţânare, că nu vă e frică să faceţi greşeli 

şi am încredere în profesorii voştri, care vi le repară. 

 

Turc Raluca, absolventă de Cambridge, masterandă la Oxford, 

 fostă elevă a Şcolii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” 
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Visszatekintés 

 

„Milyen volt a régi iskolámban eltöltött nyolc év?” 

fogalmazódott meg bennem a kérdés e beszámoló megírása előtt. 

Fogalmazhatok másképp is: „Mi is volt ez a nyolc év?” – Várakozás, 

megismerés, kalandozás, boldog percek, remények, nehézségek, 

könnyek… A minősítéseket és a rettegett felmérőket talán az idő 

elhomályosítja emlékeinkben, viszont az emberek, legyenek diáktársak 

vagy tanárok, fontos szerepet töltenek be életünkben: általuk lépésről lépésre egymáshoz közelebb kerültünk, 

megtanulhattuk tisztelni, szeretni és megbecsülni a másikat, s nem utolsó sorban sikeresen egyre fennebb 

juthattunk a tudás lépcsőfokain. 

Az iskola épülete otthont adott nekünk, diákoknak, amely a mi második otthonunkká vált az óvodát 

követően. Itt, akarva-akaratlan napról napra formálódtunk, megtanultunk erőteljesebben 

szeretni és vágyakozni, keményen küzdöttünk célunk elérése érdekében... 

V. osztály elején új osztálytársakkal ismerkedtünk, hiszen a két elemi osztályból másik 

két osztály jött létre: egy sima és egy sportosztály. Az összeszokás nem volt 

zökkenőmentes, többnyire sikerült mindenkinek új barátságokat is létrehozni, mégis, az 

osztályunk nem volt annyira összetartó. Sportosztály lévén számos sportversenyen 

vettünk részt, de nem csak, ugyanis más tantárgyakból is jeleskedtünk, legyen az 

matematika, fizika, kémia vagy éppenséggel magyar. Minden évben, a tanév végi 

záróünnepségen az osztály több mint kétharmadát kiszólították érdemoklevél átvételéért. Az osztályfőnökünk, 

Zsidó József mindig büszke volt ránk! Annak ellenére, hogy olykor 

követtünk el csíntevéseket, jó sokat, ő mindig szeretett minket. Az V-

VIII-as évek alatt több kirándulásra is elvitt, amelyeken kellemes 

emlékekben volt részünk. Kerekes Szilárd, történelem tanár által a 

Vörös zászlók c. előadást adhattuk elő, ahol verseket szavaltunk és 

énekeltünk is. 

Úgy gondolom, hogy érdemes volt a padban ülni, tanórákon 

figyelni, olykor segítséget kérni tanártól vagy osztálytárstól, az udvaron 

sétálni és beszélgetni, különböző tevékenységeken részt venni. 

Örömökben és megpróbáltatásokban egyaránt, tanáraink felkaroltak 

bennünket, útba igazítottak, vezettek, ismertetve a világ szépségeit, ugyanakkor nehézségeit is. Köszönöm nekik 

a támogatást, a biztató szavakat a legfontosabb pillanatokban. Tiszta szívvel emlékszem még nagyszerű 

tanáraimra, akik fáradságot nem ismervén oktattak, fegyelmeztek, neveltek, hogy majd a nagybetűs Életben nem 

félve semmitől helyt tudjunk állni bármilyen kihívással is kerüljünk szembe. 

A számtalan nehézség vagy örömpillanat mit sem ér az életben, hiszen az a fontos, hogy hogyan 

emlékszünk vissza azokra a pillanatokra. Ahogy Gabriel Garcia Márquez mondta: „Az élet nem az, amit az 

ember átélt, hanem az, amire visszaemlékszik, és ahogy visszaemlékszik rá, amikor el akarja mesélni.” Annak 

ellenére, hogy nem egyszer voltak nehézségeim az osztályban, ma, osztálytársaimra mégis meleg szívvel 

gondolok. Nem valószínű, hogy ezt el fogják olvasni, mégis szeretném befejezésképpen leírni még azt, hogy 

igazából sosem tudtam rájuk hosszú ideig haragudni. Úgy gondolom, hogy az életben sokkal fontosabb dolgok is 

vannak, mint a haragtartás vagy a veszekedés. 

Így, elmondhatom, hogy boldogan emlékszem vissza az V-VIII-as éveimre, a volt osztálytársaimra, 

tanáraimra egyaránt. 

                                   Gyéresi Ibolya-Kreszcencia,  Bolyai Farkas Elméleti Líceum, X. osztály 
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Bilanț la sfârșit de an școlar 

 După un an de muncă intensă și implicare 

maximă a cadrelor didactice și a elevilor de la Școala 

Gimnazială ” Liviu Rebreanu” a venit și ora bilanțului. 

Constatăm cu bucurie că, gimnaziul nostru, a desfășurat activități școlare și 

extrașcolare diversificate și valorificate în comunitate, activități care au fost o 

provocare atât pentru dascăli, cât și pentru elevi. 

  Astfel, în 26 septembrie 2013, elevii școlii noastre au sărbătorit cu drag Ziua 

Europeană a Limbilor Moderne prin activități specifice care au 

avut ca scop conștientizarea importanței cunoașterii limbilor 

străine. În luna octombrie, școala noastră a fost gazda unora dintre cele mai 

frumoase petreceri- carnaval organizate de profesorii de limba engleză și nu 

numai, pentru întâmpinarea sărbătorii specifice culturii anglo-saxone de 

Halloween. În cadrul acestor activității, elevii au participat la o paradă de 

costume,și-au demonstrat creativitatea și au luat parte la jocuri interactive. Cu 

ocazia „Zilei Mondiale a Curățeniei” s-au desfășurat activități de curățare a 

împrejurimilor școlii. 

  Pentru că pregătirea în sprijinul ocrotirii naturii începe de la vârsta fragedă a copilăriei, aceasta 

fiind una dintre datoriile sfinte ale omului, tot în luna octombrie elevii din clasele I-VIII au colectat 

hârtie în scopul reciclării acesteia pentru a salva cât mai mulți copaci. De asemenea, elevii inimoși au 

școlii noastre au demonstrat, ca în fiecare an, că sunt alături de copiii care 

sunt mai puțini dezavantajați decât ei. Astfel, au participat cu generozitate la 

două acțiuni organizate în școala noastră: colectarea de fructe și legume 

pentru a fi oferite copiilor de la biserica Sf.Iosif din Odorheiu Secuiesc și 

acțiunea ” Și tu poți să fii Moș Crăciun” dărind pachețele copiilor din Munții 

Apuseni. Nu putem să nu amintim de acțiunea ecologică de voluntariat” Let‟s 

do it, Romania!” la care micii și  marii nostri ecologiști participă în fiecare 

an. În 27 noiembrie am sărbătorit 128 de ani de la nașterea marelui scriitor ce 

a dat nume școlii noastre gimnaziale, Liviu Rebreanu. Activitățile s-au 

desfășurat cu gândul la marele scriitor, un nume cu care ne 

mândrim. Pe durata unei săptămâni, elevii școlii noastre 

au realizat proiecte, au participat la concursuri demonstrând ceea ce știu ei despre 

viața și opera sa și l-au comemorat pe marele scriitor în cadrul unei festivități 

ceremoniale în incinta școlii noastre. 

 În luna decembrie elevii școlii noastre, alături de 

profesorii lor, sub stindardul ”Uniți sub tricolor” au sărbătorit 

Ziua națională a României și Unirea Principatelor Române 

 prin diverse activități și recitaluri de cântece și poezii. S-au organizat serbări 

cu părinții, activități extracurriculare elevi-părinți, programe artistice, s-au 

realizat expoziții de desene, felicitări și figurine în așteptarea lui Moș Crăciun, 

la concursul local,,Cel mai frumos brad de Crăciun”. Elevii noștri au participat 

la „Winter Festival”, au vizitat case de copii, au dăruit dulciuri copiilor 

nevoiași romi din școala noastră. Trecerea timpului nu nu ne-a făcut să uităm de poate cel mai mare 

poet național al României, Mihai Eminescu, elevii școlii noastre participând la activități de 

comemorare a celui care ne-a încântat cu poeziile sale îndrăgite de copii. Mai mult decât atât, elevii de 

la ciclul primar au participat la concursul de recitări „Dor de Eminescu…ʺ  
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            Semestrul al II-lea nu s-a lăsat mai prejos, astfel încât acesta a demarat cu o mulțime de proiecte 

derulate în școala noastră, proiecte la care elevii au participat activ și s-au 

implicat cu multă curiozitate și ingenuozitate. În luna martie, elevii 

claselor V-VIII alături de dascălii lor, au înfrumusețat școala noastră 

pregătindu-se pentru vizita partenerilor din proiectul multilateral 

Comenius ”European Legends On Stage”( 2012-2014). În săptămâna „Să 

știi mai multe, fii mai bun”, reprezentanții țărilor implicate în proiect au 

fost întâmpinați în școala noastră, în mod tradițional, cu pâine și sare, iar 

mai apoi cu un frumos program artistic oferit de elevii școlii noastre, sub 

îndrumarea profesorilor acestora. De asemenea, elevii străini împreună cu elevii noștri au participat la 

activități pe baza legendelor din proiectul internațional și la activități cu tematică pascală. În cadrul 

proiectului educațional ” Puternici împreună” Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu”din Târgu Mureş în 

parteneriat cu CJRAE Mureş, Poliţia Municipiului Târgu-Mureş şi Primăria Municipiului Târgu-Mureş, 

a organizat o manifestare publică cu scopul sensibilizării comunităţii asupra combaterii violenţei, atât 

în şcoli, cât şi în comunitate. Elevii şcolii noastre, însoţiţi de către cadrele didactice, s-au deplasat de la 

sediul şcolii până în centrul Municipiului Târgu-Mureş în zona ceasului cu flori, unde au realizat un 

“lanţ uman” având ca mesaj combaterea violenţei.  

                 Prima săptămână din luna mai a fost prilej de forfotă școala 

noastră acceptând o nouă provocare și anume implicarea în proiectul 

educativ” Săptămâna Elveției”. Echipajele formate din elevii școlii noastre au 

obținut locul I la proba de cultură generală, locul al III-lea la competițiile 

sportive și locul I la concursul de eseuri. Mai multe detalii despre aceste 

proiecte se găsesc în capitolul  „Proiecte educaționale” al acestei reviste.  

           Pe lângă cele menționate, elevii școlii noastre au participat la 

numeroase concursuri și olimpiade școlare unde au obținut locuri fruntașe, au 

participat cu drag la activitățile din săptămâna” Să știi mai multe, să fii mai bun” și nu numai.  

  Toate acestea au fost posibile datorită vouă dragi elevi și datorită părinților voștri, implicați în 

activitățile propuse, și, nu în ultimul rând, datorită eforturilor depuse de colectivul de cadre didactice 

care muncesc zi de zi cu atâta dăruire pentru a vă clădi drumul spre reușită! Mult succes în continuare!  
 

 prof. Raluca Vodă  
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 Ne apropiem vertiginos de sfârșitul  acestui an școlar. Elevii se pot bucura de 

încheierea unei călătorii la capătul căreia sunt mai bogați în cunoștințe, mai mari cu un an 

și mai aproape de devenirea lor ca oameni.  

 Elevii noştri au muncit mult și în acest an școlar, sub atenta îndrumare a dascălilor acestora și au obținut 

rezultate meritorii, rod al muncii lor, motiv pentru care dorim să le mulțumim pentru implicarea, determinarea, 

sârgunciozitatea și pasiunea cu care s-au pregătit, sacrificând sau mai bine spus investind, o bună parte din 

timpul lor liber pentru a demonstra că pot ocupa locuri fruntașe în competițiile la care au participat. Nu sunt mai 

prejos nici cei cărora munca încă nu le-a dat roadele așteptate, ci dimpotrivă, îi încurajăm să persevereze atât ei 

cât și alții care nu au îndrăznit să încerce a dovedi că nimic nu este imposibil.  

 În școala noastră, s-au derulat următoarele concursuri: 

 Evaluare în educație- matematică- prof Gînța Florica și profesoarele elevilor, Lumina Math, organizator 

prof Gînța Florica și profesoarele elevilor, Eurojunior, responsabil prof. Pogăcean Rucsana, Comper, lb. română 

și matematică, responsabil Morariu Codruț și profesoarele de la clase, Olimpiada de limba engleză-faza zonală, 

responsabili Raluca Vodă, Lucia Cristian și Gyopar Antal, Olimpiada de limba franceză-faza județeană, 

responsabil Codruța Turcu. 

 Astfel, amintim cele mai bune rezultate ale voastre dragi elevi, rezultate pentru care suntem mândri de 

voi. 

Rezultatele obţinute la concursurile şcolare, 

la disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, în anul şcolar 2013 – 2014: 

Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură 

- locul I,  faza judeţeană – Grama Bianca, clasa a VII-a, calificată la  faza naţională,  

prof. Alina Prigoană;  

- calificare fază judeţeană, Ceontea Vlad, clasa a VI-a A, prof. Simona-Ioana Todoran; 

- calificare fază judeţeană, Keresztes Bela și Graur Medard din cls. a VI-a D (secţia maghiară), prof. 

Ioana Duma; 

- calificare fază judeţeană, Graur Medard, clasa a VI-a D (secţia maghiară), 

prof. Ioana Duma; Forro-Batho Akos, clasa a VII-a E (secţia maghiară),prof. Şerb Ioana;  

- calificare fază judeţeană, Dumitru Flavia și Bancoș Alexandra, clasa a VIII-a A, prof. Alina Prigoană; 

-   Olimpiada de lingvistică: 

-  locul I, faza judeţeană – Nedelcu Tudor, clasa a VIII-a, calificat la faza naţională,  

prof. Alina Prigoană; 

-   Olimpiada „Lectura ca abilitate de viaţă”: 
- locul II, faza judeţeană – Grama Bianca, clasa a VII-a, prof. Alina Prigoană; 

-    Concursul judeţean „Limba română e patria mea” 

- locul II  –  Dumitru Flavia, clasa a VIII-a A, prof. Alina Prigoană; 

- locul III  –  Toma Daniel, clasa a VIII-a A, prof. Alina Prigoană; 

- menţiune  –  Nedelcu Tudor, clasa a VIII-a A, Grama Bianca, clasa a VII-a A, Vasiliu Dragoş, clasa a 

VII-a B,Pişcu Andra, clasa a VII-a B-prof. Alina Prigoană 

mențiune- Ceontea Vlad, clasa a VI-a A, prof. Simona-Ioana Todoran; 

- menţiune  –  Brenduş Emilia, clasa a VI-a B, Conţiu Antonia, clasa a V-a C, prof. Ioana Duma. 

- Concursul de creaţie „ Emoţiile primăverii” 
- locul I –  Dumitru Denisa și Kiss Andreea, clasa a VI-a B, prof. Ioana Duma; 
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Concursul Naţional „Evaluare în educaţie” (Năstăsescu)    - ETAPA I - 

           premiul III – clasament naţional – Onac Cristiana (clasa a V-a C), prof. Ioana Duma; 

- premiul III – clasament naţional – Boitoş Cristina (clasa a VII-a A), prof. Alina Prigoană;  

-  menţiune – clasament judeţean – Bockor Andrea, Soporan Maria, Nemeş Klarisa, Sălcudean Carina, 

Conţiu Antonia (clasa a V-a C), prof. Ioana Duma; 

- menţiune – clasament judeţean – Man Vladimir (clasa a VII-a A), Fusaru Ştefana (clasa  

a VII-a A), Pişcu Andra (clasa a VII-a B), prof. Alina Prigoană. 

LIMBA ENGLEZĂ 

Olimpiada de limba engleză-faza județeană 

Nedelcu Tudor – cls. a VIII-a A – Locul II, prof. Raluca Vodă; 

Furnea Diana – cls a VIII-a B – Mențiunea I, prof. Raluca Vodă;  

Man  Vladimir – cl. a VII-a A – Locul  IV (92 p), prof. Raluca Vodă; 

Grama Bianca – cls a VII-a A – Locul  VI (90.5P), prof. Lucia Cristian. 

Keep in Touch with Reality 

Grama Bianca – cl. a VII-a A  –  Locul II (95p), prof. Lucia Cristian; 

Furnea Diana – cls. a VIII-a B – Mențiune (92.5p)., prof. Raluca Vodă;  

Nedelcu Tudor –  cls. a VIII-a A – Mențiune, prof. Raluca Vodă. 

Cangurul lingvist 

Ceontea Vlad – cl. a VI-a A  – Locul I  pe școală la Cangurul lingvist(152P), prof. Lucia Cristian; 

Postelnicu Ilina – cls a IV-a B – Locul II pe școală(148.75p), prof. Raluca Vodă; 

Arion Raul – cls a III-a C – locul III pe școală și județ, prof. Andreea Popoliță.  

Concursul ”Evaluare în educație”( Etapa I) 

Neag Iris – cls a VI-a A, Locul I (100p), prof. Lucia Cristian; 

Simina Alexia – cls a IV-a B, Locul II(98p), prof. prof. Raluca Vodă; 

Arion Raul – cls. a III-a C, Locul II, prof. Andreea Popoliţă; 

Mențiune: Pavel Andrei – cls a IV-a B(96p), Mureșan Septimiu – cls a IV-a B(95p),  

Prodan Alexandra – cls a IV-a B(94p),  Sărăcuț Robert – cls. a IV-a B(94p) Kovacs Alexandru – cls. a VII-a B, 

Mențiune(94p), prof. Raluca Vodă; 

Ceontea Vlad – cls. a VII-a A, Mențiune (92p), prof. Lucia Cristian 

” Spelling Bee”Competition:  Pop Ioana- cls. a V-a A-, Mențiune, prof. Raluca Vodă 

 

LIMBA FRANCEZĂ 

Olimpiada de limba franceză - faza județeană: Grama Bianca – clasa a VII-a A, Locul I – calificată la faza 

naţională unde a obținut Mențiune și Premiu Special, prof.Codruța Turcu 

MATEMATICĂ 

Elevi calificati la faza judeteana a olimpiadei de matematica Mureș-2014 

 Ceontea Vlad Cătălin – clasa a VI-a (24p), Vasiliu Dragos – clasa a VII-a  (22p),  Neag Iris Rozalia – clasa a 

VI-a (14p), Popa Mara  – clasa a VI-a   (14p), Grama Bianca Alexandra – clasa a VII-a (14p)- prof. Florica 

Gînța; 

Creța Cristian  – clasa a VI-a (22p), Vargas-Costes Anita – clasa a VI-a (20p),Brenduş Emilia  – clasa a VI-a  

(20p), Coroş Emil – clasa a VI-a  (16p), Savu Cosmin – clasa a VI-a (15p), Buzan Cătălina – clasa a V-a (15p),   

prof. Versavia Sorlea;  

Concursul de matematica Numerus, noiembrie 2013 

Vasiliu Dragoș-cls a VII-a B (28p), Premiul I, prof. Florica Gînța 

Mențiuni: Holom Carla-cls. a VII-a B(14p), Barbu Andrei-cls. a VII-a cls. a VII-a (13p), Nedelcu Tudor- cls. a 

VIII-a A (13p), Ceontea Vlad- cls a VI-a A (17p),   prof Florica Gînța 

Concursului de matematica Simon Petru, ianuarie 2014 
Mențiuni:  Ceontea Vlad – Clasa a VI-a, Vasiliu Dragos – Clasa a VII-a, Toma Daniel, Somfalean Denis – Clasa 

a VII-a  – Clasa a VIII-a, Buzan Catalina – Clasa a V-a  prof. Florica Gînța; 
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 Pop Dragoș – Clasa a V-a, Mentiune, prof. Versavia Sorlea. 

Concursul internaţional de matematică „Geller David”ediţia a XI-a- Reghin 

Premiul III:  Toma Daniel – Clasa a VIII-a (17p), prof. Florica Gînța; 

Mențiuni: Vasiliu Dragoş – Clasa a VII-a (14p), Şomfălean Denis – Clasa a VII-a  (11p), Creţa Emil Cristian – 

Clasa a VI-a (15p),  Onac Cristiana – Clasa a V-a (12p), Pop Dragoş – Clasa a V-a (11,5p)prof. Florica Gînța; 

 Soporan Maria – Clasa a V-a (11,5p), Mentiune, prof. Versavia Sorlea. 

Olimpiada județeană de matematică-8 martie 2014 

Vasiliu Dragos – clasa a VII-a , Mentiune, prof. Florica Gînța; 

Concursul Interjudetean “Gheorghe Lazar”21-23 martie 2014 
Vasiliu Dragos – clsasa a VII-a,  Medalie de Argint (24 p), prof. Florica Gînța; 

Lumina Math:Toma Daniel, cls.a VIII-a A, Mențiune 

Concursul international de matematica aplicata CANGURUL 

Elevi calificați la PROBA DE BARAJ 

  Coco Andrei – Clasa a V-a  (59,5p), Socaciu Alexia – Clasa a V-a (45,75p), Ruța Andreea – Clasa a V-a 

(45,25p), prof. Codruta Gorea;  

  Ceontea Vlad – Clasa a VI-a (99,25p), Aldea Claudiu – Clasa a VI-a (58,75p), Serban Cosmin – Clasa a 

VI-a (58,5p), Cojocaru Vlad – Clasa a VI-a (53,25p), prof. Florica Gînța; 

Rezultate La Etapa Judeţeană La Olimpiada De Educaţie Tehnologică 2013– 2014 

(Profesor Sita Denisa) 

  Man Vladimir   Clasa a VII-a A Locul I (Calificat La Etapa Naţională) 

              Brenduş Emilia Clasa A VI-A B Locul III 

Rezultate La Etapa Judeţeană La Concursul De Chimie "Raluca Ripan" 2013– 2014 

(Profesor Cuciurean Mimi) 

Grama Bianca Clasa a VII-a A Menţiune 

Olimpiada de ştiinţe pentru juniori 

         Toma Daniel - Menţiune, faza judeţeană -profesori Cuciurean Mimi, Szentgyorgyi Etelka 

 

Concursul Naţional,,Eurojunior”, 20 noiembrie 2013 

Clasa I A- prof. Durugy Viorica, două locuri I, naționale, cu medalii de aur: Rotar Ana- 103 p, Bândean Daria- 

103 p; 

Clasa I B- prof. Paraschiva Alina, două mențiuni naționale: Albu Andrei- 100 p, Chibulcutean Carmen- 98 p; 

Clasa I C- prof. Ghiță Delia, un loc I cu medalie și o mențiune, naționale: Luca Alexia- 103 p, Moldovan Maria- 

98 p; 

Clasa a IV-a B- prof. Pogăcean Rucsana, două mențiuni naționale: Postelnicu Ilinca-96 p, Simina Alexia- 96 p; 

Concursul Naţional Evaluare în Educație,, Constantin Năstăsescu” 

Participanţi şi rezultate 

Prof. Durugy Viorica- ediţia a doua- cls. I A 

- Matematică, 22 februarie 2014 

Locul I (100p) medalie de aur, diplomă de merit clasament Naţional: Botea Alexandru,Durugy Darius,Gorea 

Andrei,Mocan Cristina, Moisii Maria,Pop Radu Filip, Roman Mara, Rotar Ana, Soţan Alexia, Nirăştean Oana 

Beianu Alexandra- 94 p- diplomă de merit clasament Judeţean 

- Lb. română, 8 martie 2014 

Locul I(100p) medalie de aur, diplomă de merit clasament Naţional: Durugy Darius 

Diplomă de merit clasament Judeţean (97p)-Pop Radu Filip, Soţan Alexia și Nirăştean Oana 

Diplomă de merit clasament Judeţean (94 p)-Botea Alexandru, Moisii Maria, Roman Mara și Rotar Ana  

Prof. Alina Paraschiva- editia a doua- cls. I B 
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- Matematică, 22 februarie 2014 

Locul I(100p) medalie de aur, diplomă de merit clasament Naţional-Albu Andrei și Feier Alesia 

Diplomă de merit clasament Judeţean (92p)-Chibulcutean Carmen 

- Lb. română, 8 martie 2014 

Locul I(100p) medalie de aur, diplomă de merit clasament Naţional: Buta Ilinca, Chibulcutean Carmen, Locul 

II(99 p) medalie de argint, diplomă de merit clasament Naţional- Albu Andrei  

Locul III(98p) medalie de bronz, diplomă de merit clasament Naţional- Pelaghie Tudor, Petrisor Rares, Muntean 

Ionut 

Diplomă de merit clasament Naţional: Ursan Alex- 97 p, Laslo Alexandra Carina- 97 p, Grindean Alexandru- 96 

p, Harpa Darius- 90 puncte 

Prof. Moldovan Maria, cls. a II-a A 

-Matematică, etapa a II- a, 22 februarie 2014 

Hădărean Vlad –100 p, locul I medalie de aur, diplomă de merit clasament Naţional 

Rusu Paul–95 p și Coco Tudor–93 p:  diplomă de merit clasament Judeţean 

- Limba şi literatura română, etapa a II- a, 8 martie 2014 

Cerceş Alexandru–97 p și Ghiurca Iasmina Naomi-97p:  diplomă de merit clasament Judeţean 

Prof. Nedelea Olimpia, cls. a II-a B 

-Matematică, etapa I, 19 octombrie 2013 

Dumitru Cosmin Adrian(99 p), Maier Paul Ioan(99p)Mare Dragoş Gelu( 99 p) și Gherman Alexia – Izabella(99 

p) 

-Matematică, etapa a II- a, 22 februarie 2014 

Diplomă de merit clasament Judeţean - Cazacu Mălina(93 p), Gherman Alexia(90 p), Mărginean Cotoară Andra 

Nicoleta(90 p) 

-Limba şi literatura română, etapa I, 26 octombrie 2013 

Lichinţeanu Andrei(98 p), medalie de bronz 

- Limba şi literatura română, etapa a II- a, 8 martie 2014 

Diplomă de merit clasament Judeţean: Cazacu Mălina (91 p)Mărginean Cotoară Andra Nicoleta- (93 p), 

Lichinţeanu Andrei(90 p) 

Prof. Morariu Codruț, cls. a II-a C 

-Matematică, etapa I, 19 octombrie 2013 

Darii Laura-  99 p , loc 1 clasament județean, loc 2 clasament național, medalie de argint 

Postelnicu Maia- 97 p ,loc 3 clasament județean 

-Limba română, etapa I, 26 octombrie 2013 

Darii Laura - 95 p, Postelnicu Maia-  92 p 

Prof. Rotar Dorina, cls. a III-a A 

-Limba şi literatura română, etapa I, 26 octombrie 2013 

 Diplomă nivel naţional, medalie de bronz: Stredie Maria – 98 p, Fusaru Maria – 97 p , Şerban Larisa – 96 p  

- Limba şi literatura română, etapa a II- a, 8 martie 2014 

Locul I(100 p)  medalie de aur, diplomă de merit clasament Naţional: Stredie Maria 

Locul II(99 p) medalie de argint, diplomă de merit clasament Naţional- Ţintar Sara, Oprea Diana 

Diplomă de merit clasament Naţional Fusaru Maria- 96 p, Negrea Ariana- 96 p-  

Diplomă de merit clasament Judeţean: Sabău Larisa- 95 p- Sămărtean Dalia- 93 p, Roman Sanda- 92 p 

Prof. Cuc Leontina, cls. a III-a B 

-Matematică, etapa a II- a, 22 februarie 2014 

Blaga Alexandra- locul III, medalie de bronz, diplomă de merit clasament Naţional  

Hancu Alexandru și Ugran Radu-diplomă de merit clasament Judeţean 

- Limba şi literatura română, etapa a II- a, 8 martie 2014 

Naşca Mădălina- diplomă de merit clasament Naţional: Oroian Alexia, Oros Flavia, Ugran Radu și Sabău 

Alexandra- diplomă de merit clasament Judeţean 

Prof. Crețu Ildiko, cls. a IV-a A 

LUMINA MATH: Szabo Irinel-Loc.I județean, tabără națională, Sămărtean Adrian-Loc.II județean 

Evaluare în educație”Năstăsescu” 
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Matematică: Etapa I: Roman Horațiu(97p), Szabo Irinel-95p, Pușcaș Adelina-95p, Orosan David-93p, 

Sămărtean Adrian-90p,Pitaru Vlad-90p,  Gorea Mihnea-87p.  

Etapa aII-a: Pușcaș Adelina(100p) medalie de aur și diplomă în clasament național, Roman Horațiu(95p)și Gorea 

Mihnea(91p)- diplomă de merit în clasament județean. 

 Limba română:  

 Etapa I: Orosan David-95p, Gorea Mihnea-94p, Pușcaș Adelina-93p, Szasz Ștefania-92p, Deac Andrei-90p, 

Kuti Szintia-89p. Etapa a II-a: Pușcaș Adelina -97p și diplomă de merit în clasament național și Gorea Mihnea-

93p-dilplomă de merit în clasament județean 

Concursul ”COMPER”: Matematică- Etapa I: Deac Andrei și Maier Carina-95p, Gorea Mihnea, Sămărtean 

Adrian și Pușcaș Adelina-90p, Orosan David, Ruța Bianca și Szabo Irinel-85p. Etapa a II-a: Roman Horațiu 

(90p), Gorea Mihnea(90p), Pitaru Vlad, Sămărtean Adrian și Pușcaș Adelina-85p. 

 Limba română:Etapa I: Gorea Mihnea, Roman Horațiu și Szasz Ștefania(95p), Deac Andrei, Orosan David  și 

Pușcaș Adelina(90p). Etapa a II-a: Pușcaș Adelina-90p, Orosan David, Roman Horațiu-85p.   

Concursul Național ”Fii inteligent la matematică”: Roman Horațiu, Pușcaș Adelina și Gorea Mihnea(100p), 

Pitaru Vlad(98p), Ruța Bianca(95p), Szabo Irinel(93p), Szasz Ștefania(85p).  

Concursul Național” Ortografie și Punctuație”: Pușcaș Adelina-98p, Gorea Mihnea și Orosan David-97p, Roma 

Horațiu-93p, Moldovan Bogdan-91p, Szasz Ștefania(90p), Kuti Szintia(89p) 

Prof. Dolha Oana, cls a III-a C 

-Limba şi literatura română, etapa I, 26 octombrie 2013 

Lăzăroaie Alexa- 99 de puncte, medalie de argint 

Prof. Pogăcean Rucsana, cls. a IV-a B 

-Limba şi literatura română, etapa I, 26 octombrie 2013 

Postelnicu Ilinca-100 p medalie aur, Simina Alexia- 99 p medalie argint, Prodan Alexandra -98 p medalie bronz, 

Furnea Bianca- 95 p menţiune national, Ștefan Claudia -94 p menţiune judeţean 

Rosca Alexia -93 p, Moldovan Eduard -92 p, Şerban Mara- 92  menţiune pe şcoală 

- Limba şi literatura română, etapa a II- a, 8 martie 2014 

Diplomă de merit clasament Judeţean:  Prodan Alexandra - 95 p., Tătar Lucia - 95 p, Boier M - 94 p, Boier 

Andrei - 91 p, Postelnicu Ilinca- 91 p 

-Matematică, etapa I, 19 octombrie 2013 

Prodan Alexandra- 100 p medalie de aur, Boier Andrei și Simina Alexia -98 p medalie bronz 

Menţiune: Pavel Ștefan - 95 p, Postelnicu Ilinca -93 p, Roșca Alexia- 90 p  

-Matematică, etapa a II- a, 22 februarie 2014 

Diplomă de merit clasament Naţional(97p): Prodan Alexandra-97 p, Simina Alexia- 97 p, Diplomă de merit 

clasament Judeţean: Furnea Diana(95p), Postelnicu Ilinca- 94 p 

Prof. Gherman Diana, cls. a IV-a C 

- Matematică, etapa I, 19 octombrie 2013 

Mare Bogdan 100 p- medalie de aur 

Concursul Național de Ortografie: Fântână Rareș-92p, Jeler Raul-90p, Creț Maria-89p.  

Concursul Naţional,,Lumina Math”, 16 noiembrie 2013 

                                                  Participanţi şi rezultate 

Premiul I 

Clasa a II-a     

Rusu Paul-94 p/tabără    
Lichințan Andrei-88 p , Dumitru Cosmin- 88 p, Maier Paul -82,5 p, Ioan Alexandru- 82 p, Cerceș Alexandru- 

82 p 

Clasa a III-a: Hancu Alexandru- 97 p, Nașca Mădălina- 88 p,Blaga Alexandra- 85 p, Sabău Alexandru- 82 p 

Premiul II 

Clasa a II-a: Gherman Alexia- 79 p, Mărginean Cotoară Andra-79 p,Mare Dragoș- 77 p, Tușinean Alexandru- 

76 p, Hădărean Vlad- 76 p, Marian Alexandru- 70 p, Constantin Ema Dalia- 70 p, Coco Tudor- 70 p, Călin 

Denisa- 70 p 

Clasa a III-a: Ugran Radu- 79 p, Oros Flavia- 73 p, Brătulescu Bianca-70,5 p 
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Clasa a IV-a: Szabo Irinel- 79 p/ tabără, Sămărtean Adrian- 73 p 

Premiul III 

Clasa a II-a: Crăciun Tudor-67 p, Milu Sanda-66,5p, Domide Luana-64,5p, Raț Ștefania- 64p, Oltean Darius-

64p, Chicheșan Vlad 64p, Belhiru Sebastian-61p  

Clasa a III-a :Bota Claudiu- 67p, Ungur Darius- 67p, Bândilă Paul- 67p, Linca Andrei- 61p 

Clasa a IV-a: Pușcaș Adelina-64,5p, Gorea Mihnea- 64p, Prodan Alexandra-63p, Mare Bogdan-61p, Postelnicu 

Ilinca- 61p, Vasiliu Dragoș-64 

Concursul Naţional ,,Comper” 

Prof. Durugy Viorica- cls. I A 

- Comunicare în limba română, Etapa I 

Locul I(100p): Bândean Daria, Beianu Alexandra, Durugy Darius, Naşca Antonio, Pop Radu Filip, Popa 

Ruxandra, Roman Mara, Rotar Ana; Locul II(95p)Botea Alexandru,Marcu Vlad,Maşca David, Moisii Maria, 

Soţan Alexia,Viski Andreea, Vultur Mihai; Locul III(90p): Cătană Horaţiu,Timar Dragoş, Ţiţiu Alisia, Vlad 

Andrei 

- Comunicare în limba română, Etapa  a II- a 

Locul I(100p):Bândean Daria, Beianu Alexandra,Botea Alexandru, Durugy Darius, Marcu Vlad, Pop Radu 

Filip, Popa Ruxandra, Rus Natalia, Vultur Mihai; Locul II(95p): Bolboacă Isabela, Mocan Cristina, Oprea 

Alexandru, Roman Mara, Rus Adelin, Soţan Alexia, Tăbăran Teodora. 

Locul III(90p) Maşca David,Moisii Maria, Nirăştean Oana, Ţiţiu Alisia. 

- Matematică, Etapa I 

Locul I(100p): Bândean Daria, Durugy Darius, Marcu Vlad, Moisii Maria, Rotar Ana, Soţan Alexia, Locul 

II(95p):  Beianu Alexandra,,Bozac Călin,Cătană Horaţiu, Roma Mara,Timar Dragoş, Vultur Mihai; Locul 

III(90p): Maşca David, Mocan Cristina, Naşca Antonio, Pop Radu Filip 

- Matematică, Etapa a II-a 

Locul I(100p): Beianu Alexandra, Botea Alexandru, Durugy Darius, Nirăştean Oana, Soţan Alexia; Locul 

II(95p): Roman Mara, Timar Dragoş; Locul III(90p):Bândean Daria, Gorea Andrei, Moisii Maria, Oprea 

Alexandru, Tăbăran Teodora 

Prof. Ghiţă Delia - cls. I C 

- Comunicare în limba română, Etapa I 

Locul I(100p):Moldovan Maria, Luca Alexia, Oltean Ştefania Locul II(95p)Komaromi Andreea, Lazar Robert ; 

Locul III(90p) Grama Vlad, Tancoş Alexandru, Bleoca Sergiu, Moldovan Horea.  

- Comunicare în limba română, Etapa  a II- a 

Locul I(100p): Moldovan  Maria, Bota Ştefan; Locul II(95p): Komaromi Andreea, Luca Alexia, Vaina David, 

Man Răzvan, Gânguţă Tudor; Locul III: Grama Vlad, Petra Alex, Sabău Denisa 

Tancoş Alexandru- 85 p, locul II 

Lazar Robert- 85 p, locul II 

Moldovan Horea- 85 p, locul II 

Vinţeler Cătălin- 85 p, locul II 

- Matematică, Etapa I 

Locul I(100p): Moldovan Maria, Boeriu Alexia, Bota Ştefan, Komaromi Andreea, Luca Alexia- 100 p, Oltean 

Ştefania, Petra Alex, Petra Paul, Sabău Denisa, Tancoş Alexandru, Lazar Robert, Man Razvan, Boeriu Alex, 

Moldovan  Horea; Locul II: Grama Vlad- 95 p 

- Matematică, Etapa a II-a 

Locul I(100p):Moldovan Maria, Boeriu Alexia, Luca Alexia; Locul II(95p): Bota Ştefan, Komaromi Andreea, 

Sabău Denisa, Man Răzvan; Locul III(90p): Tancoş Alexandru, Vaina David, Gînguţă Tudor 

Prof. Nedelea Olimpia, cls a II-a B 

- Comunicare în limba română, Etapa I 

Locul I(100p): Belhiru Eusebiu, Cioban Remus, Dumitru Adrian, Mărginean Cotoară Andra Nicoleta, Tuşinean 

Alexandru 

- Comunicare în limba română, Etapa  a II- a 

Locul I(100p): Belhiru Eusebiu, Cazacu Mălina, Luca Denis Adrian; Locul II: Cioban Remus,  

Dumitru Adrian, , Gherman Alexia, Maier Paul, Mărginean Cotoară Andra Nicoleta; Locul III:  
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Drăgulescu Paul, Lechinţeanu Andrei, Raţ Ştefania.   

- Matematică, Etapa a II-a 

Locul II(95p): Belhiru Eusebiu, Dumitru Adrian, Tuşinean Alexandru; Locul III(90p)Bălos Iudita, Gherman 

Alexia, Lechinţeanu Andrei, Maier Paul, Mărginean Cotoară Andra Nicoleta 

Prof. Morariu Codruț, cls I C 

- Comunicare în limba română, Etapa I 

Locul I: Călin Denisa, Coroş Ioana, Darii Laura , Domide Luana , Ignat bogdan  

Ioan Alexandru , Iusan Darius , Kis Karla , Moldovan Alex , Moldovan Dragoş  

Locul II: Coman Cezara, Postelnicu Maia; Locul III: Cifu Ana Cristina, Nădăşan Sergiu, Rad Silviu.  

- Matematică, Etapa I 

Locul I(100p): Călin Denisa, Coroş Ioana , Darii Laura, Ioan Alexandru, Iuşan Darius Andrei,  

Kis Karla, Moldovan Antonio, Postelnicu Maia.  

Prof. Rotar Dorina, cls. a III-a A 

- Comunicare în limba română, Etapa I 

Locul I: Fusaru Maria, Roman Sanda Smaranda, Stredie Maria; Locul II: Ioniţă Rareș; Locul III: Oprea Diana, 

Usu Vlad, Samărtean Dalia, Șerban Larisa - 90 p, locul III 

- Comunicare în limba română, Etapa  a II- a 

Locul II(95p)Fusaru Maria, Negrea Ariana, , Oprea Diana; Locul III: Ogrean Maria Melisa, Pop Cezara, Stredie 

Maria, Şerban Larisa.  

- Matematică, Etapa a II-a: Locul II(95p):  Fusaru Maria, Rusu Vlad  

Prof. Cuc Leontina, cls. a III-a B 

- Comunicare în limba română, Etapa  a II- a 

Locul I(100p): Hancu Alexandru; Locul II: Bota Claudiu, Naşca Mădălina; Locul III: Blaga Alexandra, Oltean 

Darius, Pop Daria, Sabău Alexandru, Ugran Radu. 

- Matematică, Etapa a II-a 

Locul I(100p): Sabău Alexandru; Locul II(95p): Blaga Alexandra, Hancu Alexandru; Locul III:  

Naşca Mădălina, Bendriş Delia, Halaţiu Ranan Robert.  

Prof. Borșan Maria,cls. pregătitoare B 

- Comunicare în limba română, Etapa I 

Premiul I(100p) Chibulcutean  Bogdan, Margu Alexandru, Magyarosi  Raymond; Premiul II:Milascon Eduard, 

Ungur Denisa; Premiul III: Cerghizan Razvan, Nistor Luca, Sipos Riana, Maki  Adriana-Noemi. Mentiuni: 

Varlan  Andreea-Iasmin, Mattern Ingrid, Muntean Raul 

Matematică, Etapa I 

Premiul I: Chibulcutean  Bogdan, Margu Alexandru, Magyarosi  Raymond 

Premiul II: Nistor Luca, Mattern Ingrid, Milascon Eduard, Sipos Riana, Fabian Patrik, Ungur Denisa; Premiul 

III: Cerghizan Razvan, Varlan  Andreea-Iasmin; Mentiuni: Casoni Adrian, Muntean Raul, Maki  Adriana-

Noemi, Oprea Mihai, Roman Claudia, Rus-Pop Darius 

Cangurasul Matematic 

Premiul I: Chibulcutean  Bogdan, Margu Alexandru, Magyarosi  Raymond, Mattern Ingrid, Milascon Eduard, 

Mirica Stefana, Nistor Luca, Oprea Mihai; Premiul II: Sipos Riana, Fabian Patrik, Cerghizan Razvan, Maki  

Adriana-Noemi 

Prof. Moldovan Maria, cls. a II-a A 

Comunicare în limba română, Etapa I 

7-Premiul II 

8-Premiul III 

5- Menţiuni 

Matematică, Etapa I 

3-Premiul III 

7- Menţiuni   

Educație fizică și sport 

28 IX Elevii clasei a VI-a D au participat la concursul„ In Memoriam” 

18 X-ONSS Tetratlon, echipa de fete și băieți- Locul III pe municipiu 



Zâmbet de soare, versuri și culoare                                                                                                 
Revistă școlară 

 

7 XII- ONSS Campionat baschet băieți- Locul III pe municipiu 

27 IV- participare la crosul municipal„Szasz Adalbert” 

Locul I – etepa municipală – fotbal – clasele I-IV, prof. Codruţ Murariu; 

Locul II – etapa judeţeană – fotbal – clasele I-IV, prof. Codruţ Murariu; 

Locul II – etepa municipală – fotbal – clasele V-VIII, prof. Marius Pop, prof. Demeter Zoltan; 

Locul III – etapa judeţeană – fotbal – clasele V-VIII, prof. Marius Pop, prof. Demeter Zoltan. 

Locul I- cls. a VII-a D, la Cupa„1 Decembrie”, Cupa ” Unirii” și Cupa ” Mărțișorului” prof.Săcărea Lenuța 

Locul II- cls. a V-a A la Cupa„1 Decembrie”, Cupa ” Unirii” și Cupa ” Mărțișorului” prof.Săcărea Lenuța 

Din nou pe podium 

 

 

 Câţi dintre noi nu au ascultat cu emoţie intonarea imnului la începerea marilor finale…Câţi dintre noi 

nu şi-au dorit să fie, pentru câteva clipe, în locul acelor performeri ajunşi la cel mai înalt nivel al performanţei… 

Câţi au îndrăznit să viseze la atingerea celor mai înalte piscuri ale împlinirilor în plan sportiv , iar performanţele 

lor să fie transmise în direct de marile posturi de televiziune…An de an, colegi de-ai voştri trudesc , implicându-

se în obţinerea unor rezultate deosebite ,  continuând, astfel , DINASTIA CAMPIONILOR , instaurată de şcoala 

noastră în competitţiile interşcolare.. 

În acest an şcolar, echipa de fotbal a ciclului primar din Gimnaziul Liviu Rebreanu , pregătită de profesorul 

Gabriel Codruţ  Morariu a continuat seria rezultatelor de success a anilor precedenţi, îmbogăţind palmaresul cu : 

* Locul I la etapa municipală a Olimpiadei NaŢionale a Sportului Şcolar (16.11.2013) 

* Locul III la etapa judeţeană a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, desfăşurată la Reghin (22.02.2014) 

  ,,Vă mulţumesc pentru implicarea în pregătire , şi vă doresc să nu vă opriţi aici cu seria rezultatelor 

preţioase în domeniul sportului . Dincolo de orice clasare pe podium , rămâne dorinţa pe care aţi avut-o de a vă 

demonstra vouă înşivă până la ce nivel al performanţei puteţi ajunge. Păstrând vie această flacără a pasiunii 

pentru sport, cu siguranţă, în curând veţi urca şi celelalte trepte ce au mai rămas până în vârful clasamentelor 

judeţene şi naţionale.” 

 În plan sportiv, diferenţa între un competitor oarecare şi unul de performanţă, este dată de ambiţie, de 

perseverenţă, de consecvenţă în dorinţa de autodepăşire. Un imbold lăuntric te călăuzeşte mereu, îndemnându-te 

să nu renunţi…CREDE ÎN VISUL TĂU ! 

 prof. Codruţ Gabriel Morariu 

 

 

 

 

 

 

(rândul de sus)Andrei Onocan, Tudor Cosma, Alex Bercea, Erik Simon, 
Eduard Moldovan, Denis Feier, Rareş Fântână 

(rândul de jos) Ciprian Bândilă, Alex Holom, Mario Moldovan, Cătălin 
Ungur 

 

http://maris2009tgmures.blogspot.ro/2014/02/din-nou-pe-podium.html
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 Dacă nu sunteți  hotărâți la ce școală să mergeți, alegeți numaidecât  Școala Gimnazială 

,,Liviu Rebreanu” ! De ce? Avem cei mai buni profesori dintre toate școlile. Avem un director care 

nu dă greș niciodată. Avem o bibliotecă ce conține peste 1000 de exemplare. Avem o curte mare 

unde se desfășoară diferite activități. De asemenea, în sala de sport se practică diverse sporturi 

precum : volei, handbal, baschet si fotbal. 

Ce mai aștepti? Adu-ți copilul la această școală care îi va schimba viitorul. 

Autori : Pop Ioana si Barsan Antonia-Ioana 

                   clasa a v-a A         
  

 Nu știi la ce școală să studieze copilul tău? Atunci alege școala noastră deoarece : 

 Profesorii sunt intodeauna deschiși la orice întrebări le-ai pune. 

 Școala noastră este cunoscută datorită elevilor care întotdeauna iși dau silința să fie cei 

mai buni  

 Școala este implicată in activități școlare și extrașcolare deosebite, de exemplu: 

,,Saptamana Elvetiana”, ,,Proiectul Comenius”etc. 

 Școala dispune de 2 clădiri, are 2 terenuri de fotbal în aer liber, o sală de sport si 2 săli 

de informatică. 

 Daca aveți un copil preșcolar puteți alege grădinița ce dispune de 4 grupe și spații de 

joacă, ea fiind situată în incinta școlii. 

 Dacă încă nu v-ați convins că școala noastră este cea mai bună, școala noastră vă oferă 

șansa de a o descoperi! VA AȘTEPTĂM CU DRAG! 

Autori: Oltean Alexandra,Ruta Andreea si Socaciu Alexia.(clasa a-V-a A) 

 

Gyermekének szüksége lenne egy iskolára? 

-Esetleg: Nem tud mélyen a zsebébe nyúlni,mert lyukas? 

-Vagy csak szeretne biztos jövőt biztosítani gyermekének? 

VÁLASSZA  A  ,, ” GIMNÁZIUMOT!!!!!! 

Szakképzett  tanáraink  segítségével  gyermeke  rengeteg  inforációval,tudással és értelemmel 

gazdagodhat!!!!A  mottónk: 

                                                
Petrinca Krisztina, cls. a VII-aF 
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Săptămâna  Școala Altfel 

,,Să  știi mai multe, să fii mai bun” 
Scopul acestui program, derulat în săptămâna 7-11 aprilie 2014, a constat în implicarea tuturor elevilor 

şi a cadrelor didactice în activităţi care au răspuns intereselor şi preocupărilor diverse ale acestora. Au pus în 

valoare talentele şi capacităţile elevilor în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional, 

şi au stimulat  participarea  lor la acţiuni variate, în contexte nonformale. 

REMEMBER A CEEA CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ, LA NIVELUL CLASELOR  

PREGATITOARE ŞI I-IV: 

1. Luni 7 aprilie:Tradiţii şi semnificaţia sărbătorilor  pascale-ateliere de creaţie,,Mici creştini”;Legende 

Europene pe Scenă - proiect Comenius; 

2. Marţi 8 aprilie:,,Spune-mi o poveste”;,,Promovarea instrumentelor vioară şi pian”;,,Toţi 

avem nevoie de prieteni”;,,Zilele Rebreanu - Simbolul performanței” – proiect Comenius, 

Legende Europene; 

3.Miercuri 9 aprilie:,,Puternici împreună” – Prevenirea şi eliminarea actelor de violenţă,  

Activităţi culturale şi artistice, Legende Europene - proiect Comenius 

4.Joi 10 aprilie:,,Cartea comoară de înţelepciune, SPORT ŞI SĂNĂTATE - Activităţi sportive, concursuri, 

Valorificarea culturii și tradiției locale și naționale prin  

vizite, schimburi de experienţă, excursii-proiect Comenius 

5.Vineri 11 aprilie:,,Fii inteligent” - concurs şcolar, Ziua muzeelor, Valorificarea culturii și tradiții locale prin 

vizite, schimburi de experienţă, excursii. 

                 IMPRESII, AMINTIRI... 

Cls. a III-a B, prof. Cuc Leontina 

 De pe binecunoscutul Platou al Corneştilor, loc de odihnă al târgumureşenilor, situat la cea mai înaltă cotă a 

oraşului, elevii au putut admira panorama oraşului şi a văii Mureşului. Principalul punct de atracţie l-a constituit 

Grădina Zoologică, situată la 488 m  deasupra Mării Negre şi la 197 m deasupra oraşului. Înfiinţată in 1960, suprafaţa 

ei măsoară 20 hectare. Dacă la deschiderea porţilor au fost numai zece animale, în prezent sunt în jur de 500 de 

animale aparţinând  120 de specii, atât din fauna locală, cât şi exotică. S-a putut observa că în fiecare din cele cinci 

sectoare sunt îngrijitori specializaţi, în număr de 31.Tania, elefănţica asiatică, adusă din Italia, cântăreşte 3,5t şi are 38 

de ani. 

Pe lângă varietatea animalelor, elevii au putut observa şi vasta pădure de stejari şi carpen care oferă condiţii 

ideale animalelor grădinii. Vizita a urmărit lărgirea orizontului de cunoştinte, familiarizarea elevilor cu frumuseţile 

naturale ale oraşului, asigurarea unor ocazii de recreere, destindere. Contactul nemijlocit al elevilor cu plantele, cu 

animalele, întăreşte sentimentul de dragoste şi respect pentru natură, om şi realizările sale. 

Faptul că elevii clasei a III-a B s-au aflat printre cei 100 000 de turişti care vizitează anual Zoo, este un prilej 

de bucurie şi un exemplu pentru o cunoaştere multivalentă a frumuseţii mediului înconjurător. 

  Cls. a III-a  A, prof. Rotar Dorina 

Activitatea ,,Hristos a înviat”,  realizată la Muzeul de Etnografie şi Folclor, a fost un preambul al sărbătorii ce 

avea să urmeze, şi anume Paştele, cu toate simbolurile şi semnificaţiile sale.  Aici elevii s-au familiarizat cu tehnica 

încondeieii ouălor (cu ceară) şi au vizitat muzeul amenajat tematic ,,Târgurile de altădată”. Atmosfera a fost plăcută 

şi a reuşit să ne introducă în lumea târgurilor de altădată. 

 Cls. a II-a  B, prof. Nedelea Olimpia 

  Prin excursia tematică  ,,De la bobul de grâu la pâinea caldă” ne-am propus vizitarea unor obiective agro-

industriale ale firmei CERGRIM, Ungheni: cultura de gâau, depozitul de cereale de la Sâmpaul, moara, fabrica de 

pâine de la Ungheni.  Inainte de plecare, elevii şi-au reamintit cunoştitele însuşite, la ora de ştinţe, despre cereale, 
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activităţile şi eforturile umane, meseriile pe care le implică crearea pâinii pe care noi o avem zilnic la masă. Elevii şi-

au îmbogăţit cunoştinţele cu altele noi, pe care le-au descoperit din observaţiile directe şi din prezentarea 

specialiştilor, şi-au dezvoltat atenţia şi spiritul de observaţie. În acest mod s-a întărit respectul faţă de muncă, faţă de 

realizările minţii şi braţele oamenilor, s-au format deprinderi practice, s-a educat gustul estetic prin modelarea, din 

aluat,  de către elevi a diverselor produse de panificaţie. Elevii au fost serviţi cu cornuri calde, apoi cu produsele pe 

care fiecare şi le-a modelat. 

 Cls. I B, prof. Paraschiva Alina 

În această săptămână, elevii clasei I B, au vizitat cu mare interes şi curiozitate  Dispeceratul de Urgenţă 

112. Acolo au aflat că în situaţiile de urgenţă, fiecare secundă contează. Atunci când este în joc viaţa cuiva, nu putem  

pierde timpul căutând numărul de telefon la care să sunăm pentru a obţine ajutor. Iată de ce UE a introdus un număr 

unic, 112,  care poate fi apelat din toate statele membre, de pe orice telefon, fix sau mobil, în România şi în întreaga 

Uniune Europeană. 

Cu toate că ştiau, şi-au reamintit că 112 este numărul unic de urgenţă care poate fi apelat în toate cazurile 

în care incidentele au sau pot avea un efect negativ asupra persoanelor, a mediului sau a proprietăţii şi necesită 

intervenţia imediată a Ambulanţei, Poliţiei, Pompierilor sau Jandarmeriei. 

Foarte atenţi la monitoare şi la operatorii care preluau telefoanele, au reţinut câteva reguli importante, 

referitoare la ,,Când şi cum apelăm 112? ”. Aşadar, elevii clasei a II-a B, au înţeles şi vă sfătuiesc ca în momentul în 

care apelaţi numărul de urgenţă 112 e important să respectaţi anumite reguli esenţiale pentru a nu piede timp preţios 

din viaţa unui om care are nevoie de ajutor rapid. Acestea ar fi: să nu intraţi în panică; să răspundeţi clar tuturor 

întrebărilor operatorului; să declaraţi cât mai concis cele întâmplate; să menţionaţi  clar adresa la care s-au produs 

evenimentele (inclusiv punct de reper); să respectaţi indicaţiile operatorului până la sosirea echipajelor de 

intervenţie; să nu închideţi telefonul până în momentul în care operatorul solicită acest lucru. Apelarea abuzivă a 

acestui număr poate costa viaţa unui semen aflat în pericol. Convorbirile efectuate în sistemul 112 sunt înregistrate. 

Prin modul în care au răspuns la întrebările puse de personalul unităţii, elevii au confirmat că lecţia, 

învăţată în acel spaţiu vital, a fost reuşită şi atractivă.  

Privind în urmă, pot spune că au fost zile care au adus plus valoare, au exploatat imaginaţia, curiozitatea, 

motivaţia, creativitatea, reuşind  să-i pună pe elevi în diferite ipostaze, mai mult sau mai puţin incitante. S-a luat 

contact cu diverse domenii de activitate, trezind interesul elevilor pentru viitoare posibile meserii. Felicitări cadrelor 

didactice: Macarie Emilia, Borşan Maria, Morariu Crina, Durugy Viorica, Paraschiva Alina, Ghiţă Delia, Moldovan 

Maria, Nedelea Olimpia, Morariu Codruţ, Ujică Emilia, Rotar Dorina, Cuc Leontina, Dolha Oana, Trâmbiţas 

Florina, Creţu Ildi, Pogăcean Rucsana, Gherman Diana. Felicitări elevilor şi părinţilor care au susţinut derularea 

activităţilor din această săptămână!  

Aşteptăm noutăţi şi la anul!  

Material realizat de 

Prof. Alina Paraschiva, cu sprijinul  cadrelor didactice implicate în activitate 
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E bal la ... pregătitoare! 

 Începând cu anul școlar 2012/2013, clasa pregătitoare a devenit moment de pornire spre noi niveluri de 

dezvoltare a proceselor și mecanismelor psihice ale copilului de 6 ani.  

 Din postura de adult (dascăl) care orientează pașii ”piticilor” de clasă pregătitoare, am considerat că este 

esențial să ne adresăm în acest moment al debutului școlarității, sufletului copilului, prezentându-i școala așa 

cum Nicolae Iorga o concepea: ”o școală în care vezi alături de tine suflete care-ți sunt ca frații și surorile”, unele 

dintre aceste suflete – am adăuga noi, deschizându-le o ușă spre universul cunoașterii și impulsionându-i să 

treacă dincolo de ea. 

 Judecățile, mai mult sau mai puțin valoroase, la adresa școlii, sunt numeroase. Conotațiile, pozitive sau 

negative, așișderea. Auzim voci care ar spune că ”școala este o cetate”: a cunoașterii; cu porți mai mult sau mai 

puțin ferecate... Dar ce s-ar întâmpla dacă am lucra puțin la nuanțe și ”cetatea” ar deveni ”castel”? 

 Și ”uite-așa” (vorba cântecului de pitici) a debutat săptămâna ”Să știi mai multe, să fii mai bun!” la clasa 

pregătitoare ... cu lansarea unei invitații la castel! 

 Pentru început ne-am propus un exercițiu de imaginație: am reflectat puțin și am ”înregistrat” primele 

gânduri care au prins aripi în mintea piticilor la auzul cuvântului ”castel”: prinți, cavaleri călare, luptă, servitori, 

paznici, bucătari, cai, războinici, degustători, invitați... 

 Am mers mai departe cu jocul nostru și am început, ambițioși, să ne scriem povestea:  

”A fost odată, ca niciodată 

Poveștile încep așa! 

A fost odată, ca niciodată  
Începe și povestea mea!” 

 Și ce imagine de început ar fi mai potrivită pentru a ilustra povestea noastră decât aceea a unui castel? 

Iată așadar castelele noastre: 

 

 Am continuat 

 

 

 

 

 

      Mai întâi, în sala de teatru a castelului, am or ganizat un concurs de prezentare a măștilor, pe scenă urcând 

cei mai curajoși dintre ”castelani”:Am continuat cu selectarea personajelor ale căror ”haine” dorim să le 

îmbrăcăm...  evident, prinți și prințese, și le-am trimis la bal ... mascat! În prealabil ne-am pregătit măști, după 

pofta inimii!Alte personaje de poveste – invitații noștri speciali, ne-au deschis ușile unor încăperi necunoscute 

nouă, pe care le-am descoperit rând pe rând, găsindu-le fascinante!  
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             Am fost invitați apoi, noi, piticii din clasa pregătitoare C, și fluturașii din clasa pregătitoare A,  în sala de 

concerte de la castel, unde elevi de la Liceul Vocațional de Artă Tg. Mureș, însoțiți de profesoara lor, ne-au 

prezentat viorile lor în concert. Am vizitat și o sală de expoziții: desene realizate de fluturași și de elevi de la 

Liceul de Artă. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Am onorat apoi invitația Cenușăresei și, în sala de bal, am luat lecții de dans chiar de la frumoasa 

prințesă ...am învățat dansul Cenușăresei, desigur, numai că la noi la castel nu și-a pierdut nimeni pantofii! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Am acceptat cu mare drag propunerea prințesei Sofia de a ne preda prima ei lecție de prințesă (”O 

prințesă adevărată se poartă corect și amabil cu ceilalți!”) și am însoțit-o în curtea castelului la ”O întrecere cu 

peripeții”. Pentru a evita perip ețiile din povestea prințesei, noi am înlocuit potcoavele cu frisbee, cursa cu oul de 

aur în lingură a devenit cursa cu obstacole, iar meciul de volei triregat s-a transformat într-un concurs de ștafetă 

trei-clase: clasa piticilor, clasa fluturașilor și clasa ”castelanilor” mai experimentați, a II-a C. 
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         ”Tabloul de familie” demonstrează că 

 ”picnicul trei-clase” a fost un prilej să fim împreună  

și să ne simțim bine. 

           După atâtea castele și atâtea regate, ne-am amintit 

că și pe târâmurile noastre găsim unele din cele mai 

frumoase castele din lume, și am acceptat propunerea 

unui personaj autohton – fata cea harnică a moșneagului 

din povestea lui Creangă – de a admira frumusețea unor 

costume tradiționale și a unor petreceri ”câmpenești”, la 

Ansamblul ”Mureșul”. 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                             

            Nu ne-am putut decide care tărâmuri din cele prin care am călătorit au fost mai frumoase, așa că 

am încheiat săptămâna îmbinând activitățile tradiționale (pregătirea ouălor și a decorațiunilor de Paște), 

cu unele ”împrumutate” de prin alte regate, cum ar fi concursul de căutat ouă roșii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Morala poveștii noastre?  Vă invităm să o citiți pe chipurile prinților și prințeselor noastre.

          

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

       cronicar al castelului,  

       prof. Morariu Crina 
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Clasa a V-a B și clasa a V-a C 

 Programul sǎptǎmânii “Sǎ ştii mai multe, sǎ fii mai bun” din acest an şcolar, a purtat paşii elevilor 

claselor a V-a B şi C, împreunǎ cu profesorii însoţitori Todoran Simona, Szentgyorgyi Etelka şi Pui Sebastian, la 

Uzina de Apǎ AQUASERV şi în Salina Praid. În timpul viizitei din data de 8 aprilie 2014 la Uzina de Apǎ 

AQUASERV, elevii au descoperit cum se prelucreazǎ apa din râul Mureş pentru a ajunge la robinetele din casele 

noastre. Imaginile urmǎtoare sunt elocvente.  

 

 

 

 

 

 

 În dimineaţa zilei de 10 aprilie, aceleaşi clase s-au “îmbarcat” în autocar şi, cu un “bagaj” plin cu 

bucurie, au pornit în excursie, la Praid. S-au jucat, s-au plimbat în salinǎ, apoi trişti, au plecat spre casǎ… 
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Az osztálykirándulás 

Eljött az a péntek, amire az egész osztály 

várt. Gyönyörű reggelre ébredtem és 

türelmetlenül vártam, hogy elinduljunk.  
Az első útunk a Tordai-hasadékhoz vezetett, ahol 

sok mindent láttunk a gyönyörű természetből. 

Sok érdekes növényt, a Hesdát patakában pedig 

vízisiklót és szép nagy fejes domolykók voltak 

láthatók. Délután megérkeztünk a szálláshelyre, 

a Kereki-házhoz. Ott mindenki megpihent és 

vacsorázott.  

A második nap hosszú út várt ránk. A Runk 

völgyében jártunk, ahol sok sziklát és tiszta vizű 

patakot nézhettünk meg. A Szolcsvai-búvópatak 

látványa is lenyűgöző volt. A hosszú út végén 

egy étteremnél a pisztrángokat csodáltuk meg. 

Amikor visszaértünk a Kereki-házba egy remek 

bulival zártuk a napot. Másnap kezdődött ám az 

igazi kaland. Reggel mindenki kipihenten indult 

el Torockóra, ahol a Székelykőre 

kapaszkodhattunk fel. Nehéz volt az út felfele és 

csúszott is. Végül mindenki fáradtan, de 

boldogan megérkezett a csúcsra, ahol bámulatos 

kép tárult elénk. Egy kis pihenő és fényképezés 

után indultunk hazafele.  

Ez az osztálykirándulás 

hatalmas, csodálatos élmény 

volt, amit köszönünk a tanító 

néninek. 

                  Makkay Tamás IV. D. osztály 

 

 

A Székelykő megmászása 

Meghatottan gondolok vissza erre a csodálatos 

kirándulásra, amelyet nemrég tettünk meg a 

Székelykő csúcsára.  

Torockóról indultunk, ahol meglátogattunk egy 

250 éve épült vízimalmot. Segítségünkre szolgált 

egy túravezető is. Nehezebb volt az út, mint 

amire számítottunk. Több pihenőt is tartottunk, 

szükségünk is volt rá, de ezek a pillanatok tették 

szebbé túránkat. Felfele menet köves, csúszós 

úton, bokrok szegélyezte ösvényen haladtunk. 

Rengeteg virágot csodálhattunk meg, miközben 

négykézláb kapaszkodtunk felfele, ugyanis 

nagyon meredek helyen mentünk. Az utolsó 

pihenőnél már látszottak a Déli Kárpátok havas 

hegycsúcsai. Egy utolsó nekifutamodással 

felértünk az 1189 m-es csúcsra. Csodálatos 

látvány tárult elénk, megért minden fáradságot.  

A gyönyörű napsütésben megpirulva indultunk 

el a lefele vezető úton. Egy más útvonalon, fák 

között, erdőben ereszkedtünk le.  

Kirándulásunk számomra – és gondolom az 

osztálytársaim számára is – felejthetetlen emlék 

marad. 

 

                         Henter Szende IV. D. osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tégy jót! 

VII F Ostaly 

            Mi a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu  Gimnázium VII. F. osztály diákjai vagyunk. Tavaly is részt 

vettünk a SuliJó pályázatán és idén is nagyon vártuk, hogy megjelenjen a felhívás. Az osztályfőnökünk,  

Majláth Gabriella, miután megkapta a felhívást a pályázatra, azonnal elújságolta nekünk a hírt, sőt még 

egy szülői értekezletet is tartott,  hogy szóljon a szülőknek is: nagy örömmel várjuk az ötleteket. 

    A döntés megszületett a szülők körében,  papírt fogunk gyűjteni, beváltani és a papírra kapott összeget 

valamire fordítani.  Persze, kerültek más ötletek is, mint például, hogy adjunk egy-egy ruhát a rászorulóknak  

vagy  hogy adjon mindenki egy játékot, de végül a papírgyűjtést tartottuk a legjobb ötletnek, hisz ezzel sok jót 

teszünk a környezetünknek, mert már sokszor beszéltünk arról, hogyan tudnánk megmenteni a Földet. 
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    Az ötlet megvolt, hogy papírt gyűjtünk, de adódott egy másik probléma is: mihez kezdjünk a papírból nyert 

pénzből?       Arra a megoldásra jutottunk, hogy odaadjuk a mosolygós szemű Pál atya “gyerekeinek”. De 

később felmerült az a probléma, hogy lehet, nem arra fogják költeni a pénzt, amire mi akartuk.  

Az osztály azt a döntést hozta, hogy a kapott pénzből élelmet, édességet vásárolunk, összecsomagoljuk és 

odaadjuk nekik Mikulás-ajándékként. 

    Mindent eldöntöttünk,  már csak véghez kellett vinni a küldetést.  Mindenki buzgón, nagy lelkesedéssel 

gyűjtötte a papírt, sőt akadt egy-két olyan vállalkozó osztálytárs, aki összegyűjtötte a tömbházakból a nem 

használt, régi, lejárt reklámújságokat.  Néhány szülő a munkahelyén is tudott intézni az osztály számára papírt. 

Voltak, akik vittek régi, már rég nem használható iskolás könyveket, folyóiratokat. 

    Itt volt csak igazán szükség a szülőkre! El kellett szállítani a papírt oda, ahol kapunk érte pénzt. Az egyik 

szülő még a szülői értekezleten vállalta a szállítást, de végül problémák akadtak és nem lehetett tudni, ki fogja 

elvinni a papírt??????? 

    Természetesen némi izgatott várakozás után sikerült ezt a problémát is megoldani: a szülők vállalkoztak, 

hogy megy több szülő és elviszik a leadóhelyre. 

     A kapott pénzből elmentünk és vásároltunk élelmet (egy zsák káposztát, egy zsák murkot, egy zsák 

krumplit, olajat literszámra, kukoricalisztet, búzalisztet, cukrot több csomaggal, egy zsák laskát, egy láda almát, 

egy láda narancsot, 20 doboz pástétomot, édességet. Másnap kis csomagokat készítettünk román óra végén a 

vásárolt édességekből, azt mi vittük a 14 Marosvásárhelyen lakó gyereknek,  egyik apuka odaszállította  az 

élelmet és a megbeszélt időpontban találkoztunk  Pál atyával, aki jövetelünk miatt lemondta a kolozsvári útját, 

és gyerekeivel.  

    A gyerekek nagyon vártak minket. Énekeltünk nekik néhány téli (éppen hullni kezdett a hó), karácsonyi 

éneket, amiket még a zenetanárnőnk tanított nekünk,  kifejezetten erre a célra. 

    Végül sikerült. Megtettük azt, amire vállalkoztunk.  És a végeredmény sok boldog gyerek, egy boldog 

osztály és egy kétszeresen jó jótett. Időközben sikerült arra is rájönni hogy ez egy nagyon praktikus jótett hiszen 

duplán teszünk jót: megvédjük a környezetet  (a felhasznált papírt újrahasználják) és néhány gyerek arcára 

mosolyt csaltunk. 

    A néha beállt kudarc ellenére sikerült időben végezni. Jól mondja a mondás : minden jó , ha a vége jó.  Ez 

nálunk pontosan így volt.  Nem csak a végeredmény volt jó, hanem a csoportmunka is, amikor mindenki együtt 

dolgozott, együtt segített. Sokat nevettünk a feladat közben és jó volt együtt végrehajtani ezt a feladatot.  

    Mindent összegezve, ez a feladatteljesítés mindenkinek  jó lecke volt.  Mindenki örül, hogy elvállata a 

feladatot és, hogy teljesítettük.  Ilyen egy jó, összetartó osztály. És ami még nagyon fontos, hogy eldöntöttük, 

hogy a papírgyűjtést folytatni fogjuk, amíg az iskolából kiballagunk.  

Jó volt, megérte. A jótett iskolánk diákjainak  is pozitív példa lehet, mi meggyőződtünk arról, hogy aktívak, 

segítőkészek és a helyi 

közösségünk felelős tagjai 

vagyunk.  

A papírgyűjtők 
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Petrinca Krisztina 

VII.F 

Clasa pregatitoare B 

   

 Activitatile si proiectele derulate de Clasa apregatitoare B, pe parcursul anului scolar 2013-2014 

se regasesc  pe site-ul clasei  http://msclasamea.wikispaces.com  

 Unul din proiectele de succes a fost, Proiectul tematic ,,Cum se fabrica" derulat in perioada 11-

27 februarie 2014. Produsele  sunt postate pe site, pe pagina proiectelor. 

Prof. Borsan Maria 

 

 

 

 

 

 

 

http://msclasamea.wikispaces.com/
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                                                 Primele emoții 

      Privesc cerul albastru… Cea dintâi rândunică, venită de departe, 

taie albastrul cerului ca o săgeată. Din pământul îngheţat  a 

apărut cel dintâi ghiocel, plăpând si timid, ridicandu-

şi capul mititel la lumina soarelui. 

          Se simţea, încet-încet, cum primăvara venea 

pe cărarea întunecoasă, luminând-o. Picăturile de rouă dulce 

scânteiază în umbra dimineţii, iar o frunză s-a desfăcut din mugur, la 

răcoare. Cerul avea diamante cristaline, iar raza soarelui împungea 

dimineaţa precum un arc de aur. 

    - Ce minune este să stai şi să priveşti primele emoţii ale primăverii! 

Ce frumos, ce sublime imagini rupte din paradisul splendorilor!  
    - Mulţumim! se auzea un cor de voci cristaline în spatele meu!  

    - Cine a vorbit?  
    - Sunt eu, prima rândunică. 

    - Şi eu, primul ghiocel, sunt bucuros că ţi-am înseninat ziua! 

    - Nu uitaţi de mine, spuse prima rază de soare.  
    - Şi pe mine unde m-aţi lăsat? spuse prima adiere.  

    - Nimeni nu a uitat de voi, puişorii mei! 

     Nu am mai auzit niciodată o voce aşa plăpândă şi nu 

văzusem niciodată asa o fiinţă frumoasă. Atunci am realizat că era 

Primăvara. 

    -Nu pot să cred ca eşti chiar tu! De câte ori te-am visat 

noaptea sperând că ziua aceea va veni o data! Şi iată... A 

VENIT! 

    -Cu adevărat, am ştiut că tu eşti o persoană care adoră 

cuvântul „FRUMOS” și mai ales adoră primăvara!  

    -Te rog să nu pleci niciodată! 

    -Nu pot face lucrul acesta, căci nu doar tu trebuie să simţi această bucurie! 

Crede-mă că aş vrea să stau toată ziua cu tine și sa îţi spun poveștile mele. 

     Şi tot aşa am stat şi am ascultat poveştile ei până când a venit asfinţitul. 

A apărut dintr-odată o noapte liniştită, în care se auzea doar vântul, anunţând parcă tot 

timpul, prin  şoapta lui plăpândă, venirea primaverii. 

     Într-un final puteai observa cum soarele arunca ultima lumină dulce asupra pământului.                                                                                                

Dumitru Denisa, clasa a VI-a B 

                   În căutarea primăverii 

         E prima zi de primăvară, prima floare, prima rază de 

lumină, prima rouă a dimineții, primul zâmbet al cerului care pare 

că lipsesc. Pe acest tărâm, primăvara a uitat să vină, iar iarna își 

suflă în continuare înghețatul suflet, formând un palat de gheață.  

 Copacii tremură de frig, iar brazii parcă nu-și mai deschid 

pleoapele lipite în care ochii, sufletul lor dorm. Ghiocelul cu 

inima cât un bob de grâu stă neclintit în praful magic al iernii. Frumoasa adormită, laleaua, 
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așteaptă și ea o speranță. Dintr-o dată se aude ceva care anunță prima speranță a naturii, o frunză 

căzută parcă din povești.  
      -Fraților, treziti-vă! spuse un ghiocel. A venit primăvara! Haideți să-i deschidem ușa! 

      -Chiar, dar eu nu o văd! Cred că s-a supărat pe noi și nu cred că am fost prea cuminți anul 

acesta! spuse un ursuleț. 

      -Păi.... atunci, dacă nu a venit ea la noi, să mergem noi la ea! 

spuneau în cor copacii. 

    Întreaga ființă porni pe urmele primăverii. Au mers prin frig 

de le-au înghețat năsucul animalelor. Râul mergea 

plângând, iar plânsul său se prefăcea în fulgi de nea 

acoperindu-le calea vitejilor cavaleri plecați în urma 

fericirii. 

     -Am emoții s-o întâlnesc pe frumoasa primăvară! spuse 

timidă adiere a vântului. 

     -A...nu mai spune! Deja mi s-a făcut poftă de ghinde! zise o veveriță.  
    O rază de lumină se deschise îmbrătișându-le privirile cu caldele raze ale soarelui. Pletele aurii 

ale primăverii se dezpleteau pe câmpiile înverzite, grădinile se răsfirau pe plaiurile 

întinse cu duiumul lor de flori alese și desenate cu atenție și răbdare de mama natură , 

înzestrate cu cele mai alese podoabe. Copacilor, un roi de frunze se așternuseră pe 

fiecare creangă, pe fiecare ramură. Cerul albastru curgea lin pe obrajii noștri, 

răspândind umbre pe pământul dornic de stropi calzi de ploaie.  
    -Bine ați venit! susură lin glasul primăverii care încântă sufletele noilor veniți. 

    -Nici nu știți cât v-am așteptat! Am luptat cu balaurii iernii și cu foamea pământului însetat de 

alai de flori, ne-am luptat până și cu noi înșine ca să trecem granița dintre iad și rai, spuse 

ursulețul. 

    -Nu întrece măsura! zise ghiocelul, noi am venit pentru a vă întreba de ce nu ați venit și pe la 

noi să vă împrăstiați mirifica rochie peste câmpiile astupate, înghițite de gerul aspru al iernii 

   -Dragi mei, zise cu tot sufletul primăvara, am vrut să văd cât de tare mă iubiți. Când iubești pe 

cineva cu adevărat treci peste orice, învingi orice pericol,  mergi și 

până la capătul lumii pentru el. Pentru curajul  și dovada voastră 

de mărinimie meritați o răsplată : am să duc dulcele gust al iubirii 

peste tot ca să guste fiecare din belșugul vieții, speranța de a trăi . 

    Apoi, primăvara se urcă în caleașca ei trasă de șase cai frumoși, 

albi, cu coama brodată-n pietre scumpe si încoronată cu flori,  și 

porni să învelească iarna într-o mantie de culori și să o transforme 

în primăvară. 

  -Uraaaaa.... să trăiască primăvara ! strigau în cor toate gâzele, 

minunile naturii ascunse în inima și trupul pădurii, toți copacii 

zâmbind cu gura până la urechi. 

    Câmpiile se înverzeau, iar dintr-un loc în altul apărea câte o 

mică pată de culoare.  Râul acum cânta bucuros foc că iubita lui, 

adierea caldă de vânt, s-a întors cu forțe noi să-i mângâie pe 

obraji.  Animalele îmbrățișau cu mult drag venirea primăverii!  

Andrea Kis, clasa a VI a B 
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Vestitorul primǎverii  

              Baba Iarna încǎ mai stǎruie pe meleagurile noastre. E frig şi soarele cu greu îşi face loc 

printre norii cenuşii. Razele lui aurii sunt plǎpânde şi nu au putere sǎ încǎlzeascǎ natura. 

             Undeva, în mǎruntaiele pǎmântului, o micǎ sǎmânţǎ de ghiocel aşteaptǎ cu 

nerǎbdare sǎ se transforme într-o gingaşǎ floare albǎ de primǎvarǎ. Şi, cum 

stǎtea în aşteptare, un gândǎcel se împiedica de mǎrunta sǎmânţǎ.  
              -De ce nu eşti atent? îl întreba puţin supǎratǎ sǎmânţa de ghiocel.  

              -Scuzǎ-mǎ, dar eşti atât de micǎ! Nici nu te-am observat! Cine eşti? 

întreba curios gândǎcelul. 

             -Eu sunt o sǎmânţǎ de ghiocel. Aştept sǎ rǎsar şi sǎ vestesc sosirea primǎverii. Oamenii 

se bucurǎ când mǎ vǎd. 

              -Dar de unde ştii când trebuie sǎ te arǎţi oamenilor? Cine te învaţǎ? 

              -Noi, plantele, ştim acest lucru, pentru cǎ simţim natura. Avem o 

putere deosebitǎ de a înfrunta pǎmântul ce apasǎ asupra noastrǎ, chiar 

dacǎ avem o tulpinǎ firavǎ. Datoria noastrǎ, a ghioceilor, este de a 

aduce primǎvara în sufletele oamenilor şi, pentru aceasta, trebuie sǎ 

trecem de pǎmântul rece, umed şi negru pe care l-a lǎsat iarna.        

       -Bine… îi rǎspunse încurcat gândǎcelul. Şi mai ai mult de stat  

în pǎmânt? Eu nu aş avea rǎbdare; sunt nevoit sǎ mǎ 

mişc, nu pot sta într-un loc mult timp. 

              -Atunci când ai un scop în viaţǎ, trebuie sǎ ai 

rǎbdare, altfel nu reuşeşti. Du-te acum, gândǎcelule! Ne 

vom întâlni la suprafaţǎ la momentul potrivit. 

              Gândǎcelul îşi lua grǎbit rǎmas-bun de la ghiocel. Nu trecu mult timp şi o floricicǎ 

minunatǎ îşi facu apariţia. Era ca un fulg de nea prins într-un fir de iarbǎ. 

              -Din nou nu eşti atent, gândǎcelule! Iar te-ai trântit de mine!  
              -Tu eşti? Sǎmânţa de ghiocel? Nu te-am recunoscut. Eşti minunat! îi spuse plǎcut 

surprins gândǎcelul. 

              -Da, eu sunt. Mâine e 1 Martie şi mǎ grǎbesc sǎ fiu primul care vesteşte sosirea 

primǎverii. 

              -A meritat sǎ ai rabdare. Uite ce minunǎţie de floare eşti! Parcǎ ai fi un clopoţel de argint 

aplecat spre pǎmântul rece. Eşti atât de firav şi de gingaş, încât mi-e teamǎ cǎ vei îngheţa! Încǎ e 

frig! 

              -Nu-ţi face griji, gândǎcelule! Asta fac în fiecare an. 

              -Iatǎ un ghiocel! se auzi glasul fericit al unui trecǎtor. A venit primǎvara mult aşteptatǎ! 

              -Vezi, gândǎcelule? spuse ghiocelul. Eu sunt o bucurie în calea oamenilor! Dupǎ mine, 

toatǎ natura va renaşte!       

                                         Neag Iris, clasa a VI- a A 

Emoții de primavara 
 Este prima zi de primăvară. Soarele cald mângâie natura cu razele sale 

luminoase. Mă bucur de noul anotimp când deodată aud ceva: 

 -Vlad, uită-te la mine.  

 -Cine esti? Întreb eu.  

 -Eu sunt ghiocelul, vestitorul primaverii. Sunt chiar lângă tine. 
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 -Aaa! Te văd! De unde vii? 

 -Vin de sub plapuma de zăpadă depusă in timpul iernii. 

 -Dar de ce mă strigai? 

 -Pentru că vreau să îmi spui dacă mi-am făcut datoria de a aduce 

primăvara. 

 -Păi astăzi este prima zi de primăvară. Privește in jur, totul este schimbat. Dar tu de ce nu 

te bucuri? 

 -Eu mă bucur că a venit primăvara împreună cu alaiul ei de flori, lumină si culoare, dar în 

același timp sunt trist deoarece după ce imi fac datoria eu nu mai am niciun rost. Până la urmă 

sunt doar un biet ghiocel care aduce primăvara în casele și in 

sufletele oamenilor.  

 -Asta nu este adevărat, tu ești simbolul primaverii. Fără tine 

probabil că nici nu ar fi primăvară. Tocmai din acest motiv am să te 

duc acasă si am sa te dau în dar mamei mele. 

 -Mulțumesc foarte mult!  

 -Eu iți mulțumesc că ne-am intâlnit.  
 Am cules ghiocelul și l-am dăruit mamei. Așezat lângă 

fereastră, lumina aurie a soarelui transformă parcă gingașul ghiocel 

într-un ghiocel de argint.  

 Atunci cu toții ne-am dat seama că el este cea mai importantă floare a primăverii.  

Ceontea Vlad, cls. a VI-a A 

Mother  Nature

Nature‟s all we drink, 

Nature‟s all we eat. 

But we pollute and hunt and 

kill 

And we destroy it. 

Mother Nature gives us all 

But she dies from our fault. 

She gives us food and 

water, too. 

And  what do we do ? 

We destroy everything 

To build something new. 

We are blind „cause we 

don‟t see 

Our mother‟s sadness. 

She loves us. 

Do you love your mother ? 

So why do you kill Her ? 

For her, we are Her children. 

But for us, She isn‟t our Mother. 

Why ? 

Why does our Mother cry? 

 by Brenduș Emilia, class 6 B 

 

   The Weather Poem 

Tomorrow, if you're happy,  

I will give you a beautiful flower. 

If you're worried, 

 I will calm you down with a 

smile. 

If you're optimistic 

I'll be by your side with joy. 

I'll make you a cup of tea 

 If you're unloved. 

I will give you a big hug 

If you're excited 

 I will dare you to a 

football match 

 But if you're sad 

 I don't know 

The only thing I would do 

 Is to give you 

 A big smiley face! 

        by Ioana Ștefan, class 7B   
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Copilărie... tren uitat în altă lume  

 Tic...Tac...Tic...Tac...  

 Miraj trecător încărcat de surâsuri calde, 

jocuri ce-ți fac inima să zburde și întrebări atât de 

complicate.... Un miraj ce se stinge atunci când deschidem ochii și 

vedem realitatea crudă ce a existat mereu în fața noastră, dar de care ne-

am ferit, văzându-ne mai departe de jocul vieții. 

 O dorință ce a dispărut în neantul vieții de adult, ce ne-a întovărășit de-a lungul copilăriei 

și va dăinui mereu în copilul din sufletul fiecăruia. 

Cu șinele înfipte-n curcubeu, trenul copilăriei,  funcționând cu glasul dulce al mamei și al 

jucăriilor, te poartă pe fiecare tărâm: al basmului, al jocului, al prieteniei, al dorințelor 

îndeplinite... 

Totul sclipește în jur, iar copiii privesc pe geamul cu rame aurite 

ale trenului întreaga lor copilărie, neștiind că orice cale ferată are 

un capăt și o gară unde trebuie să cobori orice-ar-fi. Ce folos să 

treci așa, cu mâna-n buzunarul plin de caramele, dacă nu atingi 

copilăria? Deschide geamul, simte-o, pătrunde în lumea ei, zăbovește pe 

drum, ia-ți timp să vizitezi fiecare tărâm... dar nu te grăbi la gară. La 

capătul curcubeului așteaptă un nou tren, în care te îmbarci nerăbdător. 

Următorul tren e unul gri, de plumb ce funcționează doar cu 

amintiri. Acum zăbovește mai mult ca niciodată! Privește viața și nu 

regreta niciodată nimic din ceea ce te-a făcut să zâmbești. Copilăria și 

fanteziile tale de dincolo de curcubeu sunt acum vagi amintiri. Copilul 

din tine zâmbește când își amintește, ștergând 

mugurele de lacrimă ce s-a înfiripat între gene.  

Și totuși călătoria e una foarte plăcută. 

De-o parte și de alta a șinelor de tren sunt câmpii 

nesfârșite de bucurii și tristeți, care înfloresc pe 

măsură ce nisipul se scurge și ora sosirii în gară se apropie.  Cu un scârțâit 

alene de roți, toți călătorii urcă în utimul tren. Unde e copilăria? Când te 

uiți în spate, abia mai vezi curcubeul în spatele tău. Trenul acesta 

funcționează cu lacrimi și durere, se mișcă alene, scârțâind sacadat și 

repetat, la infinit. Fiecare călător va coborî la ultimul șuierat al trenului, 

iar toate amintirile adunate ca într-un ghem de ață, se răsfiră pentru 

ultima oară sub ochii tăi. Stai și te gândești...unde e copilăria? De ce nu 

ai zăbovit mai mult? În ce prăpastie de deasupra unui aievea neant a 

fost aruncata?... 

 Tic...Tac...Tic...Tac...  

 

 

Grama Bianca Alexandra,  clasa a VII-a A 
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Minunea naturii 

  Când noaptea se destramă pe aripi de lumină, geana de foc a unui 

soare curat începuse să se desprindă după piscurile înalte ale munţilor. 

  O tăcere mare era împrăştiată pretutindeni, iar soarele, ce se 

înălţase în puterea dimineţii strălucea, acolo sus, în înaltul cerului, de o 

transparenţa nespus de profundă, printre norii de mătase. Acolo, pe 

bolta albastră, ochiul meu atent urmăreşte păsările ce zboară ca 

nişte săgeti repezi şi, urmăindu-le, văd câmpia întinsa cu iarba de 

un verde aparte, chiar fascinant de real, ce se desfăsura sub un şir 

scund de munţi tociţi. Frunzele copacilor sclipeau ca nişte lacrimi de 

argint, iar susurul blând al râului acompania ciripitul păsărilor. Era ca o simfonie, 

doar că mult mai suava si mai măiestoasa. O ascultam cu plăcere, căci era 

cel mai liniştitor cântec pe care putea cineva a-l crea. 

      Fluturii şi albinele formau un joc de neînchipuit. Tot 

acest peisaj strălucea în lumina soarelui de parcă ar fi fost 

proaspăt pictat, iar o adiere înălţă petalele unei păpădii până în 

înaltul cerului. Firele de iarbă, care fuseseră deja scăldate în 

roua dimineţii, luceau în această zi de vară, expunându-şi 

culoarea lor verde- aprins.  
      Soarele înainta mereu în acelaşi ritm. Ritmicitatea lui ascundea o 

forţă neobişnuită, dătătoare de linişte şi nelinişte în acelaşi timp. Până în acest moment, am 

admirat minunea naturii, iar miresmele şi farmecele ei mă copleşeau. O zi întreagă, toate acestea 

îşi arătau splendoarea în fata ochilor mei, ca o piesă de teatru, pe care nu mă 

săturam să o privesc. Când o urmăream, o mulţime de culori şi 

forme se transformau de la o secundă la alta, iar timpul a 

devenit o eternitate. Era o minune... Şi cine a creat această 

minune? Pentru ca noi, simplii muritori, să putem cunoaşte şi 

vedea ceva ce nici noi nu ne putem închipui...... 

     Era către asfinţit, unul dintre acele asfinţituri purpurii, care 

transformă întreaga zare într-o singură văpaie de lumină. Amurgul 

roşiatic îmi aprindea lumini în părul auriu şi-mi colora obrajii, dându-le o 

strălucire nepămantească; privirile mele înflăcărate îmbrăţişau tăria cerului. Acum era cel mai 

dulce ceas din cele douăzeci şi patru ale zilei şi roua picura răcoroasă pe câmpia însetată şi pe 

culmea arsă de soare. Acolo unde soarele coborâse lipsit de ceremonie –lipsit de alaiul norilor- se 

întindea un purpuriu solemn, arzând cu strălucirea unui giuvaer roşu. Umbrele după-amiezii se 

lungeau spre răsărit, iar printre crengile copacilor se 

vedea luna plutind pe cerul limpede al serii. Pădurile, 

triste, se lăsau înghiţite de întunericul Terrei, târând dupa 

ele şi lamele brumate ale râurilor. Jos, în adâncuri, se 

arătau, ici-colo, licărind, bolovani uriaşi, iar printre ei, 

abisuri negre, în care nu pătrundea lumina lunii.  
      Admir o noapte senină, liniştită şi măiestoasă, 

frumoasă şi tăcută, înstelată cu miile ei de ochi de îngeri. 

Îmi placea nespus linistea aceea netulburată în care 

gândul, de nimeni stingherit, rătăcea în voie pe atât de 

frecvente poteci în timpul zilei. Noaptea de azi a petrecut-o din nou sub cerul liber. Era minunată, 
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scăldata în lumina lunii, şi umbre delicate ale copacilor păreau minuţios desenate pe gazon, iar în 

cer plutea acea linişte transparentă, pe care ar fi părut o profanare s-o tulburi. 

       Am trăit o zi perfectă. De ce a creat natura această zi perfectă pentru om? Pentru că el, în 

imperfecţiunea lui, să poata să perceapă, chiar dacă nu va reuşi niciodată pe deplin, ce este 

perfecţiunea....este minunea naturii. 

 

Dumitru Flavia, clasa a VIII-a A 

O partidă de pescuit 

 

 Era o dimineaţă senină de vară. Soarele îşi revărsa cu putere razele 

sale călduroase deasupra iazului cu undă străvezie. Bărcuţa lui nea Florin, 

legată de trunchiul unui scoruş şi ascunsa printre trestii, se legăna uşor, în 

vreme ce, pe mal, încreţiturile apei se spărgeau de pietre cu un plescăit 

domol. Era o dimineaţă perfectă pentru ieşirile în natură. 

 Aşa gândeam eu, aşezat fiind la masa de lucru. Şi deodata mi-am 

zis: De ce nu? Undiţa era acolo, în dulap, aşteptându-mă cuminte. Traista 

cu momeli false şi cârlige se afla în debara. O punga pentru peşti? Şi mai simplu: în cămară. În 

plus, eu eram singurul care ştia de bărcuţa lui nea Florin. El mă lasă s-o 

folosesc, nu încape vorba, dar oare ştiam şi puteam să vâslesc? 

Desigur, doar am vâslit de unul singur trei kilometri în  jos pe Criş 

vara trecută, în tabără. Iar pe o apă stătătoare, floare la ureche.  
 Aşa că m-am ridicat de la masa de lucru, unde lâncezeam 

deja de o oră. Am deschis dulapul şi am scos undiţa, am înhăţat 

traista cu momeli false şi cârlige din debara, am luat o plasa pentru 

peşti din camară, le-am strigat părinţilor că plec la pescuit şi am 

zbughit-o pe uşă. De la casa mea până la iaz nu erau decât câteva sute de metri, aşa că am ajuns 

repede acolo. 

 Când am înaintat printre trestiile înalte până la malul apei, am observat că eram singurul 

care se gândise să vină la iaz în acea zi: nu era nici ţipenie de om. Aşa că am dezlegat bărcuţa lui 

nea Florin, am scos-o dintre trestii şi am vâslit până în mijlocul iazului. Am agăţat o momeală 

falsă în cârlig şi am lăsat guta să alunece pe luciul apei, pe care reflexiile norilor împărţeau 

spaţiul cu un punct roşu: pluta mea. 

 O boare plăcută făcea vârful trestiilor să se legene uşor. Norii lunecau mai repede pe 

oceanul nemărginit al cerului. Dar nu din cauza acestei bori se smucea guta, iar pluta dispărea sub 

apă. Am apucat mânerul mulinetei şi am tras, iar peste câteva minute aveam în bărcuţa un peşte, 

un biban mărişor. L-am băgat în punga de Billa ce îmi servea drept plasă pentru peşti şi am lăsat-

o în apă, legată de suportul vâslei din stănga. Apoi am continuat să pescuiesc. 

 Soarele se legăna la orizont, mare şi roşu, pe când eu mergeam, cu pas deloc grăbit, spre 

casă. N-a mai muşcat niciun peşte (poate s-au învăţat minte după ce au văzut cum bibanul a fost 

smuls afară din apă), dar nu mă deranja deloc. Ştiam că bibanul, deposedat de oasele sale, tăvălit 

prin pesmet şi prăjit în ulei, va fi un deliciu. 

 Speram ca şi mâine să fie o zi bună de pescuit, dar poate că peştii nu 

vor mai muşca cârligul cu momeli false, după păţania bibanului, care 

acum se odihneşte la mine în stomac. Dar nu pun mare preţ pe părerea asta. 

Peştii uită mereu. 

Man Vladimir, clasa a VII-a A 
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Legumele blestemate 

 Era o zi normală. O gospodină făcea de mâncare copiilor ei. Tăiase 

câteva legume pentru o supă. Dar acesta nu știa ca de fapt aceste legume nu 

erau niște simple legume. Se pare că acestea sunt niște oameni prinși in 

interiorul legumelor care prind viață în contact cu apa fiartă. Toate au 

inceput să strige:  

           -Ajutor, mă arde! zicea roșia.  

           -Aaa, ne cad frunzele! spuneau varza si salata.  

           -Cine ne va putea ajuta? striga disperat castravetele.  

            Dar, deodată, fiul gospodinei apăru. Se pare că acesta 

auzise niște sunete dubioase de sub capac. Copilul ridicase capacul 

de pe oală și rămasese uimit. Când l-au zărit, toate legumele 

strigară:  

           -Ajută-ne și-ți v-om indeplini trei dorințe!  

           -Si așa făcuse: le-a scos pe toate din oală și a zis:  

           -Păi, în primul rând, îmi doresc o mașinuță! Și a primit-o. 

           -Hmm, acum imi doresc o ciocolată! Și a primit-o și pe asta. 

           -Acum mi-aș dori tare mult să devin adult! Iar legumele l-au transformat în tatăl său.  
                                                                                    Frandeș Răzvan, cls. a VII-a C 

A KÉT TAVASZI  JÓBARÁT 

 Egyszer volt ,hol nem volt ,volt egyszer egy tavaszi manócska.Ez a kis manó nagyon ,de 

nagyon szomorú volt , mert nem voltak barátai.Úgy döntött ,hogy elindul egy ,akár veszélyes 

,akár könnyű , barát-szerző akcióra. 

 Elindult a kis manócska.Ment ,mendegélt ,sok-sok erdőn ,mezőn ,réten ,falvakon 

keresztül.Egyszer ez a manócska nagyon elfáradt ,úgy 

gondolta ,megpihen egy házikóban ,ahol majd lesz egy 

pihe-puha ágyikó ,amelyben álomra bízhatja agyának 

nagy és egyben kis  gondolatait.Be is ment egy házba : 

-Jó estét kívánok! Engedjék meg ,hogy bemutatkozzam 

:Én a tavaszi manó vagyok és barátot keresni járom a 

világot , de most nagyon elfáradtam.Kérésem az lenne 

,hogy ma este itt aludhassak. 

-Jó estét neked is testvérem! Szép cél ,amiért járod a 

világot.Hadd mutatkozzam be én is, a nevem: 

Tavaszhozó Péter.Természetesen megengedem, hogy 

itt térj nyugovóra -mondta és egy nagyot ásított. --Ne 

haragudj ,de én is nagyon fáradt vagyok ,ma voltam az 

erdőben ,ahol még nincs tavasz.Sokat kellett dolgoznom 

,tehát én most megyek szundítani. 

-Nagyon szépen köszönöm.Természetesen megértem 

fáradtságodat.Én is mostmár nyugovóra térnék. 

 Lefeküdtek és aludtak reggel kilenc óráig.Mikor a 

manó felkelt ,már Péter a reggelit készítette. 

-Jó reggelt testvérem ,de jót aludtam!  
-Örvendek ennek.Én meg   elemózsiával kedveskedek 

neked!  

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zpMUDqq0IOJRyM&tbnid=ewZOjXwl2bCRHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wallpaperhere.com/Spring_Stream_Waterfall_79434/download_1280x800&ei=zqaAU_-5B4KwPIWMgLgJ&bvm=bv.67720277,d.bGQ&psig=AFQjCNEmcxfyO9xxpeKrPwBaEAPz08rGlg&ust=1401026627106965
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-Jaj ,de jó!Éppen korog a gyomrom.Jól esne egy kis harapnivaló. 

Megreggeliztek.A tavaszi manó négyszer kért kért repetát.Megkérdezte Pétert : 

-Testvérem ,nem akarsz velem jönni ,világot látni ,új barátokat találni , és ahol még nincs tavasz  

,ott besegíthetnénk. 

-Nagyon elgondolkodtató kérdés.Háromszor is meg fogom gondolni.Adj ,légy szíves egy kis 

időt!  

 A tavaszi manó bólintott és kiment a 

kapun.Elment az erdőbe ,megnézni mit 

huncutkodnak ilyenkor az állatok.Leült egy bükkfa 

mellé és elkezdett gondolkodni ,hogy milyen jó 

barátot talált ő.Harminc perc múlva visszament a 

házikóba. 

-Szép napot testvérem ,gondolkodott –e a 

kérésemen? 

-Persze ,hogy gondolkodtam!A döntésem pedig az 

,hogy elmegyek  kenddel.  
 Elindult a két jóbarát.Mentek-

mendegéltek.Leültek és nézték a természetet ,így 

tavasszal milyen gyönyörű  :a hóvirág fehérben 

táncolt ,amikor a nap megérintette a szirmait ,a fákon madarak kórusa töltötte be az ember szívét 

szeretettel ,boldogsággal ,a  zöld fű is egyenes maradt ,mikor egy paripa végigvágtatott rajta ,az 

állatok boldogan járkáltak az erdőben. 

 Felálltak ,és továbbmentek.Egyszer csak megláttak egy kopár erdőt ,egy levél sem termett 

meg azon.Összenézett a két jóbarát , és tudták mi a tennivalójuk.Péter felrepült az erdő fölé , és 

tavaszi-port szórt szét minden fele : a fákon szebbnél –szebb levelek ,virágok teremtek és a köves  

föld egyszeriben zöld lett.A tavaszi manó füttyentett egyet , és a madarak tucatját vonzotta oda 

,ahol fészket raktak ,tojást tojtak ,nyuszik százai ugráltak oda ,medvéből és farkasból meg el-el 

vesztődött tíz-tíz ,őzek futkároztak ,ugráltak be az erdőbe.A két jóbarát boldogan kacarászott e 

szép látványtól. 

 A barátok úgy döntöttek ,letelepednek erre a helyre , ami nekik már a hazájuk lett. 

 

                                                                                              Antal Örs Deli V.E osztályos tanuló 

 

Csak egy "àtlagos" nap 

 

 Èpp az àlmom közepén voltam, ami azért fura, mert fel kellett volna keljek, de persze, 

hogy akkor szòl az ébresztőòra, mikor az àlmom legérdekesebb pillanatànàl vagyok. Na igen, az 

ébresztőòra, ami màr annyira szétment a sok ütéstől, földhözcsapàstòl vagy éppenséggel rúgàstòl, 

hogy màr csak halovàny hangja hallatszik a csodàlatosan irritàlò "muzsikànak". 

De persze, én erre is felkelek. Na és így kezdődik a napom. 

 Nagyon nehezen, de kimàszok az àgyból, ami kb. úgy 

làtszik mintha csak leestem volna, mivel először a fejem 

volt lent, majd a testem többi része. De..àlmos voltam. 

Tudtam, hogy megint óràkat fogok vàrni, amíg a húgom 

kijon a fűrdőszobàbòl..ez màr megszokott. De akkor is! 8 

éves!!.Még ha nővérem lenne..Oké. Tehàt. Probàlkoztam 

ajtóberúgàssal, mint az akciòfilmekben, de 

reménytelen..Csak làbfàjàst és üvöltést kaptam. Az ajtó 
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nem tört be. Miutàn kijött a dràga húgocskàm tusoltam, fogat mostam és ezt mindössze 10 perc 

alatt. Mondom 10 perc alatt! A felöltözés màr nehezebben ment, mert 1: nem tudtam mit vegyek 

fel 2: nem tudtam bejutni a szobámba. Na ez érdekes less, mivel nem emlékszem, hogy bezàrtam 

volna az ajtót. Körülbelül 2 màsodperc múlva a húgom jött ki a felsőmmel! A kedvenc 

felsőmmel! Na persze az üvöltésem felköltötte az utcàt, negyedet, orszàgot. A megoldàs: ő kisebb 

mint te! Oké. Értem kijàtszotta a kisebb mint én a kàrtyàt. Megint. 

 Unottan és àlmosan baktattam le a lèpcsőn, sajgò làbbal, mivel a "berugom az 

ajtót"akcióm kudarcot vallot. Persze anyuék lent is magyaràzkodtak de sietősre vettem és egy 

"majd jövökkel" elintéztem. Na és akkor suli. Csendben indultam el és hàlât adtam, amiért közel 

van a suli és csak 5 percet szenvedek a làbam miatt. Mikor beléptem az iskola kapuin nyüzsgés 

fogadott, ami szokàsos volt. Mindig mindenki rohan, izgul vagy éppenséggel tök nyugodtan veszi 

a figurát, ami vàrhatò is. Elindultam a suliboxom felé, Asley màr ott volt az enyém mellett és 

nagyon be volt màszva, làtszólag keresett valamit, vagy éppenséggel elbújt.  

–Mit csinàlsz? - fogtam meg a vàllàt, mire ő eröltetett vigyorral kimàszott a szekrényből.  

-Mi a gond? - húztam fel a szemöldököm  

-Semmi,semi - legyintett és folyamatosan a szekrényemet nézte.  

-Mi a..-fordultam én is oda egy idő utàn, amikor már nagyon feltűnő volt, hogy mit néz és 

próbàltam kinyitni. Nem ment.  

-Mit csinàltál vele? - néztem rà unottan. 

 -Hàt az úgy volt, hogy neki mentem, mert..izéé..àtestem a takarítònő tolòkocsijàn..vagy mi az..és 

puuff!.Neki mentem és behorpadt. Èn meg..hààt..elbújtam.  

-Najo..MIVAN? - ràncigàltam a szekrényem, ami..ami hirtelen kipattant én meg óriàsit 

zuhantam. Legalàbbis óriàsinak tűnt, mert a gerincemnek 

annyi. 

-Ajj..- szaladt, hogy húzzon fel Asley – jól vagy? -Aha-

poroltam le magma – kivéve, hogy most màr nem csak a 

làbam, de a gerincem is elferdült. -Bocsii-biggyesztette le a 

szàjàt Asley 

 -Nem gond - mosolyogtam rà kedvesen, aztàn óràra 

szaladtunk, mert becsnegettek. Màr, ha lehet azt szaladàsnak 

nevezni amit csináltam. Inkább egy rokkant békàra..de 

részletkérdés. 

 Az osztàlyba még hatalmasabb nyüzsgés fogadott. 

Èteles papírok, fólialabdàk és ételmaradékok repkedtek ide-oda, ami egyben gusztustalan és 

szórakoztatò. Ricsi padon tàncolt..Andrisék viszont székvàrat építettek..majd ràültek "tròn" ként. 

Felnőttünk. Ez làtszik is. A tanàr bejött az osztàly elcsendesedett. Èpp az óràt kezdtük 

volna..mikor..mikor Norbi székestől asztalostòl eldőlt és lezuhant a földre. Csend, csodàlkozás. 

Aztàn mindenkiből kitört a nevetés, mivel Norbi még mindig aludt. A tanàr csendesíteni próbàlt, 

de nem ment könnyen. Épp a pillanatot örökítették. A cìm: Norbi kidőlt. Szò szerint a padbòl. A 

tanár azt mondta, hagyjuk ott. Hàt. Mi ott hagytuk. Szerintem még most is ott alszik. De nem 

lényeges. Az óràk viszonylag hamar elteltek , ami ritka, de egész nap hülyültünk, ami viszont 

megszokott.  

 Mikor haza értem rögtön észrevettem, hogy 

valami nincs rendben, mert mindenem sajog. De ez 

eddig fel sem tűnt mert..egyszerűen észre se 

vettem, mert lefoglalt a szórakozás. Ès ez mind a 

suliban. Ez az a hely, amit minden diàk utàl. Miközben, 

ha jobban belegondolunk nincs is amiért. Jó, persze a korànkelés 
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és a tanulàs oké. De nezzük màr honnan. Itt kaptuk meg az első haverokat, itt van talàn a legtöbb 

emlék. Itt izgultunk, itt idegesítettük a tanàrokat és ezeket meg most is csinàljuk. Itt talàltuk meg 

első szerelmünket vagy egy olyan szemèlyt, aki nagyon fontos nekünk. Ez a hely tanìtott meg 

minket élni. Pici korunktòl minket kìsért egész nagy korunkig, ha akartuk, ha nem. De talàn igy a 

jó, mert itt tanultunk meg szeretni, élni, szenvedni az igazi iskolai dolgokon kívül is..tapasztalatot 

nyertünk. Ez soknak csak elmegy a füle mellett, de ha iskola nem lenne sok személyt és érzést 

nem ismertünk volna meg. Szòval, ha belegondolunk nem is olyan szörnyű a suli 

Balogh Rebeka 

VII.G

Iskolánk 

Iskolánkba, mi szép és nagy, 

Nem hatolhat be a fagy. 

A diáksereg megküzd vele, 

Leigázzák egy~kettőre. 

 

Fagy alatt a butaságot értük, 

Hisz ez legnagyobb ellenségünk.  
Az órákra besietünk, 

Egyet sem szabad 

lekésnünk. 

 

Az egyenruha 

kötelező, 

Azt hordani kell, s 

illendő. 

Óráink életre kelnek, 

Ha a tanárok bemenetelnek. 

 

Órán sokat tanulunk, 

Olykor meg szórakozunk. 

Bár a fegyelmezettség 

kötelező, 

Akkor is, ha nem hihető. 

Az igazgató viccel velünk, 

De csak ha jól viselkedünk. 

Kedvesek a tanárok is, 

Tanítanának téged is. 

 

Iskolánkba bárki bejön, 

Mosolyt hagy a kisküszöbön. 

Tárt karokkal vár mindenkit, 

Úgy a nagyot, mint a kicsit. 

 

Gyere hát be, ha jót akarsz, 

Itt te rosszat nem tanulhatsz. 

Várunk téged szeretettel, 

Szeretettel, s öleléssel. 

Petrinca Krisztina 

VII.F. 

Csak egy "àtlagos" nap  
 

 Èpp az àlmom közepén voltam, ami azért fura, mert fel 

kellett volna keljek, de persze, hogy akkor szòl az ébresztőòra, 

mikor az àlmom legérdekesebb pillanatànàl vagyok. Na 

igen, az ébresztőòra, ami màr annyira szétment a sok ütéstől, 

földhözcsapàstòl vagy éppenséggel rúgàstòl, hogy màr csak 

halovàny hangja hallatszik a csodàlatosan irritàlò 

"muzsikànak". De persze, én erre is felkelek. Na és így kezdődik a 

napom. 

Nagyon nehezen, de kimàszok az àgyból, ami kb. úgy làtszik mintha csak 

leestem volna, mivel először a fejem volt lent, majd a testem többi része. De..àlmos voltam. Tudtam, hogy 

megint óràkat fogok vàrni, amíg a húgom kijon a fűrdőszobàbòl..ez màr megszokott. De akkor is! 8 

éves!!.Még ha nővérem lenne..Oké. Tehàt. Probàlkoztam ajtóberúgàssal, mint az akciòfilmekben, de 

reménytelen..Csak làbfàjàst és üvöltést kaptam. Az ajtó nem tört be. Miutàn kijött a dràga húgocskàm 

tusoltam, fogat mostam és ezt mindössze 10 perc alatt. Mondom 10 perc alatt! A felöltözés màr 

nehezebben ment, mert 1: nem tudtam mit vegyek fel 2: nem tudtam bejutni a szobámba. Na ez érdekes 

less, mivel nem emlékszem, hogy bezàrtam volna az ajtót. Körülbelül 2 màsodperc múlva a húgom jött ki 
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a felsőmmel! A kedvenc felsőmmel! Na persze az üvöltésem felköltötte az utcàt, negyedet, orszàgot. A 

megoldàs: ő kisebb mint te! Oké. Értem kijàtszotta a kisebb mint én a kàrtyàt. Megint. 

 Unottan és àlmosan baktattam le a lèpcsőn, sajgò làbbal, mivel a "berugom az ajtót"akcióm 

kudarcot vallot. Persze anyuék lent is magyaràzkodtak de sietősre vettem és egy "majd jövökkel" 

elintéztem. Na és akkor suli. Csendben indultam el és hàlât adtam, amiért közel van a suli és csak 5 percet 

szenvedek a làbam miatt. Mikor beléptem az iskola kapuin nyüzsgés fogadott, ami szokàsos volt. Mindig 

mindenki rohan, izgul vagy éppenséggel tök nyugodtan veszi a figurát, ami vàrhatò is. Elindultam a 

suliboxom felé, Asley màr ott volt az enyém mellett és nagyon be volt màszva, làtszólag keresett valamit, 

vagy éppenséggel elbújt.  

–Mit csinàlsz? - fogtam meg a vàllàt, mire ő eröltetett vigyorral kimàszott a szekrényből.  

-Mi a gond? - húztam fel a szemöldököm  

-Semmi,semi - legyintett és folyamatosan a szekrényemet nézte.  

-Mi a..-fordultam én is oda egy idő utàn, amikor már nagyon feltűnő volt, hogy mit néz és próbàltam 

kinyitni. Nem ment.  

-Mit csinàltál vele? - néztem rà unottan. 

 -Hàt az úgy volt, hogy neki mentem, mert..izéé..àtestem a takarítònő tolòkocsijàn..vagy mi az..és 

puuff!.Neki mentem és behorpadt. Èn meg..hààt..elbújtam.  

-Najo..MIVAN? - ràncigàltam a szekrényem, ami..ami hirtelen kipattant én meg óriàsit zuhantam. 

Legalàbbis óriàsinak tűnt, mert a gerincemnek annyi. 

-Ajj..- szaladt, hogy húzzon fel Asley – jól vagy? -Aha-poroltam le magma – kivéve, hogy most màr nem 

csak a làbam, de a gerincem is elferdült. -Bocsii-biggyesztette le a szàjàt Asley 

 -Nem gond - mosolyogtam rà kedvesen, aztàn óràra szaladtunk, mert becsnegettek. Màr, ha lehet azt 

szaladàsnak nevezni amit csináltam. Inkább egy rokkant békàra..de részletkérdés. 

 Az osztàlyba még hatalmasabb nyüzsgés fogadott. Èteles papírok, fólialabdàk és ételmaradékok 

repkedtek ide-oda, ami egyben gusztustalan és szórakoztatò. Ricsi padon tàncolt..Andrisék viszont 

székvàrat építettek..majd ràültek "tròn" ként. Felnőttünk. Ez làtszik is. A tanàr bejött az osztàly 

elcsendesedett. Èpp az óràt kezdtük volna..mikor..mikor Norbi székestől asztalostòl eldőlt és lezuhant a 

földre. Csend, csodàlkozás. Aztàn mindenkiből kitört a nevetés, mivel Norbi még mindig aludt. A tanàr 

csendesíteni próbàlt, de nem ment könnyen. Épp a pillanatot örökítették. A cìm: Norbi kidőlt. Szò szerint 

a padbòl. A tanár azt mondta, hagyjuk ott. Hàt. Mi ott hagytuk. Szerintem még most is ott alszik. De nem 

lényeges. Az óràk viszonylag hamar elteltek , ami ritka, de egész nap hülyültünk, ami viszont megszokott.  

Mikor haza értem rögtön észrevettem, hogy valami nincs rendben, mert mindenem sajog. De ez eddig fel 

sem tűnt mert..egyszerűen észre se vettem, mert lefoglalt a szórakozás. Ès ez mind a suliban. Ez az a hely, 

amit minden diàk utàl. Miközben, ha jobban belegondolunk nincs is amiért. Jó, persze a korànkelés és a 

tanulàs oké. De nezzük màr honnan. Itt kaptuk meg az első haverokat, itt van talàn a legtöbb emlék. Itt 

izgultunk, itt idegesítettük a tanàrokat és ezeket meg most is csinàljuk. Itt talàltuk meg első szerelmünket 

vagy egy olyan szemèlyt, aki nagyon fontos nekünk. Ez a hely tanìtott meg minket élni. Pici korunktòl 

minket kìsért egész nagy korunkig, ha akartuk, ha nem. De talàn igy a jó, mert itt tanultunk meg szeretni, 

élni, szenvedni az igazi iskolai dolgokon kívül is..tapasztalatot nyertünk. Ez soknak csak elmegy a füle 

mellett, de ha iskola nem lenne sok személyt és érzést nem ismertünk volna meg. Szòval, ha 

belegondolunk nem is olyan szörnyű a suli. 

                Balogh RebekaVII.G. 

 

Mein Tagesprogramm 

 Um 7 Uhr stehe ich auf. Ich frühstücke: 

Kartoffelsalat und Kakaomilch. Ich gehe in die 

Schule. In der Schule: ich schreibe, ich lese, ich 

turne und ich male. Das ist nicht so gut. Um 

halb 2gehe ich nach Hause. Ich esse zu Mittag: 

Suppe und Wiener Schnitzel. 

Ich mache meine Hausaufgabe und ich lerne. Wir schreiben  eine 
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Kontrollarbeit. Um halb 6 gehe ich mit Martina ins Kino. Der Film ist ein Liebesfilm. Um halb 

neun gehe ich nach Hause. Ich esse zu Abend: eine Birne. 

 Ich lese ein bisschen und ich sehe ein bisschen fern. 

 Ich gehe schlafen.  Gute Nacht !  

Vajda Henrietta , Klasse VI.D 

Brieffreundschaft  
 In der Klasse 7E alle Schüler und Schülerinnen haben einen Brieffreund oder eine 

Brieffreundin in Süd -Deutschland, im Karlsgymnasium von Bad Reichenhall. Diese deutsche 

Freund gehen in die Klasse 7A.Wir schreiben die Briefe seit 2 Jahren und sie haben auch schöne 

Briefe geschrieben. 

 Aus diesen Gesprächen haben wir eine Menge gelernt, viele Informationen über die 

Kultur, Schule  und Famile in Deutschland. Und wir haben auch unseren Wortschatz verbessert. 

Wir freuen uns alle über die neuen Freunde und wir hoffen, dass wir noch lange in Beziehung 

bleiben. 

   Rus Balázs, Hegedüs Balázs, Klasse 7E 
Deutschland- Quiz  
1. Welche sind deutsche 

Automarken? 

O Chrysler und Ford 

O BMW und 

Volkswagen 

O Fiat und Subaru 

2. Das größte deutsche 

Bundesland (Fläche) ist… 

O Thüringen 

O Bayern 

O das Saarland 

3. Neu-Schwanstein ist… 

O ein Schloss in Bayern.  
O eine Insel im Bodensee. 

O ein Wolkenkratzer in Wuppertal. 

4.Die Brüder Grimm sammelten 

O deutsche Briefmarken. 

O deutsche Kochrezepte. 

O deutsche Märchen. 

5.In München findet jedes Jahr ein 

großes Fest statt. 

O das Januarfest 

O das Julifest 

O das Oktoberfest

  

                       Smile 

What costs the least and does 

the most 

And makes life so worthwhile ? 

Can you guess it ? Try your best ! 

It‟s just a pleasant smile. 

 

The best smiles are not  “put on”,  

They show you really care. 

You‟re not complete without your smile,  

But it‟s something you must share. 

 

Get out there, put on a happy smile ! 

It‟s the one thing you can wear 

That‟s never out of  style ! 

A radiant smile has something real,  

It‟s open and it‟s pure. 

People smile in every language, 

It‟s a universal truth ! 

 

              Special  Friends 

Special friends, that‟s what we are 

And forever friends we‟ll stay. 

We care so much and share so 

much. 

It‟s always been that way. 

 

And no matter what life throws our way, 

You‟ll always understand. 

You‟ll always be beside me,  

My very special friend. 

 

Anita Vargas Cortez Dinel, cl. a VI-a A
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When life gives you a hundred reasons to cry,  
show life that you have a thousand reasons to smile 

 People had always been affected by the sad things in life. They don‟t know how to enjoy the good   

moments. 

 Firstly, when something bothers you, don‟t act nervously because your mood can infuence others or it 

can give satisfaction to the ones that hurt you. Just keep smiling and 

think about something or someone that makes you happy.  This way, 

you‟ll fell better and you‟ll show that you are not affected. After all, 

just a small bad thing can change all your day. Don‟t let it get to you 

and be indifferent in the way you see things.  

 All in all, happiness doesn‟t come 

easily and can always be interfered by 

inconveniences. You have to think at 

all reasons that make you fell better and you will see how slowly your mood 

will become better. 

Păcurar Carina,  

cls. a VII-a C 
              The European School of the Future 

 Nowadays education has huge amounts of levels.In Europe students use laptops and 

tablets instead of copybooks, but have you ever wondered how the school of the future will 

look like? 

 In my opinion, education will reach a whole new level in 2035.I believe in the fact 

that tablets will be the future.They aren't heavy and they can contain every copybook of a 

student.In the present, there are huge amounts of Online Schools, where kids, teenagers and 

adults can learn at home, using a webcam, microphone and a PC.Honestly I can imagine that 

there will be more schools online than elementary schools in the city.Why? Well that's simple.It‟s 

easier. Parents won't be pleased.Kids need to be in a social environment.Otherwise, they will not get used to going out 

with people and making friends very hard. 

 Another important thing is “the look” of the schools.Nowadays schools get rebuilt because some of them have a 

very negative look and shape. Schools will have a shape and look that will give you a feeling of home, love and warmth. 

The sports centers will get or they should get a rebuild and will get better equipment.The extra-school activities don't 

have a bright future because of the Digital Era that we live in. 

 The European School of the future will have cameras in the schoolyard and outside of it.This is a good thing 

because then, there will be no need for the teachers to watch the yard constantly in the breaks. 

 So overall the modern European school will be like this: the building will be very beautiful and will give a 

warm feeling.The security will be almost 100% safe. The students will have an easier time studying and it will be much 

more practical.  
Varga Norbert, cls. a VIII-a E

 
Silly Poems 

When you open the door 

And look on the floor, 

You see a deer 

And near a bear. 

 If you look at the ceiling, 

 You have to be saying 

” It's scary,  
Save me, Mary!" 
      ByBercea Alexandru(4B) 

 

E aster 

      A ll the people are painting eggs 

          S omething is happening 

T he monkeys are eating chocolate bunnies 

E veryone is very happy today 

R emember this day! 

   By Furnea Bianca & 

  ȘtefanClaudia(4B) 
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  E aster is very 

funny  

 A nd very, very 

important  

 S pring is very 

sunny  

 T here is an Egg 

Hunt.  

 E lephants are dancing  

 R abbits are clapping. 

 By Ilinca Postelnicu &  

Alexandra Prodan (4B) 

 

 

 

Doi căţei și o pisică  

Doi căţei și o pisică 

 De la fermă va- să- zică, 

 Au primit pe-o farfurioară  

O pâine tare dulcișoară. 

 Căţeii s-au luat la 

trântă, 

 Că nu vor să o 

împartă. 

 Sar și latră tot mereu, 

 Să se-mpace le e greu. 

 Pisicuţa cea drăguţă,  
 Ia pâinica cea micuţă, 

 Iar când câinii o văzură  

Tare rău lor le părură… 

Alexandra Goia, cls. a VI-a A

De Paști 

 

Peste noapte a 

Înflorit mălinul, 

Peste noapte s-a 

Luminat seninul. 

 

Puișori de puf 

A clocit găina, 

Berze-i cuib de stuf 

A făcut vecina. 

 

Rândunele mici 

Ciripesc prin țară, 

Pluguri ca furnici 

Au ieșit afară. 

 

Flori de ghiocel 

Vând cu coșu‟, 

Dă-mi de Paști un miel 

Alb și-un ou roșu. 

Simina Alexia, cls. a IV-a B 
 

 

Vestitorii bucuriei Învierii 

Cât de mult am așteptat 

Și-n final s-a întâmplat: 

Este primăvară iară. 

Chiar de nu o să vă pară. 

 

Ouă roșii tot vopsim  
Și apoi le și ciocnim, 

Haine noi ne cumpărăm 

Și doar de Paști le 

îmbrăcăm. 

 

Sărbătoarea mult visată, 

De creștini mult așteptată, 

Învierea Domnului; 

Sărbătoarea Paștelui. 

Pușcaș Adelina, cls.a IV-a A 

 

Ziua de paște 

În ziua Învierii,  
În fața puterii, 

Hristos a-nviat 

Ce dar minunat! 

 

Întunericul s-a dus, 

A-nviat Iisus. 

Toți ne bucurăm, 

Și Lui îi cântăm. 

 

Hristos a-nviat, 

Cântați cu mine 

Păsări,flori și albine 

Iisus a-nviat! 

        Ștefan Claudia, cls.a IVa B 
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În ziua de Paști  

 

În ziua cea de Paști dorită, 

Toată lumea-i fericita, 

Căci astazi a înviat 

Domnul Sfânt,prea luminat.  

 

Mesele frumos așezate, 

Cu de toate-s incărcate, 

Ouă roșii și mâncare 

Speciale, pentru o zi mare 

Oamenii ciocnesc ouă, 

Iar ele se crapă-n două 

Cozonaci și drob de miel, 

Cu toții am mânca din el. 

 

De Paști noi sărbatorim, 

Pe Hristos cel înviat, 

Și oamenii se salută cu: 

Hristos a înviat! 

Tătar Lucia, cls. a IV-a B 

 

 

Tradiții Pascale 

 

În haine de sărbătoare, 

Ne îmbracăm cu gând curat,  

Și cu privirea către soare 

Rostim: „Hristos a înviat!” 

 

Și ouă roșii noi ciocnim, 

Așa-I un obicei lăsat, 

Cu sufletul curat , 

Răspundem: „ Adevărat a înviat!” 

 

Paștele sărbătorim, 

Și cu toții ne cinstim, 

Domnul Iisus ne învață, 

Să fim buni si drepți in viată! 

 

Trâmbițaș Emanuela, cls.a IV-a B 

 

 

Ariciul 

Un șoricel 

Mic, mititel 

Se ascunde în tufiș 

Întâlnit de un frunziș. 

În loc de spate 

Are ace 

Și să se joace îi place. 

Are un năsuc rotunjit 

Și e foarte drăguțel. 

E un arici drăgăstos 

Dar e și un pic pufos. 

Are o guriță mică 

Și nu știi ce-i pică 

Să mănânce frumușel 

Să se sature nițel. 

În culcușul lui pitic 

Se odihnește un pic. 

Ungur Ariana, cls.a IV-a C 

Ungur Ariana- Clasa a IV-a C  
 

           Muzica 
Îmi place să cânt la pian 

Tot limbajul muzical 

Eu sunt tare fericită 

Ca-m și o vioară mică. 

 

La chitară de aș vrea 

Eu nu aș putea cânta. 

Dar la flaut e ușor  
Și cânt frumos in cor. 

 

Muzica e viața mea 

Toată ziua aș cânta 

Numai la trompeta mea 

Tra-la-la-la-la-la-la. 

Marta Violeta- Clasa a IV-a C

Primăvara 

Primăvara a venit 

Vestitorii au sosit 

Pomii au înmugurit 

Și au înverzit. 

 

Ghioceii cei micuți 

Sunt foarte drăguți 

Crinii cei înmiresmați 

Sunt albi și curați. 

 

Un fluturaș colorat 

Îndată a zburat 

Era foarte curios 

Și s-a așezat pe un trandafir 

frumos. 
Tătărau Oana- Clasa a IV-a C
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A Letter of Protest to God from a chicken’s point of view 

Dear God,  
 I am a little chicken and I have been living at a small farm since I was 

an egg. I am witting you for the first time and I beg you not to allow anybody 

to eat chickens. I have heard from my father, The Big Red Rooster, that many 

of my elder brothers were taken away from here and nobody has seen them 

since than. My father thinks they might have been killed by men to be eaten and now they must be on the 

shelves of supermarkerts. 

 I don‟t want to go anywhere. Here I am allowed to walk around freely to scratch and strech my 

wings. I can hear the birds‟ songs in the morning and the chick chick of the chickens and hens 

during the day. I love living here together with my large family.  
 Oh! Dear Lord! Don‟t let the human beings eat us anymore.Give them as many fruit and vegetables, 

milk, cheese and eggs, bread and cakes,as they can eat.How could I worship you if I were a piece of meat. 

 And most of all I am affraid of the cooker. I ve heard he‟ s a cruel man.He kills chickens and puts 

them into the oven and makes them roasted chickens.Oh Dear Lord forgive him as people don‟t   know what 

they are doing. 

 Oh! My God, don‟t leave me here and take my life into your hands. 

           Lord! Have mercy as Yours is the Glory in forever and ever.Amin. 

       Marc Flavius, class 7B   

Dear God, 

 I am writing to protest about my poor, miserable life: a life of a chicken. Every day, I am 

kept in a small cage, with 5 chickens. There is dirth in the cage and even if the farmer cleans it 

every evening. We hurt each other with the feathers because we don't have enough space. We 

don't even have space to lay our eggs! Moreover, we don't have the vital resources: air and water. Ok...we 

have water but it's dirty at all times. AIR is the most important! We are 2000 chickens on the farm, if I can 

call this jail a farm. Is this a life of a chicken? Is this a normal life of an animal? I am your creation. You 

should help me! 

Yours faithfully, 

Mr. Chicken  
By Ioana Ștefan, class 7B

 

 Dear Lord,  

 My name is Chick-Chick. I‟m a three months old chicken. I live in a factory farming with many 

others chickens, hens and roosters. I don‟t know who my mother and father are. 

I am writing you to protest about the way we are treated and also I want to beg you to do something for us. 

 We are thousands in one building. I am locked up in a wire cage with other five chickens inside it. 

I can‟t flap my wings and clean my feathers. I can‟t scratch and move around freely. It‟s so crowded here 

and there is so much noise so I can‟t sleep very well and I would like to go away from here. But I have 

heared that if I go away for here, I‟ll be made a frozen chicken. 

My aunt told me last night that the real chickens were those who were grown at a real farm. Those 

chickens are alowed to walk around freely and they can scratch and stretch their wings. 

 Then, I have heard why we are grown for in such away. 

 Oh, my Lord, don‟t let people kill us for food. Please, stop such a cruel way of producing food. 

Dear Lord, give people a lot of food so that nobody should eat roasted chickens. 

Lord, have mercy; keep me far from the cooker! For Yours is the Kingdom and the power and the glory 

forever. 

Yours faithfully, 

Chick-Chick                                                                                                       By Iulia Mircea, class 7B 
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Snapshot of Me 

 I‟m Pop Ioana and I‟m from Romanian. I‟m eleven. I‟m called „ Ioa‟ for short. My best friend is 

Antonia. She‟s from Romania, too. I live in Tg.-Mures, a big town on the centre of Romania. I like Tg.-

Mures. I‟m a student in Class 5 at the „‟ Liviu Rebreanu School‟‟. My teacher is Romanian.  
 My favourite band at the moment is „Maxim‟ and my favourite singer is „Smiley‟ I like the 

English series on National Geographic Wild, The child alone at Christmas and the animated series. They 

are really good.                                                                                                  Pop Ioana, cls.aV-a A 

 
Eroul meu preferat  

 Modelul meu în viață și totodată eroul meu preferat 

este mama mea. O admir mult deoarece face atâtea 

sacrificii pentru mine și pentru sora mea, ne 

protejează,ne alintă, ne îngrijește și ne 

iubește atât de mult. Faptul eroic pe care 

cred eu că mama mea l-a înfăptuit este 

acela că,într-o noapte, m-am îmbolnăvit foarte 

rău iar mama mea nu a dormit toata noaptea. 

Când respiram puțin mai adânc, mama se ridica din 

pat și se asigura că totul este bine. Mă simțeam atât de bine să știu că cineva mă 

protejează și este aici pentru mine. Sper ca și eu să devin o persoană atât de delicată și grijulie ca ea. 

Ruța Andreea, cls. a V-a A 

 

 Aș dori ca în următoarele rânduri să descriu o persoană la care țin 

foarte mult, o persoană care are foarte mult calități, și de aceea vreau 

să fie modelul meu de urmat în viață. Este mama mea, ființa care mi-

a dat viață, care m-a ajutat să fac primii pași, să rostesc primele 

cuvinte, iar astăzi o regăsesc lângă mine, ajutându-mă să deslușesc 

tainele învățăturii. Mă ajută la teme și oridecâte ori am nevoie de un sfat 

înțelept. Privirea ei blândă și vocea ei caldă mă ajută să trec peste orice 

supărare. Gingașă și grațioasă, ea știe să treacă peste orice greutate și să facă față situațiilor dificile. Știe o 

mulțime de lucruri și uneori, am impresia că pentru mama, nimic nu este imposibil.Mi-aș dori să am 

farmecul și eleganța ei, să fiu la fel de gingașă și sensibilă, precum eroul meu preferat: mama. 

 Socaciu Alexia, cls. a V-a A 

 

  Mama mea este o femeie care și-a dorit o fetiță și visul i s-a împlinit. 

Ea este cea care m-a învățat cum să fac primii pași în viață.Când eram bolnavă 

ea era cea care mă îngrijea. Este o fire descurcăreață, când este pusă în situații 

dificile. Este plină de energie făcând treburile casnice, cumpărăturile și după o 

săptămână de muncă se relaxează împreună cu mine. Este cea care îmi dă 

sfaturi importante. Când va veni vremea să am și eu un copil, voi urma 

exemplul mamei mele. De  la ea am învățat că doar dacă învăț și muncesc pot 

ajunge cineva în viață. Pentru că mama mea este eroul meu, eu o răsplătesc cu iubirea 

mea! 

Bârsan Antonia, cls. a V-a A 

 

Meseria, brățară de aur  
 Visul meu este acela de a deveni 

învățătoare. De ce? Pentru că mi-am 

admirat întotdeauna învățătoarea, am 

îndrăgit-o și cred că mi-ar plăcea foarte 

mult să fac ceea ce face ea: să învăț copiii 
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să scrie, să citească, să socotească și să parcurgă tainele învățăturii. Meseria de învățătoare însă nu este 

ușoară. Cere foarte multă responsabilitatea deoarece trebuie să ai grijă de mulți copii, dar cu multă răbdare 

și dragoste poți face multe lucruri. Farmecul acestei meserii este că îți aduci aminte tot mereu de 

momentele în care ai fost elev, iar sufletul tău va rămâne veșnic tânăr.  

Socaciu Alexia, cls.a V-a A 

 

 Când voi crește mare eu aș vrea să devin medic deoarece consider că 

această meserie mi se potrivește întrucât prin practicarea ei pot să salvezi vieți, să 

tratezi oamenii în suferință, să fac bine celor din jurul meu. Consider că este o 

meserie grea întrucât nu este ușor să tratezi cele mai grave boli. Am o stimă 

deosebită față de medicii din ziua de azi, care, cu toate că întâmpină diferite 

greutăți, reușesc cu ajutorul profesionalismului să facă tratamentele cele mai 

reușite. Pregătirea în această meserie constă în mulți ani de stadiu, practică, 

seriozitate și dăruire, urmând ca la sfârșitul studiilor, cei care le-au terminat, să 

devină viitori medici de renume din țară. Îmi aduc aminte de un caz mediatizat în 

care un medic a operat o persoană la piciorul drept în loc de cel stâng.  Sper să nu pățesc și eu așa. 

Moldovan Radu, cls. a V-a A 

 Meseria mea preferată este aceea de educatoare. Unul dintre motivele pentru care 

îmi place această meserie este faptul că îndrăgesc copiii mici care sunt foarte 

drăgălași și isteți. Mă încântă ideea de a-i învăța pe copilași lucruri interesante 

pentru ei: poezii, cântecele, povești și jocuri distractive. Meseria de educatoare mi 

se pare o meserie haioasă și trebuie să recunosc un alt motiv pentru care îmi 

place această meserie este faptul că mă pot bucura de multe vacanțe împreună cu 

familia și prietenii mei. Aceasta este una dintre meseriile pe care le consider ca 

fiind de aur. 

Rău Alexandra, cls.a V-a A 

 

 De mic copil, am avut idei schimbătoare cu 

privire la meseria pe care o voi alege. Vroiam să devin 

doctoriță, hairstylist, învățătoare, manager de pensiune, dar acum doresc 

să devin profesoară de limba română. Profesoara mea de limba română 

m-a influențat în această alegere, fiind o persoană minunată, care prin 

felul ei de a ne învăța, m-a făcut să îndrăgesc această materie și să îmi 

doresc să devin și eu profesoară. De asemenea, mi-ar plăcea să lucrez 

cu copiii, să îi învăț tainele limbii române, să transmit și altor copii 

minunatele povești românești. Știu că nu este o meserie ușoară, 

deoarece sunt copii neascultători și neastâmpărați, însă atunci când faci 

ceea ce îți place, nimic nu mai contează. 

    La fel de mult îmi place și limba engleză pentru că este o limbă 

internațională, îmi plac călătoriile, doresc să cunosc lumea și să-i învăț pe alții. Am speranța să profesez 

ceea ce doresc și să ajung o profesoară îndrăgită și renumită.  
Pop Ioana, cls.a V-a A 

 Când mă voi face mare aș vrea să devin judecătoare, deși am mai multe preferințe, aș vrea să fiu și 

doctor, învățătoare, profesoară sau chirurg. Însă, m-a atras meseria de judecătoare deși nimeni din familia 

mea sau dintre cunoscuții mei nu este judecător. Visurile pentru mine sunt însă mai 

presus de orice, chiar dacă nu cunosc pe nimeni care să aibă această meserie. 

Știu că va fi un drum lung și plin de obstacole până voi ajunge la ciocănel și 

robă. Nu îmi voi pierde nădejdea să cred că, într-o bună zi, îmi voi aminti că 

am fost elevă și nu am renunțat nicio clipă la visul meu frumos. Deși sunt 

multe dezavantaje în practicarea acestei meserii, cum ar 

fi să îi spui unui om că îți pare rău dar trebuie să 

meargă la închisoare sau să vezi oameni care sunt de-a 
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dreptul nevinovați plângând. Sunt multe avantaje și dezavantaje însă eu, în continuare sper că odată și 

odată voi ajunge unde mi-am dorit. 

Ruța Andreea, cls. a V-a A 

 

 
 

 

 Sufletul cunoaște uneori inspirații neprevăzute, străfulgerări neașteptate, al căror cuprins și a căror 

profunzime nu le-ar putea exprima nici un volum întreg de cugetări așa cum lumina a o mie de făclii nu 

poate reda strălucirea uriașă și rapidă a fulgerului.  

 Așa cum un singur cuvânt adresat unui suflet, poate crea un întreg univers, care să-l umple de 

lumină, o simplă senzație, un sunet, o culoare, dacă angajează sufletul, devine o fericire. 

 Fiecare artă aruncă o lumină asupra celeilalte, de aceea ne dorim să priviți propunerile acestui 

capitol din revista noastră ca picuri sub picuri și peste picuri de culoare, dincolo de care să răzbată sunete, 

acele sunete care rezonează în suflete și pe care numai sufletul le poate auzi. Altfel spus, să privim 

creațiile elevilor ”ca ocaziuni ale meditației” asemeni îndemnului lui Brâncuși de a ne raporta la ”statuile” 

sale. 

          

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moto: 

”Esența lumânării nu este ceara care lasă urme, ci lumina!”  

(Antoine de Saint-Exupery) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabo Agnes -  V Kodori Timea - V D 

Orban Evelin VII G 

Bartha Evelyn VII G 

Krizsan Nikoletta  

V E 
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Marton Orsolya VI D   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

cls. I B 

Moldovan Szabolcs VIII E 
Diana Furnea VIII B 

cls. I B și cls. a III-a B 

Drăgulescu Diana VIII B 

”Lumea în școala ta” 

Marton Orsolya VI D Hasznosi Orsolya V D 

cls. I B și cls. a IV-a B 

Marton Orsolya VI D 

Muntean Ionuț  I B 

Marton Timea VIII D Moldovan Szabolcs VIII E 

Buta Ilinca I B 
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Filip Alexia cls. I B Buta Ilinca cls. I B 

cls. I C 

Popa Ruxi cls. I A 

Cls. a II-a C 

Piștănilă Raul cls. I B 

Harpa Darius cls. I B 

Ansamblul ”Mureșul” 
Beianu Alexandra cls. I A 

Grama Bianca VII A Grama Bianca VII A 

Nacu Andrei Levente VIII E Krizsan Nikoletta V E 

 
cls. I A 
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 Fiecare sfârşit de an aduce deopotrivǎ bucurie şi tristeţe în sufletele tuturor 

celor obişnuiţi sǎ vinǎ zilnic la şcoalǎ. Mai trişti par însǎ absolvenţii, cei care au 

crezut cǎ abia aşteaptǎ sǎ termine şcoala. Ne demonstreazǎ acest lucru tinerii elevi de 

clasa a VIII-a, care şi-au aşternut o parte din sufletul lor pe hârtie...  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Sunt foarte fericit de când am venit în 

această şcoală, fiindcă m-am aflat într-o clasă 

bună şi unde am fost tratat cu respect. Am învăţat 

multe lucruri interesante şi îmi pare foarte rău că a 

venit momentul să ne despărţim şi de aceea, eu 

vreau să le mulţumesc colegilor pentru prietenia pe 

care mi-au oferit-o, dar mai ales profesorilor 

pentru munca depusă. 

                    Nicușan Răzvan, cls. a VIII-a A 

 

 Pentru mine, acest an înseamnă 

finalul unei perioade frumoase din viaţa 

noastră, dar a sosit timpul să ne despărţim. 

Plecăm cu dorinţa de a nu ne pierde prietenii 

şi colegii care ne-au fost ca fraţii şi la care 

am ţinut foarte mult şi de a ne găsi un nou 

drum, care sper să fie presărat de împliniri. 

                    Colcer Anca, cls. a VIII-a A 

 Îmi va fi foarte dor de colegii mei de clasă. 

Au fost prietenii mei şi vor fi în continuare, chiar 

dacă ne despărţim. 

                     Pintican Andreea, cls. a VIII-a A 

 

 Aici mi-am petrecut 8 ani din viaţă, pe 

care nu îi vor regreta şi pe care o să mi-i amintesc 

toată viaţa. 

                          Sfredel Carla, cls. a VIII-a A 

 

 

 Zilele însorite … s-au întunecat într-o 

clipă. Zâmbetele calde şi primitoare au pierit 

în neant. După atâţia ani în care am împărţit 

bucuriile, durerile, speranţele… totul s-a 

sfârşit. Cu un gol în inima înaintez, 

deschizând uşa viitorului, uitându-mă sfios în 

urmă. Adio colegi… adio clasa a VIII-a… 

adio şcoala mea dragă! 

           Pălăcean Andreea, cls. a VIII-a A 

 

 
 Au mai trecut 8 ani, 8 ani în care am râs, 

am plâns, am învăţat, dar cel mai important am 

învăţat cum să împletesc o prietenie.  Înca îmi mai 

amintesc primul 10 şi primul 4, ce bucurie, ce 

tristeţe. Câte lecţii învăţate, câte exerciţii făcute, 

acum toate sunt în zadar, deoarece ne despărţim cu 

lacrimi în ochi şi zâmbete însuflet.                                      

 

Mărginean Raul, cls. a VIII-a A 

 

 

 Acum, la sfârşitul clasei a VIII-a, 

suntem puşi în situaţia să ne amintim ultimii 8 

ani, cei mai frumoşi ani din copilărie: prima 

zi de şcoală, primele note obţinute, primii 

colegi, primii prieteni… Cu timpul, aceste 

prietenii s-au întărit şi, cu siguranţă, vor 

continua, indiferent de oricâte probleme vor 

apărea, deoarece s-au creat nişte legături 

între noi, aproape imposibil de descris în 

cuvinte. 
Toma Daniel, cls. a VIII-a A 

 
  Asa cum e de așteptat, la finalul ciclului gimnazial, cu toții ne îndreptăm gândurile spre viitor, ne 

planificăm, căutăm să alegem cât mai bine. Cu toate acestea, nu trebuie să uităm de trecut. Nu am cunoscut 

școala sub altă formă decât cea de aici, și e greu să-mi imaginez ce urmează. Este impresionant cum în ultimul 

an m-am gândit mai mult la viitorul meu decât m-am gândit în ultimii zece. Și, cu toate astea, e bine să fie așa. 

Sentimentele sunt amestecate, dulci si sărate în același timp. Știu că îmi va fi dor de ceea ce am trăit în această 

școală. Oriunde ne vor îndrepta pașii, spre mai bine, spre mai rău, nu va fi la fel cum a fost aici. Îmi va fi dor de 

profesori, de colegi. Avem amintiri frumoase. Și cu toate astea, cu toții simțim că e momentul să trecem îmtr-o 

nouă etapă. Cu toții simțim că se termină, și, într-un fel, ne bucurăm că e așa. 

Diana Furnea, cls. a VIII-a B 
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 Nici cei mici nu sunt mai prejos, deoarece anii trec în zbor și clipele se strecoară pe lângă 

noi în neștiire. Micii, deja mari învățăcei îi urează un nostalgic ” rămas bun” doamnei învățătoare 

și cu multă încredere promit că vor desluși în continuare tainele învățăturii, fără a uita însă chipul 

celei care le-a urat bun venit în prima zi de școală, mâna ce le-a purtat întâia oară creionul, vocea 

ce i-a mângâiat pentru a-și depăși emoțiile înaintea  unui concurs și nemărginita răbdare a celei 

care îi va aștepta mereu cu drag în aceeași clasă și cu același zâmbet cald. Așadar, să aruncăm o 

privire asupra gândurilor din suflet așternute pe hârtie de elevii claselor a IV-a, cu rimă sau fără 

rimă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iată-ne ajunși în ziua în care se încheie cei patru ani pe care i-am petrecut impreuna,patru ani de munca,de 

efort,de succese,de bucurii.Mai bine să ne amintim de acea toamnă când pentru prima oară am devenit școlari. 

Frunzele ruginii se pregăteau sa țeasă covorul toamnei. Vă mai amintiti?Ne-am intalnit in curtea școlii.Povestea 

noastră îincepea.Începea cu momente de descoperire a școlii,a clasei,a băncii,a colegilor,începea cu lacrimi de 

teamă sau sfioase semn de prietenie. A venit vremea bastonașelor, a literelor, a primelor adunări, apoi a 

problemelor,tabla înmulțirii,cititul,povestitul...și anii au trecut...   

 Privind in urmă, ni se pare totul acum atât de simplu și ne vine să zâmbim, gândindu-ne cât de greu am scris 

primul cuvânt, cuvântul ,,mamă''. Orice muncă cere efort și munca noastră a cerut efort, dar efortul a fost încununat 

cu multe bucurii. Priviți-ne! Vă dați seama ca noi suntem boboceii de acum patru ani? Am crescut, am muncit, am 

greșit, dar din greșeli am învațat cu toții. La toamna vom trece în clasa a V-a : obiecte de studiu noi, profesori noi. 

Nimic nu trebuie să ne sperie, deoarece ceea ce am învățat în acești 4 ani constituie o adevarată bază pe care se va 

putea înalța învățătura viitoare. Dragi păriti, dragă doamnă învățătoare, sperăm că nu vă vom dezamăgi, ci vom 

urma drumul ce ni l-ați deschis. Trebuie să ajungem oameni de cinste cu care să vă mândriți.   

                                                         Clasa a IV-a B, 

                                                                  prof.Rucsana Pogăcean, profesoara noastră de suflet  

 Îmi amintesc cu plăcere, prima zi de școală. Parcă a fost ieri...emoțiile mă năpădesc...doamna învăţătoare, 

colegii, totul era ceva nou…Timpul a trecut și iată-ne azi ,tot noi, dar mai maturi și mai responsabili deși uneori nu ai 

spune ast, .înconjurați de dragii noștri profesori si doamna diriginta, împreună împărtășind gânduri și sentimente care 

ne-au legat toți acești ani înainte de a pași spre alte încercări. . 

 Astăzi simţim bucuria de a fi împreună şi împărtășim gânduri şi sentimente care ne-au legat în acești ani, 

înainte de a porni într-o nouă încercare! Țin să mulţumesc tuturor profesorilor pentru faptul că ne-au ascultat şi 

îndrumat în toţi acești ani, pentru răbdarea şi înţelegerea de care au dat dovadă… Vă mulțumim şi pentru faptul că 

uneori aţi fost mai severi cu noi si ne-aţi arătat adevăratele valori şi aţi reușit cu căldură şi înțelegere să ne aduceţi pe 

calea cea bună!! Doamnei diriginte… îi dăruim toată dragostea noastră, e persoana care ne-a ascultat, prietena care 

ne-a înţeles şi dascălul care ne-a disciplinat! Vă iubim şi vă mulțumim, doamna dirigintă!!! 

 Nu vrem să o uitam nici pe cea care ne-a deschis pentru prima dată abecedarul şi ne-a învăţat primele noţiuni. 

doamna învățătoare, vă iubim!!!  

 Faptul că noi suntem mai puternici şi mai pregătiți să păşim într-o altă etapă a vieții, vi se datorează d-voastră 

dragi profesori! Pentru asta, vă mulțumim!!! 

PĂDUREAN ALEXANDRA-ANCUŢA, clasa VIII C 

 

În amintirea claselor primare 

      Un nou început am în față, un alt mod de a privi viața cu alți ochi. Sfârșitul clasei a patra, a ciclului primar, 

mă afectează emoțional, făcându-mă să cred că am crescut.Emoția mă copleșește la gândul că mă voi despărți de 

iubita mea învățătoare, dar in același timp mă bucură gândindu-mă că mă așteaptă noi încercări, sper că le voi 

face față.Doamna învățătoare m-a învățat să scriu, să citesc și să gândesc corect. Pentru mine dumneaei va avea 

un loc special in suflet și în gând, va rămâne mereu izvorul nesecat de gânduri frumoase și sfaturi bune. Viața de 

școlar este o experiență unică.Când mă gândesc cât de repede a trecut vremea mp cuprinde regretul. Momentele 

trăite imi vor rămâne întipărite în minte. 

        O lacrimă, a nostalgiei despărțiti se varsă, acum, când închei această parte a vieții mele, dar privesc cu 

încredere spre viitor știind că, mulțumită dragei mele învățătoare, drumul meu pe treptele școlii va fi lin.  

 Pentru fiecare moment al celor patru ani, vă mulțumesc! 

 Zahan Briana- Clasa a IV-a A, prof. Crețu Ildiko 
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 În acești ani am învatat multe, am legat prietenii si am găsit o persoană bună. Această persoană este 

doamna invătătoare. Ea ne-a învățat să fim politicoși și să avem grijă ce facem cu viața noastră. La greșelile 

elevilor a râs împreună cu elevii ei și i-a ajutat să nu mai greșească.     

                       Furnea Bianca, cls. a IV-a B, prof. Pogăcean Rucsana 

Primii ani de școală 

 

 Parcă ieri și totuși în urmă cu patru ani pășeam pentru prima dată pe porțile școlii, însoțit de mama și de 

tata. M-a întâmpinat doamna învățătoare, a fost drăguță și primitoare, atât cu mine cât și cu ceilalți colegi. Clasa era 

frumos amenajată, iar pe bănci era visul fiecărui elev: abecedarul și cartea de matematică. În toți acești ani 

dumneaei a avut răbdarea și bunătatea de a ne învăța. Așa am acumulat multe cunoștințe, participând la concursuri 

și activități interesante. 

 A sosit și ziua încheierii celor patru ani petrecuți împreună, în care am învățat, am depus efort fiind răsplătiți 

după sârguința fiecaruia. Pentru toți acești ani țin să-i mulțumesc doamnei învățătoare fiindcă ne-a învățat de la 

litere până la compuneri, de la adunări și scăderi până la fracții, ne-a arătat frumusețile lumii înconjurătoare, ne-a 

introdus în tainele istoriei și geografiei și să deosebim binele de rău. 

Pe lângă toate acestea am făcut și multe activități extrașcolare. 

 Îi mulțumesc doamnei profesoare de desen care ne-a învățat să fim creativi, doamnei profesoare de engleză 

care ne-a învățat limba universală, doamnei profesoare de religie care ne-a dat latura spirituală și domnului profesor 

de sport care ne-a menținut într-o stare fizică excelentă. 

 Recunosc că uneori v-am supărat și că nu întotdeauna ați fost mândră de mine, dar vă rog, ca la acest ultim 

pas să păstrați doar momentele plăcute petrecute împreună. 

 Dragă doamnă învățătoare și domnilor profesori, iată cum clopoțelul sună astăzi pentru ultima oară lăsând 

în urma lui suflete fericite și dornice de vacanță însă și inimi triste și pline de regret. Pentru noi, elevii clasei a IV-a 

A, acest ultim clinchet semnifică sfârșitul unui capitol din viață, dar și un nou început. Sperăm că nu vom dezamăgi, 

vom urma drumul ce ni l-ați deschis, pentru a ajunge oameni cinstiți, de care să fiți mândră. 

Szabo Irinel- Clasa a IV-a A, prof.Crețu Ildiko 

 

La revedere 
 Mă uit cu drag, nostlagie și regret în urmă! Am trăit experiențe minunate în tainele cifrelor și literelor, acum 

deslușite. Încep o nouă treaptă a vieții mele de școlar. Am trecut acești patru ani cu bune, cu rele, acumulând tot 

ceea ce știu de la buna mea învățătoare. 

 Mulțumesc, draga mea învățătoare! 

 Mateaș Carla, Clasa a IV-a A, prof.înv. Crețu Ildiko 

 

 Eu o iubesc si o pretuiesc pe doamna invatatoare deoarece ne învață multe la școală pentru a lua 

note bune. Să nu uităm că, cel mai important este că ține la mine și la colegii mei.Să nu uităm că cei patru ani 

s-au terminat, iar nouă ne pare rău că ne despărțim de doamna învățătoare.    

                                                       Moldovan Eduard, cls. a IV-a B 

 

 Zilele trec repede și aduc odată cu bucuria vacanței mari și tristețea despărțirii de învățătoare și de colegi poate. 

Sunt fericită că în sfârșit vine vacanța, dar sunt tristă că se termină zilele acelea când în pause ne strângeam toți și ne 

jucam diverse jocuri. O să îmi fie dor de toate clipele și momentele petrecute împreună . Cel mai dor îmi va fi de colegi 

și de doamna învățătoare. Ea ne-a educat și ne-a învățat multe lucruri. Cum a trecut timpul așa de repede?Parcă mai 

ieri eram întâmpinați la intrarea școlii. Rămas bun clasa a IV-a.  

Popa Maria Denisa, cls. a IV-a C, prof. înv.Gherman Diana 



Zâmbet de soare, versuri și culoare                                                                                                 
Revistă școlară 

 

 

 

 

 

Doamna învățătoare  

Doamna mea învățătoare, 

E frumoasă ca o floare. 

Ea mereu ne iubește,  

Și tot ea ne îngrijește.  

    

Eu am fost o mică floare 

Din grădina ei cea mare   

Si astăzi îi mulțumesc   

Pentru că m-a învățat să citesc.  

Draga mea învățătoare 

Ne-a învățat pe fiecare 

Să scriem, să citim 

Și în viață oameni buni să fim.   

Doamna noastă învățătoare astăzi  e  

Ca o zâna din poveste  

Bună este și frumoasă  

Calmă, caldă, generoasă. 

 

 Din suflet noi vă mulțumim 

Să nu uitati ca noi vă iubim 

Și câte generații veți avea 

Să nu uitați de clasa a IV-a 

 

Toți copiii vă iubesc 

Vă admiră,vă prețuiesc 

Doamnă nu te voi uita  

Niciodată-n viața mea!   

Prodan Alexandra, cls. a IV-a B  

 

Invățătoarea mea  

Doamna mea invatatoare  

Este ca o floare   

Mereu iubitoare   

Și îngăduitoare. 

 

Ca o mamă era   

Lucruri bune ne învață  

Să citim, să socotim   

Azi noi vrem să-i multumim. 

 

Și știu ca vom regreta    

Că ne despărțim de ea   

Îi spunem că o iubim   

Și cuminți noi o să fim! 

Mulțumim!     

Bercea Alexandru( cls.a IV-a B) 

 

 

Draga mea invățătoare 

La tine suflet bun 

Vin astăzi cu o floare 

Aceea ce ați fost    

Întâia învățătoare. 

Știu că din partea mea  

Prea mult ați răbdat  

Că nu puteam sa scriu  

Și n-am prea învățat. 

Plecăm în alta clasa  

Dornici de a învăța mai mult  

Cu profesori mult mai mulți 

Vom fi mai buni. 

Noi, recunoscatori 

Ne-om aminti cu drag 

De-o bună învățătoare  

Ce bine ne-a învățat! 

Andrei Onocan, cls. a IV-a B 

 

 

 

 Eu sunt bucuros că am avut ocazia să stau cu niște oameni atât de minunați și îmi pare rău că ne 

vom despărți de doamna învățătoare. Însă, acesta nu este sfârșitul. Am avut clipe frumoase în a IV-a , pe 

care nu am să le uit niciodată.Nu am să o uit niciodată pe doamna învățătoare pentru că tot timpul m-a iertat 

când am greșit și m-a învățat să fiu mai bun. Acum, urmează un nou început, am să merg la olimpiade așa că 

dragii mei, nu mă uitați așa de repede. 

Albert Gyoza Vlad, cls.a IV-a C, prof. înv. Gherman Diana 
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Comenius Parteneriate Scolare Multilaterale-Legende europene pe scenă-ELOS 

Școla Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Tg.Mureș este beneficiara unui grant în cadrul 

Programului Sectorial Comenius-Parteneriate Școlare Multilaterale pentru derularea  Proiectului 

,,European Legends on stage”(ELOS). Parteneriatul cuprinde  9 țări, respectiv România, Ungaria, 

Polonia, Lituania, Spania, Portugalia, Gracia, Turcia si Scoția. 

Obiectivul Programului este  cunoașterea si ințelegerea diversitătii culturale si 

lingvistice europene de către elevii și profesorii din școlile partenere, imbunătățirea 

managementului  institutional și a metodelor pedagogice .  

Proiectul Comenius Parteneriate Școlare Multilaterale- ,,European Legends on stage”- 

sprijină acţiunile europene de colaborare între școlile: Colegio Marista Champagnat-Salamanca, 

Spania, 10th Dimotiko Scholeio  Peristeriou- Atena, Grecia,Szkola Postawowa Nr. 2,  Gliwice , 

Polnia, Școala ,, Jaki Nagy Marton Altalanos”-Jak, Ungaria, Agrupamento de Escolas Dr. 

Francisco Sanches, Braga, Portugalia, Tevfik İleri Ortaokulu, Kurtuluş Ankara Turcia, Primary 

School Larbert, Falkirk, Scotland- UK, Zvirggzdaiciu Pargrindine Mokikla, Sakiur, Lituania, 

Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Tîrgu- Mureș, România 

Acest proiect permite echipelor de profesori și directori de la școlile partenere să 

împărtășească experiențe și informații, să testeze și să pună în practică noi abordari pedagogice și 

manageriale.  

Temele abordate în cadrul proiectului vizează prezentarea de către elevi a  școlilor din 

care provin, prezentarea unor personalități din țară, care au contribuit la schimbarea istoriei 

omenirii sau personalități recunoscute pe plan mondial în diferite sectoare de activitate, 

prezentara culturii și a tradițiilor locale, aspecte care țin de istorie, cultură și geografie locală. 

Prin însăși tema proiectului, elevii și-au exersat competențele de comunicare în limba maternă, 

prin studierea legendelor  specifice țării proprii, dar și competențele de comunicare in limba 

engleză prin  studierea a cel putin trei legende din literatura țărilor partenere, limba oficială a 

proiectului, fiind limba engleză. 

 Elevii sunt implicați alături de profesori, in toate 

etapele de realizare a activității proiectului, de la 

planificarea acestuia, până la evaluare si diseminarea 

rezultatelor.  

Resursele  educaționale ale proiectului  sunt  

integrate în curriculum prin abordări interdisciplinare.  

Activitățile din proiect au contribuie la 

eficientizarea tehnicilor de învăţare, dovedite prin 

creșterea nivelului de pregătire și rezultatele bune, 

obținute de elevii implicați în proiect; produse, scenarii 
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de lecții interdisciplinare, prezentări sub forma de PPT-uri, filmulețe, eseuri și prezentări ale 

legendelor studiate, broșuri, pliante, scrisori de colaborare între elevii din școlile partenere, 

expoziții, dramatizări, comunicate de presă, intervenții pe TwinSpaces, conferințe. 

În perioada 06-11 aprilie 2014 Școala Gimnazială  ,,Liviu Rebreanu” din Tg.Mures a 

găzduit a 8-a  reuniune a  Proiectului .  
Grupul international care a participat la schimbul de experiență din 

România, a fost format din 30 de elevi și 15 profesori din  

școlile a 6 din partenerii proiectului.  

Reuniunea de  proiect care se derulează în România,   

a fost deschisă oficial, de directorul școlii, prof. Nistor 

Gheorghe,  în data de   07 aprilie ora 9:00.  

Grupul international, a 

vizitat școala, a participat la un 

program artistic, apoi s-a 

implicat în  derularea de  activitati 

demonstrative susținute de 

coordonatorii fiecărei țări participante,  la 6 clase din 

scoala noastra  după cum urmează :Sibel Kahraman, 

coordonator proiect Turcia ( cls. a V-a D), Magdalena 

Stasiak, coordonator  proiect Polonia( cls. a V-a A), Jesús 

Alberto Rodríguez Delgado ,Spania ( cls. a VII-a B), 

Maria Vieira, Portugalia ( cls. a VIII-a A), Maria 

Geronikolou, Grecia (cls. a IV-a B), Rita Palaniy- 

Ungaria( cls a V-a E) 

O alta activitate de succes, înscrisă în program a fost vizitarea  Primăriei Municipiului 

Tg.Mureș si întâlnirea cu reprezentații primăriei. 

Panorama orașului a fost admirată de vizitatori din 

Turnului cu Ceas din clădirea Prefecturii Mureș.  
O activitate specifică tematicii proiectului a fost 

evaluarea interactive sub forma unei competiții între 

grupe de elevi, mixte( din tari diferite) ,,Concurs și 

jocuri despre legendele de pe spațiul virtual eTwinning.”  

Elevii au  lucrat  în echipe international, iar 

legendele  asupra cărora  ne-am concentrate au fost  

:Ecoul lui Tihany ( legendă maghiară ), Dimitra și 

Persefona ( legendă greacă ), Cocoșul din Barcelos ( 

legenda portugheză ), Dragonul de Wavel ( legendă poloneză ), Fata Blondă ( legendă turcă) 

Peștera din Salamanca ( legendă spaniolă )Podul Minciunilor 

 ( legenda românească )  
Schimbul de experiență a 

cuprins și deplasarea grupului în 

două locații încărcate de istorie și 

frumusețe legendară: Castelul 

Bran,  obiective turistice din 

Municipul Brașov, Cetatea 

medievală din  Sighisoara, Salina 

Turda, Cheile Turzii și Palatul 

Culturii din Târgu Mures;  
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 Tradițiile mureșene au fost transmise de Ansamblul ” Mureșul” într-un spectacol foarte 

frumos. 

Activitatea proiectului a fost încununată de atelierele de creație în care elevii și profesorii 

din grupul international au realizat produse specifice sărbătorilor tradiționale de Paști.  
Atelierele de creație au fost precedate de un 

eveniment global, închinat  ,,Zilei Pământului”-Plantarea 

COPACULUI ,, ELOS”- care va scrie o noua ,,legendă”.  
Spre bucuria și mulțumirea noastă profesorii și elevii 

din cele 6 țări participante la reuniune au apreciat activitatea 

din România, ca fiind cea mai frumoasă reuniune. 

La nivelul școlii noastre au fost planificate 32 de         

mobilități (elevi și profesori) din care s-au realizat 30.                                                                                                          

Coordonator  proiect, 

Prof.Maria Borșan 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresii experiență proiect ELOS 
 Pentru mine participarea în proiectul Comenius a însemnat foarte mult. Am invățat multe 

lucruri noi, am invățat cum să lucrăm în echipă mai bine, am văzut lucruri noi în schimbul de 

experientă și am cunoscut persoane noi. Nu regret că am participat în acest proiect și aș mai 

participa într-un astfel de proiect. 

Graur Alexandra, cls. a IX-a E, Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” 

 The Comenius Project was one of the best experiences ever! Not only that I got involved 

in a really big and important project, but I also got to meet new people and make some friends. 

One of the biggest advantages was really getting to exercise and improve our English skills. We 

got to speak English and take what we have learnt in school outside, in the real word. It was 

really such a great experience and I would do it again anytime! 

Laura Avram, cls. a IX-a D, Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”  
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 When I first heard about the ELOS Project, I was very excited. I didn't know that it would 

be so interesting. It was much much better than I thought. I was so lucky being in this project , 

because I could meet awesome people in all the countries that have participated in this project. I 

was so lucky that I could learn things about other countries (especially legends) and I could see 

how other people learn. I am so glad that I participated in this project and I want to say that this 

experience will help me in life.  

Daniel Toma, cls. a VIII-a A  

 I can't say my experience as a part of The European Legends on Stage can be compared 

to something else I've lived. It was beautiful, and I've been in touch with so many different 

cultures, people, ways of thinking. I've never imagined that it would be that interesting. I learned 

a lot about people and about myself. First of all, my experience in Poland taught me how to 

manage by myself in a foreign country, speaking a foreign language. Second, my experience as a 

host taught me how to help somebody manage in a foreign place. I can only tell good things 

about this project, and I'm grateful that I had the opportunity to be a part of it. 

Diana Furnea, cls. a VIII-a B 

Comenius pályázat 

- beszámoló – 

 A Comenius pályázat több európai országot érint. Többek között Magyaroszágon, 

Romániában, Törökországban, Spanyolországban, Görögországban, Portugáliában, Litvániában, 

Lengyelországban honos,  az itt élő és önkéntesen résztvevő iskolák tanulói, tanárai vesznek részt 

benne. Célja: tapasztalatcsere  a különböző országok iskolai módszereiről, életéről, 

körülményeiről. 

 A mi iskolánk, a Liviu Rebreanu Általános Iskola, tavaly, 2013 októberében kapcsolódott 

be. Részvételem osztálytársammal, Pap Kristóffal kezdődött angol tudásunk miatt.  

Magyarországra, Jákra utazhattunk az iskola csapatával. Az ottani tapasztalat nagyon hasznos és 

érdekes volt. 

 A pályázat következő fázisa  az iskolánkban történő vendégfogadással folytatódott, 2014 

áprilisában, amelyről részletes beszámolót fogok közölni. Avendégek vasárnap este, április 6-án 

érkeztek Marosvásárhelyre. Izgalommal vártuk a Grand szálloda előtt az érkezésüket. Kíváncsian 

vártam, hogy vajon ki lesz az én vendégem és az járt a fejemben, hogy jó barátom lesz – e. Végül 

este 11 óra körül választ kaptam kérdéseimre: megérkezett Geosits Erik, jáki hetedikes diák. 

Helyes, illedelmes, okos, csendes srác volt, azonnal megbarátkoztam vele. Amikor találkoztunk 

nem emlékeztem rá, de később rájöttem, hogy láttam már amikor Jákon voltunk. A következő 

napokon érdekes tevékenységeken vettünk részt, a közös tapasztalatcsere érdekében: hétfőn angol 

legendákból csapatosan versenyeztünk, ahol harmadik helyezést értük el, vendégeink pedig egy 

városnéző körutat tettek meg. Kedden Brassó, Törcsvári Kastély, Segesvár volt a kirándulási 

célpont, vendégeink számára felejthetetlen volt. Szerdán előadást néztünk a Maros 

Művészegyüttes termében, délután pedig kézimunka, origami, különféle dolgok elkészítésére 

került sor, este pedig már megtartottuk a búcsúvacsorát, mivel a görög diákok másnap utaztak is 

haza. A vacsora nagyon jó hangulatban telt, mindenki evett-ivott, táncolt és jól érezte magát. 

Csütörtökön a vendégek a Tordai Hasadékot és sóbányát látogatták meg, amely mély benyomást 

és felejthetetlen élményt nyújtott vendégeinknek. Erik,  a vendégem elmesélte, hogy soha nem 

járt még hasonló helyen és különösen tetszett neki a sóbánya. Estére nagyon fáradtak voltak, 

korán pihenni akart, így elmaradt a somostetői esti kiruccanás. Vendégem számára jó volt, hogy 

idejében becsomagolt és lepihent, hiszen reggel hatkor már indultak is haza. Mielőtt becsomagolt 

volna, telefonszámot, e-mail címet cseréltünk, beszélgettünk még egy nagyot, most már jobban 
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ismertük egymást, volt közös témánk, például sport, suli, kaja, utazások, majd megígértük, hogy 

írunk egymásnak. Reggel pedig lekísértük a buszhoz. 

Számomra felejthetetlen élmény volt és örömmel tölt el az a tudat, hogy Jákon is van egy jó 

ismerősöm, aki nagy szeretettel vár ezután. 

 

Kis Csaba Tamás VII.E. 

Proiect educațional ” Ziua Pământului...Împreună pentru Terra” 

 

 Ziua de 22 aprilie este declarată în anul 1970 ZIUA PĂMÂNTULUI  de către 

senatorul american Gaylord Nelson cu scopul de a sensibiliza lumea 

cu privire la protecţia mediul înconjurător. Din anul 1990  această zi 

capătă un caracter internaţonal, iar în anul 2009 Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Înconjurător a Statelor Unite ale Americii  a  

declarat 22 aprilie ZIUA INTERNAŢIONALĂ A 

PĂMÂNTULUI  începând campania pentru un aer curat, apă curată 

şi salvarea speciilor care sunt  pe cale de dispariţie.  

          Tema sub care se sărbătoreşte anul acesta ZIUA 

PĂMÂNTULUI este "ORAŞE VERZI". Elevii şcolii noastre au 

avut alături la sărbătorirea acestei zile elevi şi profesori din Grecia, Polonia, Portugalia, 

Spania, Turcia si Ungaria şi evenimentul a 

debutat cu plantarea unui copac şi a 

unor specii de flori ca semn al prieteniei 

şi totodată a responsabilizării 

toturor pentru un mediu curat şi 

un viitor sigur. Semnificativ a 

fost de asemenea şi globul 

Pamântesc realizat de elevii 

clasei a VI-a sub îndrumarea doamnei profesor Bajko 

Zsuzsanna care a putut fi protejat şi 

susţinut simbolic de fiecare mâna 

de copil întinsă spre el. 

NASA a sărbătorit Ziua Pământului printr-un selfie global uriaş şi 

interactiv, ai cărui pixeli sunt alcătuiţi din câteva zeci de mii de 

fotografii trimise de 

internauţii din lumea 

întreagă.  
 

 

 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaylord_Nelson&action=edit&redlink=1
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Proiectul educațional ” Săptămâna Elveției” 

 Proiectul educativ „Saptamana Elvetiei”, parte a programului 

national „Lumea in Scoala ta”, initiat de Asociatia pentru Managementul 

Artelor (AMA),  cu sprijinul Ambasadei Elvetiei, al Camerei de Comert 

Elvetia – Romania, al Azomures S.A. (companie romaneasca cu actionariat 

elvetian) si al Inspectoratului Scolar Judetean Mures a ajuns la Targu Mures. 

Timp de o săptămână, elevii din 4 școli muresene au luat contact cu tradițiile și cultura Elveției în 

cadrul unor module interactive. Elevii de la școlile „Europa”, „Liviu Rebreanu”, „Tudor 

Vladimirescu” și „Serafim Duicu” din Targu-Mures au avut 

parte în perioada 5-9 mai,  de o saptamana neconventionala, 

in care scolile lor s-au colorat în culorile Elveției. Ei au 

participat la activități educative, privind istoria, geografia si 

cultura Elveției, au concurat la activități sportive iar la final 

au fost premiați în funcție de implicarea lor de-a lungul 

proiectului, în cadrul unei ceremonii dedicate acestuia,  pe 

data de 9 mai. În cursul „Săptamânii Elveției” au existat 

concursuri pe lângă concursurile sportive, de eseuri, desene, 

cultura generala, toate pe tema „Elvetia și concursul pentru 

desemnarea „celei mai elvețiene scoli” din Targu Mures. .  

  Echipa formată din cei trei elevi de la Gimnaziul Liviu Rebreanu din Târgu Mureş Daniel 

Toma, Bianca Alexandra Grama şi Dragoş Vasiliu a câştigat 

marele premiu de la concursul de cultură generală care constă într-

o excursie la Bucureşti. Acolo vor petrece o zi cu ambasadorul 

Elveţiei în România şi vor vizita fabrica de ciocolată elveţiană. La 

concursul de eseuri au obținut locurile I: Ruța Andreea(cls.a V-a 

A), Kiss Andreea(cls. a VI-a B) și Vasiliu Dragoș(cls. a VII-a B). 

 Echipa ce a reprezentat școala noastră la competițiile 

sportive a fost formată din: Radu Codoiu, Carla Zahan, Beatrice 

Seician, Alex Baciu, Szidonia Virag, Ioana Suciu și Czegö Tamas 

și a obținut locul al III-lea. În deschiderea concursului de cultură general au cântat elevii 

Andrei(cls.a V-a A) și Ovidiu Crețu( cls.a VIII-B) câștigătorii locului I la secțiunea divertisment 

în cadrul concursului ” Ardelenii au har”.  

  Felicitări tuturor! Suntem mândri de voi! 
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                               Proiectul ” Puternici împreună” 

 Şcoala Gimnazială “Liviu Rebreanu” dinTârgu Mureş în 

parteneriat cu CJRAE Mureş, Poliţia Municipiului Târgu-Mureş şi 

Primăria Municipiului Târgu-Mureş, a organizat o manifestare publică 

cu scopul sensibilizării comunităţii asupra combaterii violenţei, atât în 

şcoli, cât şi în comunitate. 

 Elevii şcolii însoţiţi 

de către cadrele didactice s-au deplasat de la sediul 

şcolii până în centrul Municipiului Târgu-Mureş în 

zona ceasului cu flori, unde au realizat un “lanţ uman” 

având ca mesaj combaterea violenţei. Reprezentanţii 

şcolii, ai poliţiei şi primăriei - Viceprimar Ionela 

Ciotlăuş, au adresat propriile mesaje privind 

combaterea violenţei. 

 

 

 

 

 

 

,,Zilele Rebreanu-Simbolul performanței” 

perioada de derulare <1 martie 2014-31 mai 2014> 

Din activitatile proiectului: 

Excursie  la Muzeul  memorial ,,Liviu Rebreanu” din Loc. Liviu Rebreanu, jud Bistrița-Năsăud; 

Vizită - schimb de experiență a elevilor de la Școala Gimnazială Liviu Rebreanu”   din Tîrgu-

Mureș,  la Liceul Tehnologic ,,Liviu Rebreanu” din Maieru, jud.Bistrița Năsăud ; 

Documentar ,, Atracția pământului în opera lui Liviu Rebreanu-Luceafărul Transilvaniei”; 

Concurs de proiecte educaționale pe tema ,,Educație durabilă și cetățenie activă”; 

Editarea  Anuarului  Școlii Gimnaziale ,,Liviu Rebreanu” Tîrgu-Mureș;  

https://www.facebook.com/ionela.claudia.ciotlaus
https://www.facebook.com/ionela.claudia.ciotlaus
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Editarea și publicarea unui lucrări științifice cu titlul,, Educație și cultură în mileniul III”; 

Concurs interactiv, pe teme de literatură, istorie, științe, artă și  sport,   cu participarea elevilor din 

clasele I-IV, în data de 27 mai 2014; 

Expoziție cu produse realizate în cadrul atelierelor  de tip ,,handmade” , în perioada 26-29 mai 

2014; 

Proiectul cu finanțare externă 

POSDRU/154/1.1/G/132590 ,,Școala viitorului-inovatie si performanță in dezvoltarea 

competențelor pentru o viață de succes” 

Obiectivul general al proiectului este formarea competențelor transversale necesare societătii  

bazate pe cunoaștere, prin servicii educaționale inovative,  consiliere și orientare, educație pentru 

cetățenie activă, antreprenoriat și dezvoltare durabilă, la 300 de elevi, cu vârsta cuprinsă între 7-

14 ani;  
Solcitant: ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”, TÂRGU MUREȘ, jud. Mureș, str. 

Surianu, nr. 1-3 

Partener: ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”, TURNU ROȘU, jud. Sibiu, str. 

Școlii, nr. 428 

Perioada de implementare: 02 mai, 2014- 01 noiembrie, 2015 

                                                                                            Prof.Maria Borșan 

Alte proiecte și parteneriate: 

Proiectul educațional interdisciplinar ”S-a ivit pe culme toamna” 

Proiectul educațional ”Personajele din povești ne învață cifrele”, 

Activități în colaborare cu Muzeul de Științe- Activități derulate în cadrul parteneriatului : Corpul 

omenesc, Plantele; IPJ Mures 

Proiectul « Reciclăm, natura să o protejăm ! »Scopul proiectului reprezintă sensibilizarea elevilor 

în vederea desfăşurării unor activităţi de protejare a mediului înconjurător, reciclarea hârtiei, a 

cartonului şi valorificarea lor. 

Proiect cu Organizația Salvați copiii-”Șanse egale pentru copii într-o societate fără discriminare” 

,,Scoli pentru un viitor verde” –Rezervații Naturale, editia a IV-a, 2013-2014. 

Activitate cu Pol.Municipiului Tg.Mureș,Biroul Poliției de Ordine Publică, Compartimentul 

Poliției de Proximitate și psihologul țcolii-pe tema"Violența în școală și în afara școlii" 

Protocol de colaborare cu IPJ Mureș ,,Stop violenței copiilor,,- marş in centrul oraşului cu 

pancarde și distribuire de pliante 

« Muzeul la şcoală, şcoala la muzeu », parteneriat între Muzeul Judeţean de Științele Naturii  

Muzeul de Etnografie şi Folclor,Târgu – Mureş; 

Proiect educational naţional “ECOlimpiada Elevilor”; 

Protocol de colaborare cu „Info-Kids” în cadrul concursului de desene pe asfalt cu tema „Cu creta 

pe asfaltul copilăriei” -29 septembrie, Platoul Cornești 

Protocol de colaborare cu Teatrul pentru copii și tineret „Ariel” 

Protocol de colaborare cu Poliția Municipiului Târgu-Mureș în cadrul activității de educație 

plastică cu tema „Copilărie în siguranță”, 

Protocol de colaborare în cadrul concursului interjudețean desfășurat cu sprijinul I.S.J Mureș, cu 

titlul „Magia Crăciunului”, decorațiuni 

Mureş şi Şcoala Gimnazială « Liviu Rebreanu » 

Protocol de colaborare cu Grupul județean de ocrotire a păsărilor "Milvus" 

Protocol de colaborare cu Editura EDU 
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Egy jó tett 
    Mi az “iskola a dombon” egyik hetedik osztályosai vagyunk, hivatalosabban a Marosvásárhely-i “Liviu 

Rebreanu” Gimnázium, G osztályába járunk. Az igaz, hogy utolsók  ábécé sorrendben , de elsők között a 

tanulásban. 
    Az elején, mikor megtudtuk, hogy megint lesz ez a verseny nem is gondolkodtunk, hanem egyből 

beszéltünk az osztályfőnökkel, aki azt mondta, hogy ha akarjuk, benevezhetünk a versenyre. Másnap az 

osztályfőnöki órán megbeszéltük a részleteket.      

   Sokat gondolkodtunk, míg végül abban maradtunk, hogy a ˝Fundatia Alfa Transilvania˝ intézményhez 

megyünk, ahol Down-szindrómás, autista, epilepsziás, West-szindrómás és mozgássérült gyerekeknek egy 

mókás darabot adunk elő, két táncot mutatunk be, majd végül, de nem utolsó sorban, játszunk velük. 

    Az osztály egy része a szerepben vett részt, a másik része pedig a táncban. Sajnos nem nagyon volt 

időnk a próbákra, ezért még a tízperces szünetben is gyakoroltunk. Az osztályfőnöki órán a szerepet és a 

táncot gyakoroltuk, de még néha az informatika órák is ezzel teltek el. A szerepet többet gyakoroltuk, mint 

a táncot, mert a szerep az osztály nagy részének ismeretlen volt, viszont a táncot már elég sokan ismerték. 

Az osztály 24 tagból áll, amiből 14 a színdarabban vett részt és 10 a táncban. A színdarab címe: Fa-játék, 

és a táncunk a Kacsa-tánc, illetve a Macarena. A jelmezeket közösen készítettük el, mindenki segített 

annak, akinek tudott. 

    Eljött a nagy nap. Izgatottan indultunk el, reggel 8 órakor. Mikor megérkeztünk, a gyerekek még 

reggeliztek, így nekünk volt időnk elkészülni és felöltözni. Akik gyorsabban elkészültek, megismerkedtek 

kilenc nagyon aranyos gyerekkel: Tündével, Rúthtal, Hunival, Bellával, Leával, Alpárral, Dianaval, 

Adival, Alexszal. Nagyon kedvesek, szeretnek új dolgokat megismerni. Az előadás alatt odajöttek 

ismerkedni velünk, a tánc alatt pedig volt, aki velünk együtt táncolt. Az előadásban csak 14-en vettünk 

részt, de a táncba utólag mindenki beszállt, még a gyerekek közül is, annak ellenére, hogy ismerték a 

táncot. Miután a szerep és a tánc lejárt, hívtuk őket játszani. A Bújj-bújj zöld ágat játszottuk velük és 

mindenki nagyon élvezte. Még a mozgássérült gyerekeket is bevontuk a játékba. Látva, hogy még 

szeretnének velünk együtt játszani, megtanítottuk nekik a kacsatáncot, amit nagyon élveztek.  Ezután 

mindenki ment a maga kis csoportjába, várva a további programokat. Az ottani segítők közül, az egyik 

körbevezetett minket az épületben. 

Elmondta, hogy itt a 3 évesektől egészen a 18 

évesekig, valamilyen fogyatékkal rendelkező 

gyerekeket foglalkoztatnak, a program reggel 8-tól egészen délután 3-ig tart. 3 terem van, mindegyik 

teremben 5 gyerek van, 2 magyar es 1 román tagozat van. Az egyik magyar tagozatban található Rúth aki 

epilepsziás, Tomi aki autista, Tünde West-szindrómás és Rajmi, Tünde, Rúth Down-szindrómás. A Down-

szindrómás gyerekek ugyan úgy tudnak érezni mind mi, csak nekik lassúbb a felfogó képességük. Az 

osztály eldöntötte, hogy még mikor van időnk meglátogatjuk őket.  

    Nagyon örvendünk, hogy őket választottuk mikor el kellet döntsük, hogy kiknek segítünk. Amióta ott 

voltunk rájöttünk arra, hogy nem kell valamiből jobbnak lenni azért, hogy megbecsüljenek és, hogy 

örökké a szívükben tartsanak, mert elég egy kis dolog is ahhoz, hogy olyan nagy örömet okozzál, amit 

sosem felejtenek el.  
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Completaţi careurile de mai jos: 
 
 

 
 
 
A-B Denumirea ştiinţei ce studiază 
fenomenele ce modifică compoziţia 
substanţelor 
Orizontal 
1. Particulă elementară încărcată cu sarcină 
negativă 
2.Element chimic aflat termometru 
3. Formă a carbonului utilizată la bijuterii 
4. Cea mai mică particulă care nu se mai 
poate divide prin procedee obişnuite 
5. Soluţie solidă 
6.Elemente chimice aflate în partea dreaptă 
a sistemului periodic 
Vertical 

 
Vertical: A-B Denumirea ştiinţei ce studiază 
fenomenele ce nu modifică compoziţia 
substanţelor 
Orizontal 
1. Formă a carbonului care se utilizează ca 
mină de creion 
2.Element chimic aflat în aer în proporţie de   
21%. 
3. Formă a oxigenului aflat în stratosfera 
4. Proces de obţinere a oxigenului din plante 
5. Metal roşu - arămiu 
6.Elemente chimice aflate în partea stângă a 
sistemului periodic 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
                           Prof.  MIMI CUCIUREAN

A 

1         

 2     

 3        

4      

 5      

6          

B 

A 

1        

2            

 3      

4            

 5    

 6       

B 

http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.lumea-copiilor.ro/meditatii/imagini/logo_fizica.gif&imgrefurl=http://www.lumea-copiilor.ro/meditatii/meditatii.php&h=272&w=203&tbnid=QNKIBKz-fQMYKM:&zoom=1&docid=qrZncN_t8HfjXM&ei=FsBvU9eHFZOFyAPGs4GABA&tbm=isch&ved=0CE4QMyhGMEY4rAI&iact=rc&uact=3&dur=951&page=15&start=364&ndsp=29
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Stylised_Lithium_Atom.svg/266px-Stylised_Lithium_Atom.svg.png&imgrefurl=http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Fizic%C4%83/WikiProiecte&h=303&w=266&tbnid=E02PQXxNZteHlM:&zoom=1&docid=ULdwOhPw6rfYyM&ei=I79vU56UEJGPyQOt7IHoBQ&tbm=isch&ved=0CEEQMyg5MDk4yAE&iact=rc&uact=3&dur=656&page=9&start=230&ndsp=29
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• Dihorii dorm în medie 20 de ore pe zi?  

• Cangurul nu poate merge înapoi și are o 

săritură lungă de 12 m? 

• Cel mai înalt copac care a existat până acum 

a fost un eucalipt din Australia, descoperit ăn 

1872 și măsura 150 m.  

• Un ou de struț este lung de 16 cm și are 

greutatea de 1-2 kg? 

• Irlanda este singura țară din lume în care nu 

există șerpi?  

•Un hipopotam poate alerga mai repede decât 

un om? 

• Peștele cu cei  mai mulți dinți(9280) este 

peștele pisică?  

• Cea mai rece temperatură de pe pământ a fost 

înregistrată în Antarctica pe 24.08.1960? 

• Elefanţii pot comunica între ei la distanţe de 

18 km şi poate chiar mai mult, prin  

infrasunete? 

• Floarea cea mai aromatǎ este cactusul 

american. Mirosul sǎu se simte de la o  

distanţǎ de 1 km. 

•Puii de dalmațian se nasc fără pete?  

• Un om clipeşte într-un an de peste 10 

milioane de ori? 

• Plǎmânul drept primeşte mai mult aer decât 

cel stâng? 

• În Bangladesh există o lege care permite 

autorităților să aresteze elevii cu vârste mai 

mare de 15 ani care copiază la examene? 

• La naştere, puii de cangur sunt numai de 

mǎrimea degetului mare al unui om?  

• Persoanele dreptace trăiesc în general cu 7 

ani mai  mult decât cele stângace?  

• Singura dată din istorie când a nins în 

deșertul Sahara a fost în 18.02.1979? 

•Cel mai mic rechin din lume este rechinul-

lanternă găsit în apele Columbiei și ale 

Venezuelei și are 17 cm lungime?  

•Rechinii au apărut în urmă cu cel puțin 420 

milioane de ani în urmă? 

•Trântorii sunt hrăniți de albine și sunt cele 

mai ordonate, curate și harnice insecte?  

• Singura dată din istorie când a nins în 

deșertul Sahara a fost în 18.02.1979? 

 

         Hancu Alex, Sabău Alexandru, Ungur 

Darius, Bândilă Paul Ciprian,Ugran Radu 

& Pop Andrei Răzvan 

cls.a III-a A 

 

 
 

- Cel mai lung cuvânt din limba română e  

pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioz

ă. 

 - Cel mai lung cuvânt din DEX are 25 de  

litere şi este: electroglotospectrografie? 

Sunt şi alte cuvinte mai lungi, şi anume  

termeni medicali sau din chimie:  

difosfopiridinnucleotidpirofosfatază (36 de  

litere). 

- Localitatea din România care are cea mai  

lungă denumire este un sat din judeţul  

Braşov: Staţiunea Climaterică Sâmbăta (27  

de litere). 

- Cuvântul cel mai lung ce conţine o  

singură consoană este: acioaiei (8 litere) 

- Cuvântul cel mai scurt ce denumeşte o  

localitate din România este Ip.  
 

 
Curiozități 

matematice 
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 Cum ne stăpânim emoţiile? 

 În această perioadă, în care unii dintre elevii noştri sunt faţă în faţă cu primele examene 

din viaţa lor, o problemă serioasă o constituie modul în care sunt gestionate emoţiile, care pot 

deveni, la un moment dat, un impediment în atingerea obiectivelor propuse. De aceea, ne dorim 

să venim în sprijinul vostru şi să vă oferim câteva sfaturi care sperăm vă vor fi de ajutor: 

1. (Oricât de banal ar suna) Pregăteşte-te pentru examen! 

2. Fixează-ţi scopuri realiste, în funcţie de cât ai învăţat. Dacă pregătirea ta nu este una 

consistentă, nu te aştepta să iei 9 sau 10.  

 3. Mănâncă înainte de examen - acest lucru reduce anxietatea. 

4. Flexibilizează-ţi stilul cognitiv. Flexibilizarea are două componente: 

- reducerea catastrofării: "Nu te gândi la eşec ca la o catastrofă. E un lucru rău, neplăcut, dar nu o 

catastrofă!" 

- flexibilizarea stilului de gândire. Nu gândi în termeni de "trebuie, e o necesitate să reuşesc, nu 

concep altfel". E greşit. Spune-ţi "îmi doresc foarte mult să reuşesc, fac tot posibilul pentru asta, 

însă accept că s-ar putea să nu se întâmple astfel". 

5. Nu uita să respiri! O să ţi se pară amuzant, dar de multe ori în condiţii de stres, respiraţia este 

scurtă şi astfel nu se realizează o bună oxigenare a creierului. Aşa că încearcă să îţi controlezi 

respiraţia astfel: inspiră numărând până la trei în gând, ţine-ţi respiraţia numărând tot până la trei 

şi apoi expiră, numărând de această dată până la 4.  

Prof. Alina Prigoană 

Cum să comunici eficient cu copilul tău!  

 Comunicarea este foarte importantă, de 

aceea trebuie s-o pregătim înainte și să avem 

grijă ca ea să se desfășoare în cele mai bune 

condiții. Faceți-vă timp să identificați 

”momentul potrivit” pentru comunicare. Dacă  

ne facem timp să ascultăm și să comunicăm, nu 

numai relațiile noastre se vor îmbunătăți, ci vom 

vedea că ne îmbunătățim și comunicarea. Este 

important, de asemenea, să recunoaștem că 

există momente potrivite și momente nepotrivite 

pentru comunicare, mai ales pentru problemele 

emoționale 

sensibile.  

 Ascultarea activă implică înțelegerea a ceea ce 

simte și vrea să spună copilul și apoi reluarea ideilor 

exprimate, într-un mod care să-i dea acestuia 

sentimentul că a înțeles și acceptat. Ascultarea activă 
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oferă o oglindă pentru copil, în care acesta se poate vedea mult mai clar. 

 Rețetă pentru o bună ascultare 

Hotărâți-vă să ascultați. Când vă decideți în mod conștient că sunteți gata să ascultați, aceasta vă 

ajută să fiți un ascultător mai bun; 

Faceți-vă timp să ascultați. Acesta este un dar prețios. Dacă momentul de față nu este potrivit 

pentru dumneavoastră, rezervați-vă un ”timp pentru ascultare”; 

Folosiți limbajul corporal care arată că ascultați. Stabiliți contactul vizual,  aplecați-vă înainte, 

dați afirmativ din cap, vocalizați sunete simple ca de exemplu ”hmmm”, ”îhî-îhî”, sau ”da”; 

Permiteți-i vorbitorului să-și exprime sentimentele, indiferent care sunt acestea. Aceasta nu 

înseamnă că trebuie să acceptați percepțiile celuilalt, ci doar că trebuie să acceptați că așa simte 

acesta în momentul respectiv. Sentimentele sunt reale – nu bune sau rele, adevărate 

sau greșite. 

 (Holt România – ”Educația parentală, cea mai însemnată comoară a părinților”) 

 

 

  

       Orice meserie presupune parcurgerea unor etape în care cel 

interesat învaţă, se perfecţionează şi apoi obţine rodul strădaniei sale. 

Dacă pentru fiecare profesie există un parcurs de urmat, pentru cea 

de părinte încă nu s-au inventat reguli şi poate de aceea devine atât 

de dificil de practicat... Într-o lume în care ziua de azi pare mai 

scurtă decât cea de ieri, noi părinţii, am renunţat parcă la a mai fi 

atenţi la dorinţele copiilor. Suntem încântaţi şi mulţumiţi dacă le-am 

asigurat cele necesare fără a ne opri din rutina zilnică şi fără a ne gândi că un copil poate fi mai 

fericit uneori nu cu un telefon de ultim tip ci mai degrabă cu o îmbrăţişare sau o vorbă bună.  

    Rândurile de mai jos nu-mi aparţin dar citite cu atenţie de către 

părinţi cred că pot constitui răspunsul la întrebarea "Ce e cu 

copilul meu?" 

                          
☺Nu mă răsfăţa, ştiu foarte bine că nu mi se cuvine tot ceea ce 

îţi cer dar te încerc totuşi. 

 ☺Nu-ţi fie teamă să fii ferm cu mine, eu prefer aşa, asta mă 

aşează la locul meu.  
 ☺Nu folosi forţa cu mine, asta mă obişnuieşte cu ideea că 

numai puterea contează, voi răspunde mult mai bine dacă sunt 

condus. 

 ☺Nu fi inconsecvent, asta mă pune în încurcătură şi mă face să 

încerc să scap nepedepsit indiferent ce fac. 

☺Nu-mi face promisiuni, s-ar putea să nu ţi le poţi ţine, asta mă va face să îmi pierd încrederea 

în tine. 

 ☺Nu răspunde provocărilor mele atunci când fac lucruri care te supără, voi încerca atunci să 

capăt şi mai multe “victorii” . 
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 ☺Nu te supăra prea tare când spun: “te urăsc !”, nu cred ce-ţi 

spun dar vreau să te fac să-ţi pară rău pentru ce mi-ai făcut. 

 ☺Nu mă face să mă simt mai mic decât sunt, voi încerca să-ţi 

demonstrez contrariul purtându-mă ca o persoană importantă. 

 ☺Nu face în locul meu nimic din ceea ce aş putea să fac 

singur, asta mă va face să mă simt ca un copil şi voi continua să te folosesc în serviciul meu. 

☺Nu-mi menaja vechile obiceiuri, acordă-mi cât mai multă atenţie, altfel nu faci decât să mă 

încurajezi să le continui. 

☺Nu mă corecta în public, voi fi mult mai sensibil dacă-mi vei vorbi blând între patru ochi. 

☺ Nu încerca să discuţi comportamentul meu în febra conflictului, din anumite motive auzul 

meu nu e foarte bun în acel moment iar cooperarea mea e chiar şi mai slabă; e mai bine să 

acţionezi aşa cum e cazul (pedepsindu-mă dacă e cazul) dar hai să nu vorbim despre asta decât 

mai târziu.  

 ☺Nu încerca să îmi ţii predici, vei fi surprins să constaţi cât de bine ştiu ce e bine sau rău. 

☺ Nu mă face să simt că greşelile mele sunt păcate, trebuie să învăţ să fac greşeli fără a avea 

sentimentul că nu sunt bun de nimic. 

☺Nu mă cicăli dacă o faci, va trebui să mă protejez prin a părea surd. 

 ☺Nu-mi cere explicaţii pentru comportările mele greşite, câteodată nici eu nu ştiu de ce am 

procedat aşa. 

 ☺Nu mă pedepsi prea tare mă sperii uşor şi atunci spun minciuni. 

 ☺Nu uita că-mi place să experimentez, învăţ din asta deci te rog să te obişnuieşti. 

☺ Nu mă feri de consecinţe, trebuie să învăţ din experienţă. 

☺Nu băga prea mult în seamă indispoziţiile mele, s-ar putea să profit de faptul că-mi acorzi mai 

multă atenţie atunci când sunt bolnav. (Acordă-mi atenţie tot timpul şi când sunt sănătos.) 

☺Nu mă respinge când pun întrebări cinstite, dacă o faci vei constata că nu te mai întreb şi-mi 

caut informaţiile în altă parte. 

☺ Nu-mi răspunde la întrebările prosteşti şi lipsite de sens, altfel voi încerca mereu să te agăţ de 

mine cu asemenea întrebări. 

☺ Nu încerca să arăţi că eşti perfect sau infailibil, mă faci să simt că nu voi mai putea să te ajung 

niciodată. 

☺ Nu te teme că petrecem prea puţin timp împreună, ceea ce contează este cum îl petrecem. 

☺ Nu te teme dacă eu sunt speriat, voi deveni şi mai speriat, arată-te curajos. 

 ☺Nu uita că eu nu pot creşte fără o grămadă de încurajări şi înţelegere dar câteodată o apreciere 

chiar câştigată cinstit este uitată, mustrarea batjocuritoare – nu. 

 ☺Poartă-te cu mine aşa cum te porţi cu prietenii tăi, atunci voi deveni şi eu prietenul tău, ţine 

minte: învăţ mai mult de la un model decât de la un critic. 

 ☺Şi în afară de asta, te iubesc foarte mult, te rog iubeşte-mă şi tu în schimb. 

 

Profesor Mimi Cuciurean 
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1. Citeşte activ: ţine un creion în mână şi fă mici însemnări, sublinieri ! 

2. La sfârşitul unui capitol sau a unei părţi, e bine să scrii propriile  

concluzii ! 

3. Introducerea şi concluzia conţin, de obicei, ideile principale. Dacă e o  

carte mai grea, citeşte prima dată introducerea şi concluzia. Cunoscând  

ideile principale îţi va fi mult mai uşor să le urmăreşti în carte. 

4. Rostirea cuvintelor în şoaptă sau în gând te face să citeşti foarte  

încet. Nu citi în şoaptă şi nu pronunţa în gând cuvintele ! 

5. Exersează zilnic lărgirea câmpului vizual. Astfel, vei reuşi să citeşti  

mai multe cuvinte dintr-o singură privire. Cu antrenament vei putea să  

citeşti dintr-o privire rânduri întregi sau chiar o pagină. 

6. Ai grijă ca aceste exerciţii să nu depăşească 10-15 minute pe zi.  

Astfel poţi să îţi oboseşti ochii. Cere unui prieten, unui profesor sau  

chiar părinţilor să te asiste în aceste exerciţii! 

7. Caută mai multe cărţi despre citirea rapidă şi urmează tehnicile  

propuse.                                                   Prof.Alina Prigoană 

 

 

Recomandare pentru părinți 

Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor 

 

 Copiii folosesc relaţiile lor cu membrii familiei drept principalul mod 

de a se defini pe ei înşişi. Sunt  sensibili la sentimentele părinţilor şi  au 

nevoie să fie creditaţi ca fiind persoane de încredere, valoroase şi demne de 

admiraţie.  

 Un rol fundamental în procesul de educare a copilului îl constituie 

ceea ce autorii numesc umplerea rezervorului emoţional: „atunci când 

copilul se simte iubit, este mai uşor de disciplinat şi de format. Iubirea necondiţionată este iubirea 

totală care acceptă şi confirmă existenţa copilului aşa cum este el şi nu datorită a ceea ce face el. 

Asta nu înseamnă că îi vom acorda şi arăta iubirea noastră tot timpul, chiar şi atunci când se 

comportă inadecvat”. Cartea ” Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor”descrie nevoia de iubire a 

copiilor şi oferă sfaturi de specialitate cu privire la modul în care părinţii le pot satisface această 

nevoie. De asemenea, autorii îi învaţă pe părinţi modalităţile prin care aceştia le pot comunica 

sentimentele de iubire copiilor lor.  
 În capitolul intitulat ”Iubirea este fundamental” suntem învăţaţi limbajul iubirii. Una 

dintre expresiile acestuia o reprezintă abilitatea părintelui de a-i spune copilului te iubesc într-un 

fel pe care acesta să îl înţeleagă cu adevărat. Vorbind despre necesitatea  umplerii rezervorului 

emoţional  al copilului, autorii sunt de părere că, atunci când copilul se simte iubit de către 

părinţii săi, el „este mai uşor de disciplinat şi de format. Fiecare copil are un rezervor pentru 

iubire, un loc ce este puterea sa şi de unde se poate alimenta în zilele dificile ale copilăriei şi 
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adolescenţei. Trebuie să umplem rezervorul emoţional al copiilor cu o iubire necondiţionată, 

pentru că iubirea adevărată este întotdeauna necondiţionată”. 

 Cel dintâi limbaj de iubire îl constituie mângâierile zilnice: „mângâierea transferă iubirea 

părintelui în sufletul copilului”. Ne sunt împărtăşite secretele acestui gen de iubire, care este 

potrivit tuturor copiilor atunci când aceştia sunt mici. De asemenea, părinţii sunt învăţaţi cum anume să 

se slujească de acest tip de limbaj al iubirii atunci când copilul lor este elev în clasele mici şi din 

momentul în care acesta păşeşte pe calea regală a adolescenţei. 

 Un al doilea limbaj de iubire îl reprezintă cuvintele de încurajare: „cuvintele afectuoase şi 

tandre, cuvintele de laudă şi de încurajare, cuvintele care dau un imbold pozitiv, toate spun ţin la 

tine. Aceste cuvinte hrănesc interior copilul, dându-i sentimentul valorii de sine şi al siguranţei 

 Cel de-al treilea limbaj de iubire are în vedere timpul acordat de către părinte copilului său: este 

vorba despre momentele pe care părintele le petrece exclusiv în compania copilului, acordându-i acestuia 

întreaga sa atenţie şi exprimându-şi într-un mod eficace afectivitatea: „timpul acordat transmite copilului 

următorul mesaj: eşti important, îmi place să fiu cu tine. Acest lucru îl face pe copil să se simtă că este 

persoana cea mai importantă din lume pentru părintele său.  El se simte cu adevărat iubit, pentru că îl are 

pe părintele său întreg numai pentru sine”. Alte tipuri de limbaj de iubire asupra cărora se insistă în carte 

sunt: darurile şi serviciile.  
 Odată cu descoperirea limbajului principal de iubire al copilului, părinţii trebuie să îmbine 

afectivitatea cu disciplina în procesul de educare a copilului. Disciplina are ca scop călăuzirea copilului 

către un comportament matur. Concluzia acestei secţiuni este: „cu cât un copil se simte mai iubit, cu atât 

este mai uşor de disciplinat”. 

  Părinţii sunt cei dintâi şi cei mai importanţi învăţători ai copiilor lor. Ei au cea mai mare 

influenţă asupra dezvoltării emoţionale a copilului, dezvoltare care are impact asupra întregii existenţe a 

omului. Cartea ”Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor” oferă părinţilor oportunitatea de a creşte oameni 

echilibraţi emoţional şi, prin urmare, fericiţi şi capabili de a se împlini pe sine şi de a întemeia, la rândul 

lor, o familie reuşită.Citiți această carte și cu siguranță veți avea multe de învățat. 

Prof.Raluca Vodă 
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Bancuri și glume 

Profesoara întreabă elevul:  

- Îţi pun o întrebare 

- Bine doamnă, dar numai una 

singură. 

- Unde e Australia? 

- Acolo, răspunde elevul. 

- Unde acolo? 

- Asta e deja o altă întrebare. 

* 

Trei elevi la un examen, unul foarte bine  

pregătit, unul cu un nivel mediu de  

cunoştinţe şi unul ultraslab, se înţeleg  

asupra ordinii de intrare. Cel mediu, intră  

primul. La ieşirea din examen, ceilalţi îl  

întreabă:  

- Cum a fost? 

- Ca o discuţie normală de la profesor la  

elev! 

Intră cel supertare. La ieşire, aceeaşi  

întrebare, răspunsul: 

- Ca o discuţie de la profesor la profesor! 

Când în sfârşit intră şi cel „tămâie”, stă  

înăuntru o oră. Când iese, ceilalţi îl  

întreabă:  

- Cum a fost dacă ai stat atâta? 

- Ca o discuţie de la preot la preot! 

- Cum aşa? 

- Păi el întreba... eu îmi 

făceam cruce. Eu  

răspundeam, el îşi făcea 

cruce. 

            * 

 

 

 

-Ce i-a spus o carte de matematica 

unei alte cărți de matematică?  

-Am o grămadă de probleme!  
* 

Soţia pleacă în interes de serviciu. 

Soţul îl scoală pe copil de dimineaţă, îi face  

masa de dimineaţă şi îl ia de mână să îl  

ducă la gradiniţă. 

La gradiniţă educatoarea îi spune că acest  

copil îi este necunoscut. Îl duce la o a 

doua gradiniţă şi la a treia. Când ies de 

la a patra gradiniţă, copilul îi spune: 

- Tăticule, încă o grădiniţă şi eu astăzi chiar  

că întârzii la şcoală... 

* 

Profesorul de matematică, văzând caietul  

elevului, nu s-a putut stăpâni, zicând: 

- Unul din noi şi-a ieşit din minţi! 

A doua zi elevul se apropie de profesor,  

punându-i pa masă o foaie. 

- Ce-i asta? întreabă profesorul. 

- Certificat de la medicul de familie că sunt  

Absolut sănătos.  

              *   

-Andreea ,stii alfabetul? 

-Desigur,domnule invatator!  

-Si ce litera urmeaza dupa A?  

-Paaaaii......toate celelalte. 

                                     * 

-Ce mult mi-aș dori ca Parisul să fie capitala 

Spaniei. 

-De ce?  

-Pentru ca așa am scris in lucrare. 

                                       * 

-Domnu' diriginte, ați pedepsit pe cineva 

daca n-a făcut ceva?   

-Desigur că nu!    

-Ce bine, că nu mi-am făcut tema.  
 Bianca Furnea, cls. a IV-a B 
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Viccek 
 Egy férfi kúszik a sivatagban. A vize már 

két napja elfogyott, erejének végén tart. 

Egyszer csak felpillant, és meglát egy 

eszkimót a szánján, szánhúzó kutyák 

társaságában. Mivel azt hiszi, hogy 

hallucinál, összeesik és elájul. 

Arra tér magához, hogy a kutyák nyalogatják 

az arcát. 

- Hála Istennek, mégsem képzelődtem! - 

kiált fel. - Eltévedtem és már az utolsókat 

rúgom. Kérem, segítsen! 

- Hah! - kiált fel az eszkimó. - Méghogy 

MAGA tévedt el... 

 

 Betegkönyvemet takarékkönyvre 

cserélném. 

Jelige: Az egészség a legdrágább kincs.  
 

 Egy kispolski fékez egy RollsRoyce  

mellett a pirosnál. A vezetője átszól: 

- Van rádió a kocsijában? 

- Ez csak természetes! - válaszol a 

RollsRoyce vezetője. 

- És TV? 

- Hát persze! 

- És franciaágy? 

A RollsRoyce tulajdonosa elszégyelli magát, 

és elhajt a legközelebbi szervízbe, ahol egy 

franciaágyat szereltet a kocsijába. Egy hét 

múlva megpillantja a Polskit egy 

parkolóban. Odamegy, bekopog az ablakon, 

és elkezdi: 

- Van már franciaágy a kocsimban! 

A kispolski vezetője rámordul: 

- És ezért kellett megzavarnia zuhanyozás 

közben? 

 

 A családi fényképalbumban Móricka 

a szülei esküvői képet nézegeti. 

- Anyu, miért voltál fehér ruhában? 

- Azért, mert a fehér az öröm és a 

boldogság színe. 

- Akkor már értem, hogy az apu miért van 

feketében! 

 Az új híd felavatása után 

odaállítanak egy rendőrt hogy számolja meg, 

hány ember megy át a hídon. 

A rendőr számolja: 

- Egy darab, két darab, három darab... 

Meghallja ezt egy járókelő, mondja a 

rendőrnek: 

- Az embereket nem darabban számolják 

hanem főben.A rendőr számol tovább, most 

már jól: 

- 4 fő, 5 fő, 6 fő 7 fő, kedd, szerda... 

 

Poșta redacției 
Dragi elevi, 

 În speranța că v-a plăcut acest număr al revistei noastre vă invităm să acceptați în 

continuare provocările discipolilor voștri si să ne încântați cu cele mai alese gânduri, cu 

nemăsurată creativitate și ingeniozitate, cu hazul specific vârstei voastre. Vă mulțumim că v-ați 

implicat în realizarea acestei reviste și vă felicităm. 

 Începând cu anul următor școlar, puteți scrie ”Poștei redacției” sugestiile voastre în căsuța 

poștală ce va fi în fața sălii profesorale din clădirea B. Mai mult decât atât dacă aveți întrebări la 

care nu găsiți răspunsuri sau dacă aveți nevoie de un sfat legat de o problemă pe care nu știți să o 

soluționați puteți să scrieți anonim poștei redacției și psihologul nostru școlar va încerca să dea o 

soluție problemei voastre într-un următor număr. 

 Vacanță plăcută!  
Colectivul de redacție al revistei
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