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La sfârșitu de semestru, după 4 de luni de activități intense și diversificate a venit și 

vremea bilanțului.  

 Astfel, Școala Gimnazială ” Liviu Rebreanu” și-a deschis din nou porțile pe 15 

septembrie 2014, într-o zi obișnuită de toamnă, dar 

transformată într-o zi specială datorită bucuriei, 

zumzetelor și forfotei elevilor nerăbdători să povestească 

tuturor aventurile lunilor însorite din vacanța de vară.  

     Cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale ”Liviu 

Rebreanu” au pregătit cu sârguinciozitate activitățile 

școlare și extrașcolare de care elevii urmau a se bucura și 

în acest an școlar. 

         În luna septembrie, a început derularea activităților 

din cadrul proiectului European „Școala viitorului - Inovație și 

performanță în dezvoltarea competențelor pentru o viață de 

succes”. Un număr de 200 de elevi au bucuria de a participa, pe durata 

acestui an școlar, la  activități de tip club în care obiectivele principale 

vizate de experții cluburilor, cadre didactice din Școala Gimnazială 

„Liviu Rebreanu” alături de psihologi specializați, sunt dezvoltarea 

competențelor sociale, de comunicare  și îndrumarea spre 

autocunoaștere în  scopul  pregătirii pentru viitor.  

 Ziua de 26 septembrie, Ziua Europeană a  Limbilor Moderne 

nu a rămas nemarcată de elevii școlii noastre care au desfășurat un 

program artistic ce a conținut momente în limba engleză, germană, 

franceză, italiană și nu numai, pentru sublinierea 

importanței dezvoltării orizontului cultural prin învățarea 

limbilor străine. 

          Spre finalul lunii octombrie școala noastră, ca în 

fiecare an, a fost gazda celor mai înfricoșătoare creaturi ale 

nopții: vrăjitoare, vârcolaci, vampiri, mumii, pisici negre, 

personaje sângeroase din istorie și au încins atmosfera în 

cadrul petrecerilor organizate la nivel de clasă de cadrele didactice din școală. Mai mult decât 

atât, elevii membri ai Centrului de Presă din cadrul proiectului mai sus menționat 

au fost organizatorii evenimentului „Halloween-ul în școala ta” la care au 

participat membrii celorlalte cluburi creându-și în prealabi, pentru participarea la 

acest concurs, un costum din material regenerabile.Supuși la diverse probe, 

individuale sau pe echipe, elevii au fost premiați pentru talentul și implicarea lor 

în realizarea celor mai frumoase costume. Micii organizatori au pregătit 

programul, au realizat pliante și afișe pentru promovarea evenimentului, au luat 

interviuri în calitate de reporteri, au fost fotografi, niște veritabili jurnaliști.  

       



Zâmbet de soare, versuri și culoare 

Revistă școlară 

4 

 

    ctivitățile din ”Săptămâna educației globale”(17-21 

noiembrie) s-au desfășurat  cu succes atât la nivelul ciclului 

primar, cât și la ciclul gimnazial. Cadrele didactice au purtat cu 

elevii discuții despre importanța menținerii unui mediu curat. 

Elevii au confecționat jucării din materiale reciclabile, au realizat 

o expoziție de desene,și-au înfrumusețat sălile de clasă și au 

demarat o campanie de mediatizare a efectelor nocive ale 

tutunului, alcoolului și a drogurilor.  

  Pe durata lunii decembrie, școala noastră a fost în straie de 

sărbătoare, deoarece micii și marii 

românași, elevii noștri, au sărbătorit 

Ziua Națională a României cu cântece, poezii și nelipsita horă a 

Unirii. De  asemenea, s-a realizat expoziția produselor din 

proiectului ”Școala Viitorului”, unde elevii și-au putut vedea cu 

mândrie creațiile lor și imagini în diverse ipostaze care au surprins 

bucuria participării la activitățile interactive din cadrul cluburilor. 

 Elevii din clasele a VI-a și a VII-a au participat la Winter 

Festival prezentând frumoase scenete având ca temă sărbătorea 

Crăciunului, demonstrând un real talent actoricesc. S-au desfășurat serbări școlare la nivel de 

clasă, unde, cadrele didactice din școală, inocenții copii alături de părinții lor mândri au simțit 

magia sărbătorilor de iarnă într-un cadru feeric așa cum doar copiii știu să 

ni-l dăruiască. Moș Crăciun a fost foarte ocupat și de această dată, 

alergând pe coridoarele școlii să ajungă la cei mai cuminți copii. 

 După o vacanță bine-meritată, elevii școlii noastre l-au primit în 

inimile lor pe Luceafărul poeziei românești, Mihai Eminescu, dat fiind 

faptul că pe data de 15 ianuarie sărbătorim nașterea marelui poet, geniul 

literaturii românești. Elevii de la ciclul primar au rostit cu patimă poezii și 

au intonat cântecele bine-cunoscute și apreciate de ei. 

 Având în vedere că zilnic pășesc pragul școlii un număr de peste 

1600 de elevi, activitățile desfășurate alături de îndrumătorii lor sunt numeroase și ar mai fi 

multe de menționat. Sperăm că activitățile derulate au fost pe placul elevilor cărora le mulțumim 

pentru implicarea și entuziasmul lor debordant. Mulțumiri adresăm și colectivului de cadre 

didactice care se străduiesc în permanență să le ofere elevilor un învățământ de calitate și nu în 

ultimul rând părinților pe care îi rugăm să țină în continuare…aproape! 

Prof. Raluca Vodă  
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Ce e SNAC-ul? 
 

SNAC înseamnă Strategia Națională de Acțiune Comunitară și are o echipă și în școala 

noastră care își propune să implice elevi și profesori în acțiuni de voluntariat. 

     Coordonatorul programului din Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” este prof. Alina 

Prigoană, care alături de doamnele prof. Raluca Vodă, Dorina Rotar, Ildiko Crețu și Oana 

Mureșan și elevii clasei a V-a A și a VI-a A, dar nu 

numai ei, își propun să organizeze cât mai multe acțiuni 

de ajutorare a celor mai puțin norocoși. 

Primele acțiuni din acest an școlar au fost 

”Săptămâna fructelor și legumelor donate” 17-21 

noiembrie, ocazie cu care mulți dintre elevii noștri și-au 

manifestat dorința de a participa la această fructoasă 

inițiativă a SNAC. Astfel fructele și legumele au ajuns la 

Centrul maternal ”Materna”, ajutând  un grup de tinere 

mame în încercarea de a-și păstra și crește copiii.  

 

 

 

 

În aceeași perioadă, 

echipa noastră s-a implicat și în 

colectarea de haine pentru 

Crucea Roșie Mureș 

 

 

 

 

 

 

Cea de-a doua acțiune a avut loc în luna decembrie, ocazie cu care 

voluntarii SNAC au dorit să facă cadouri copiilor găzduiți de Centrul Social Rozmarin. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni vor mai avea loc, așa că sunteți toți bineveniți să vă alăturați echipei noastre! 

prof. Alina Prigoană 
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 De vorbă cu d-na Mia Borșan, coordonator al proiectului ”Școala Viitorului-inovație 

și performanță în dezvoltarea competențelor pentru o viață de succes”  

 

Maria Stredie: Bună ziua! Suntem reprezentante ale 

Clubului de presă și am dori să vă luăm un interviu. 

D-na Mia Borșan: Vă rog! 

Maria Fusaru: Cum v-ați gândit să inițiați acest proiect? 

 D-na Mia Borșan: Acest proiect a plecat de la ideea  unui 

proces educațional mai distractiv pentru elevi. Am plecat 

mai mult de la nevoile elevilor pe care eu   i-am coordonat în 

urmă cu doi ani și mi-am dat seama că în momentul în care 

copiii fac lucruri pe care ei sunt interesați să le dezvolte, sunt 

mult mai motivați și le place mult mai mult să învețe. Atunci 

sigur că posibilitatea de a face învățarea, citirea sau scrierea 

să se întâmple altfel, evident că m-am gândit că un proiect ar 

fi cel mai potrivit. Pentru că a fost o axă de finanțare în care am putut aplica această inițiativă a 

mea, a fost o oportunitate în anul 2013 și am aplicat această poveste frumoasă despre „ Școala 

Viitorului” în care sunteți implicați și voi. 

Maria Stredie:  Cum vă simțiți în calitate de coordonator de proiect? 

D-na Mia Borșan: Aș putea să spun chiar foarte bine, și asta din mai multe puncte de vedere. 

Dacă mă întrebați cum mă simt când văd activitățiile elevilor, atunci excepțional, pentru că mulți 

copii vin la cluburi foarte bucuroși - le place ceea ce se întâmplă, le place ceea ce fac atunci 

cand se derulează activitățile una după alta - și mai puțin bine când este vorba despre bani și 

când trebuie să fac demersuri pentru a obține fondurile și a asigura cash-ul necesar pentru buna 

desfășurare a proiectelor. 

Maria Fusaru:  Câte cluburi cuprinde proiectul și care sunt beneficiile aduse de el? 

D-na Mia Borșan: În proiect sunt cinci cluburi organizate pentru a pune în evidență talentul 

elevilor. Cluburile sunt gândite pentru stimularea potențialului creativ în ceea ce privește 

comunicarea, dar și pe palierul activităților practice. Ca și beneficii tehnice pentru școală, 

proiectul va aduce 10 laptop-uri - sigur că sunt puține, dar este un început. Vom achiziționa în 

curând și 4 smart-board-uri care vor contribui la desfășurarea mult mai atractivă a activităților la 

clasă. În curând, vom putea edita reviste color prin care să putem publica la nivelul școlii mai 

multe informații și, bineînțeles, ideea de a desfășura activități educaționale mai interesante.  

Maria Stredie:  Ce impresie v-ați făcut despre cluburile din cadrul proiectului? 

D-na Mia Borșan: Sinceră să fiu, în momentul în care am gândit cluburile elevilor, m-am gândit 

la activități frumoase. Nu puteam estima și nici anticipa bucuria voastră, sau sentimentul pozitiv 

pe care ar putea să îl aibă acest proiect asupra voastră, dar în momentul de față, trecând pe la 

fiecare club în parte, mi-am dat seama că voi faceți cu adevărat lucruri care vă plac foarte mult 

și într-adevăr, din perspectiva altui învățământ, din perspectiva unei altfel de educații pentru 

copiii zilelor noastre, sau pentru tinerii viitorului, evident că simt o satisfacție deosebită. 

 Maria Fusaru: Sunteți mulțumită de rezultate? 

D-na Mia Borșan: Parțial da - mai este un pic de timp până când voi putea să procesez și să 

cuantific absolut toate activitățile din cluburi. Dintre acestea, unele nu au funcționat la parametri 
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maximi, dar vreau să felicit cu această ocazie Clubul de presă, care s-a implicat de la bun 

început în derularea activităților. Cred că ați fost primii care ați dat undă verde activităților, ceea 

ce m-a bucurat foarte mult. Felicit, deci, atât experții coordonatori ai acestui club, cât și elevii 

implicați și, în același timp, le urez și putere de muncă. 

Maria Stredie: Ce doriți să modificați în cadrul acestui proiect? 

D-na Mia Borșan: Dacă aș avea posibilitatea să schimb, sau să modific ceva, aș investi mai 

mult în copii și aș dezvolta cluburi pentru un număr mult mai mare de elevi. De asemenea, aș fi 

gândit perioada de derulare a activităților pentru copii într-un interval mult mai îndelungat. Cu 

alte cuvinte, vreau pentru următorul proiect pe care îl gândesc o investiție mult mai mare a 

copiilor, dacă se poate chiar 80 la sută, în timp ce coordonatorii care vor fi selectați vor avea și 

ei posibilitatea de a fi mai implicați. 

Maria Fusaru: Aveți vreun club preferat? 

D-na Mia Borșan: Da, sunt două: cel de cetățenie activă și cel de presă. 

Maria Stredie: Dacă ați fi elev, din ce club ați face parte? 

D-na Mia Borșan: Dacă aș fi elev, clubul meu ar fi cel de cetățenie activă, în care m-aș implica 

în activități care să facă comunitatea mult mai atentă la mediul înconjurător. Aș fi interesată să 

fac cercetare, sau documentare, despre cum am putea înlocui anumite resurse care sunt pe cale 

de a fi epuizate și poate că mi-ar conveni să transmit și celorlalți prin Clubul de presă ceea ce aș 

descoperi.  

Maria Fusaru:  Ce motiv ați avut pentru a participa la proiect? 

D-na Mia Borșan: Lucrez la proiecte din anul 2004 și știu că cel mai bun mod de a motiva 

persoanele în diferite activități este a le implica în proiecte. Ele sunt deviza multor persoane 

competitive și implicate într-o activitate educațională și chiar într-o activitate productivă. 

Maria Stredie: Ce credeți despre școala cu care sunteți în parteneriat? 

D-na Mia Borșan: Școala cu care sunt în parteneriat este o școală bună cu un colectiv de 

profesori și de elevi dintr-o zonă de la poalele muntelui. Am fost impresionată de zona 

geografică, dar și de potențialul elevilor și al profesorilor de la această școală. Sunt, așadar, 

bucuroasă că i-am ales atunci când am gândit parteneriatul. Aș dori să îi pot ajuta mai mult pe 

partea financiară, pentru că, în momentul de față, avem câteva blocaje în direcția asta, pe care 

copiii nu le simt, dar noi, ca adulți, le cam simțim. 

Maria Fusaru: Vă mulțumim pentru interviul acordat! 

D-na Mia Borșan: Și eu vă mulțumesc! 

 

Reporteri: Maria Fusaru și Maria Stredie din cls. a IV-a A 
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De vorbă cu dl Florian Colceag, expert în educația excelenței, care a susținut o 

conferință la Școala Gimnazială ” Liviu Rebreanu” a cărei temă a avut ca obiectiv 

central nevoia de revigorare și restructurare a sistemului de 

învățământ si adaptatrea ofertei educaționale la dinamica noilor 

domenii profesionale. 

 

Ioana Pop: Cum ați ajuns să lucrați cu elevii cei mai buni?  
D-l Colceag: Toți elevii sunt cei mai buni. Dar cei care sunt motivați și 

au o pasiune să facă ceva în viață devin niște copii speciali. Ceilalți care 

nu sunt interesați de ceva anume nu ajung să lucreze cu mine. Cei care 

ajung la mine doresc foarte mult să facă niște lucruri. Mie îmi plac 

copiii care fac ceva deosebit pentru că văd potențialul lor, iar ei vin la 

mine pentru că pot să-i ajut. 

 Andreea Ruța: Cum vă simțiți alături de ei? 

D-l Colceag:  Eu mă simt foarte bine alături de ei și ei se simt bine 

alături de mine. 

 Maria Stredie: Ce experiență aveți? 

 D-l Colceag:  Din 1987 lucrez în acest domeniu. 

 Maria Fusaru: Cât de mult ați muncit pentru a ajunge unde sunteți astăzi? 

 D-l Colceag:  Munca... munca nu se măsoară cantitativ, ci calitativ. Munca, nevoia de a munci 

e naturală. Trebuie să îți valorifici în permanență potențialul, să te dezvolți din ce în ce mai mult. 

De mic citeam între 500 și o mie de pagini pe zi din cărți de știință pentru că eram conștient de 

importanța cunoașterii, doream să descopăr lumea. 

 Andreea Ruța: Cum ați ales această cale, de a lucra cu copiii? 

  D-l Colceag: Am ajuns să lucrez cu copiii pentru că am simțit că aici îmi e locul, aici era 

nevoie de mine. De multe ori în viață, când oamenii nu știu ce cale să aleagă se îndreaptă spre 

domeniile unde se simt utili. 

 Ioana Pop: Ce calități trebuie să aibă un copil pentru a ajunge la rangul de excelență? 

D-l Colceag: Un copil trebuie să fie în primul rând curios, pasionat de cunoaștere. Trebuie să își 

dorească să învețe cât mai mul, ca să crească în fiecare zi câte puțin.  

Andreea Ruța: Ce v-a determinat să alegeți acestă meserie? 

D-l Colceag: Nu m-a determinat nimic. A venit totul natural. 

Maria Stredie: Când erați copil, erați cel mai bun? 

D-l Colceag: Nu eram nici pe departe cel mai bun, deoarece eram o pacoste pentru profesori. 

Știam foarte multe lucruri din diverse domenii și asta nu le plăcea profesorilor mei. Eram mereu 

curios, puneam întrebări. 

Maria Fusaru: Vă place să lucrați cu copiii? 

D-l Colceag: Da, îmi place mult. Când vin la copii ne simțim atât de bine în timpul petrecut 

împreună încât ei n-ar mai vrea să plece acasă. Aș vrea să îi iau acasă pe toți, dar nu se poate... 

Andreea Ruța: Vă bucurați că vă aflați astăzi aici? 

D-l Colceag: Da, sunt foarte entuziasmat de prezența mea aici. 

Maria Fusaru: Ce părere aveți despre școala noastră? 

D-l Colceag: Încă nu am vizitat școala, abia a ajuns și nu am avut timp să văd dar cred că îmi va 

plăcea. 

Reporteri: Stredie Maria, Fusaru Maria, Pop Ioana si Ruța Andreea. 
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Bunica 
   În fiecare zi, îmi amintesc de locurile pe care le hoinăream în 

vacanțele de vară, toamnă, primavară și mai ales iarna cu prietenele mele 

cele mai bune. Era atât de frumos acolo. Niciodată nu am putut uita cât de 

minunate și liniștitoare erau împrejurimile acelea. Cerul senin, soarele după 

nori, iar părul mi-l lăsam în bătaia vântului. Toată ziua eram afară și mă jucam 

cu mingea, mă dădeam pe bicicletă și pe role. 

     Când ajungeam, o îmbrățișare caldă mă cuprindea cu mâinile ostenite de 

lucru ale bunici. Cu ochii albaștri, părul castaniu și un zâmbet miraculos de 

nostim o găseam întotdeauna. Avea un batic pe cap, un șorț alb pe ea și o 

pereche de ochelari pe nas. Îmi spunea lucruri frumoase, povești și chiar câteva 

cântece. Glumea cu mine când era cazul, dar si când făceam vreo boacănă  sprâncenele deasupra 

ochilor ei strălucitori se împreunau. O ajutam și eu la mâncare sau la curățenie. Era în fiecare zi 

așa de hazlie și amuzantă.  

           Se întrista când plecam, dar știa că am să vin înapoi. De fiecare dată, mă așteaptă cu 

nerăbdare. 

                                                                  Meșter Medeea, clasa IV-a C 

                                       Iarna 

           A sosit iarna! Natura și-a schimbat hainele ruginii de toamnă cu unele de gală, 

albe și curate. Acum zilele sunt mai scurte și cerul pare mai posomorât. Văzduhul 

zâmbește larg și împrăștie o mulțime de fluturași albi care se rotesc în aer și sclipesc în 

razele soarelui ca niște steluțe de argint. Armata de fulgi de nea se îndreaptă ca o 

avalanșă spre pământ și nu-i trebuie mult timp să o stăpânească deplin. 

           Parcurile sunt învelite de un strat de omăt alb, care, pare nesfârșit. 

Ninsoarea care a căzut o zi întreagă a acoperit orice urmă de tristețe a toamnei, 

aducând bucuria sărbătorilor de iarnă. Aleile neumblate încă, subliniază 

adormirea naturii. Parcul își așteaptă vizitatorii, să-i calce pragul, să 

împărtășească cu fiecare dintre ei venirea acestui minunat anotimp.  

            Deși iarna este cumplită și friguroasă, ne încântă cu fiecare moment trăit. 

            Iarna este un anotimp minunat! 

                                                                        Spătar Sabina, clasa a V-a B  

Iarna 
    Afară-i ger  

    Cad fulgi lin din cer 

    Rama geamului e-

nghețată 

    Priveliștea îmi e alinată. 

 

 

 

 

 

 

 

 În casă e cald și bine 

De afară se aud multe 

suspine 

Din cușca înghețată, 

Patrocle, al meu câine 

Intră în acțiune. 

 

 

 

 

Vin și sărbătorile 

Care luminează nopțile 

Momentele ne aduc 

bucurie 

Că Moș Crăciun în curând 

vine.  
Bianca Furnea clasa a V-a B 

Tehnoredactori: Denis 

Barșon Daniel și Moldovan 

Bogdan 
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Să nu uităm de tricolor! 

 

O, tu drag mi-ești, tricolor! 

Însă cât ai suferit 

Numai tu mai poți să știi. 

Zi și noapte ai jelit, 

Când prin război ai fost purtat, 

De oștirea cea dușmană 

Mereu tu ai fost sfâșiat, 

Ai fost îngropat de viu 

În sudoare și-n noroi. 

Încă plangi... și eu știu asta, 

Și înca suferi in tăcere  

Că de lume-ai fost uitat 

Și-ntr-un pod, ca vai de el, 

Prăfuit, tu zaci stingher. 

Însă, eu nu te-am uitat! 

Din pod te-am scos, te-am curățat, 

Și de Ziua României, 

Peste tot te-am fluturat. 

Buzan Roxana Cătălina,clasa a VI-a C 

 
Tehnoredactat de: Miheșan Mădălin și 

Socaciu Alexia

Toamna în livadă 

              A sosit toamna cu roade bogate! Frunzele 

îngălbenite cad, foșnind din copaci. Păsările pleacă în 

țările calde. Miresmele plăcute și aromate ale fructelor 

se risipesc în aer. 

             Într-o după-amiază, copiii se adunară în livezi 

ca să strângă merele gustoase și zemoase. Alin și Maria 

cu cățelul lor, pe nume Cerceluș, se îndreptau către 

livada lui Lucian. Au mers împreună să ia scara pentru a 

culege merele. Alina cu Ionela veneau să îi ajute pe 

băieți. 

            Culesul începu. Coșurile s-au umplut foarte 

repede. Timpul trecu. Nu rămăsese nici un pom necules. 

Cerceluș se juca cu un arici apărut în livadă. 

             Se făcuse seară. Părinții lor au venit cu carele ca să poată transporta merele. În ochii lor 

se vedea o scânteie de bucurie când își vedeau copiii așa de fericiți, deoarece au lucrat împreună 

și s-au distrat. 

            A fost o zi minunată !                                           Lăzăroaie Alexa, clasa a IV-a C 

                                       

                                                            Povestea mărului 
 

În toate zilele însorite de primăvară și vară, 

copiii se adunau în grădina blocului, sub umbra 

mărului.Toți iubeau bătrânul copac, care îi apară de 

razele soarelui, iar toamna dăruia roade dulci. Era 

un pom destul de înalt, cu coroana stufoasă, care în 

fiecare primăvară se înveșmântă în alb.    

 Însă, într-o după-amiază de vară, cerul se 

acoperă de nori negri. În câteva minute, furtuna se 

dezlănțui, o furtună înspăimântătoare, cu fulgere. 

Deodată un fulger lovi bătrânul măr.  Trunchiul se 

înnegri și se frânse, iar coroana luă foc, însă 

potopul de sus stinse repede totul. În dimineața 
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următoare, locatarii și mai ales copiii priveau triști cum angajații primăriei tăiau ce mai rămăsese 

din copac și încărcau într-un camion de gunoi. Pomul fusese acolo zeci de ani, și într-o singură 

clipă focul ceresc îl mistuise. Acum nu mai era nimic. Lumea plecă încet din grădină. Dar un 

locatar al blocului, un sculptor, se întoarse cu o lopată. Dezgropă rădăcina mărului, o duse în 

apartamentul său și, cu infinită răbdare o tăie, o șlefui și o netezi până obținu din ea o sculptură 

frumoasă, asemănătoare cu un copac. Apoi, o așază pe o măsuță. 

 Nu trecu mult timp și sculptorul trebui să plece într-un turneu ce avea să țină o 

săptămână. Își făcu bagajele, încuie apartamentul și se îndrepta spre gară. 

În a patra zi, se sparse o țeavă, iar apartamentul sculptorului fu inundat. Parchetul se 

umflă, iar măsuța pe care se afla sculptura se răsturnă, rădăcina bătrânului măr ateriză în apa de 

pe podea.  

 După încheierea turneului, sculptorul se întoarse acasă. Când deschise ușa, un val de apă 

se revărsa peste el, în jos pe scări. După ce închise robinetul principal, 

el se întoarse disperat în apartament. Podele stricate, mobila 

stricată și covoarele putrezite… Aveau să treacă luni până să 

curețe mizeria. Supărat, încercă să mai salveze câte ceva. 

Observă mirat că sculptura zăcea pe podea. Când se apleacă 

s-o ridice, observă un lăstar verde ieșind dintr-o parte a ei.  

 Fără să-i mai pese de apartament, sculptorul se duse 

glonț în grădină cu o lopată și îngroapă sculptura la locul ei, 

cu vlăstarul verde ivindu-se printre ierburile scunde. Apoi 

povesti tuturor vecinilor minunea întâmplată. 

 Iar pomișorul se dovedi harnic, crescând udat de ploi 

și încălzit de soare, înălțându-se încet în locul bătrânului măr. 

Și pentru prima dată în zece ani, solul grădinii se acoperi din 

nou de o ploaie de petale albe ca o zăpadă neprihănită.  

                                        Man Vladimir, clasa a VIII-a A 

 

                                                                 

 O faptă bună 
                

  Sosise sfârșitul verii. Adrian cu părinții 

lui sunt la țară. Acesta, împreună cu bunicii lui 

merg să culeagă via. Băiatul vede o rândunică 

între ramurile viei. Adi o luase și o duse la 

părinții lui să-i întrebe dacă o duce la doctor. 

Veterinarul este aproape de ei, dar merg cu 

mașina.  

                 Între timp a venit Elena. Și ea vine cu 

ei. Băiatul este îngrijorat. Pe drum, el îi 

povestise tot Elenei. Se vede cabinetul! Coboară 

din mașină. Fac câțiva pași și au ajuns. Acum 

intră pe ușă. Doctorul îi aștepta. Copilul îi spuse 

povestea. Medicul spuse că rândunica are mare 

noroc ca a găsit-o. Acesta o consultă și le spune 

că are aripioara ruptă. El a bandajat-o și ei au 

plecat acasă. 

 Bunicul construise o căsuță de păsări. 

Puse fân ca să-i fie culcușul moale. Îi puse apă 

și hrană. În fiecare zi îi schimbase culcușul și în 

puse apă și mâncare. Vorbea cu ea, o întrebă 

cum se mai simte. După câteva zile aripa i se 

vindecase și tatăl băiatului îi dăduse jos ghipsul. 

      A sosit toamna. Păsările se pregăteau 

să plece în țările calde. El era mândru că a 

ajutat-o să se facă bine, dar și trist că va pleca. 

Își luă ,,Rămas Bun,,. Pasărea încercă să zboare. 

A venit un stol de păsări. Ea zbură spre el. În 

acest stol erau părinții ei. Părinții băiatului sunt 

mândri de el. 

       Spătar Alexandra, clasa a IV-a C 
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                O faptă bună 

         Adrian și părinții lui sunt la țară. Împreună 

cu bunicii merg să culeagă strugurii din vie . 

Între ramurile viei,  Adrian zărește o rândunică .  

       Adrian și prietena lui au mers cu mașina 

bunicilor. Bunicul i-a condus până la veterinar. 

Medicul a consultat-o și i-a aflat diagnosticul. 

Ea avea aripa dreaptă ruptă. Au  mers acasă, iar 

tatăl lui Adrian i-a făcut rândunicii o căsuță din 

lemn și a așezat-o în curtea din spate, în copac. 

În fiecare zi Adrian o hrănea și o hidrata. El i-a 

pus paie pe jos pentru a fi moale. Rândunica a 

făcut câteva ture pe lângă casă. 

       A sosit momentul plecării rândunicii, 

deoarece a venit toamna. Adrian lasă rândunica  

să plece cu stolul ei. Băiatul era și trist și fericit. 

Era trist că rândunica a plecat și fericit, deoarece 

rândunica s-a vindecat în sfârșit. 

Oțel Laurențiu, clasa a IV-a C      

   TOAMNA 

Toamna ruginește natura, 

Omul sparge nucile, 

Și culege merele, perele, gutuile, 

Strugurii și prunele. 

Toamna, târziu, 

Se face și porumbul auriu  

Este stâns de plugari 

De pe ogoare, 

Și-apoi pus în hambare, 

Hrana pentru animale. 

Toamna, ce bogată ești ! 

         Oroian Alexia, clasa a IV-a B                                      

MĂIESTRIA CREIONULUI 

 Un copil îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment dat, îl întrebă: 

– Bunicule, ce scrii acolo? Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o poveste 

despre mine… 

Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului: 

– E adevărat, scriu despre tine. Dar mai important decât cuvintele, este creionul cu care scriu. 

Mi-ar plăcea să fii ca el, când vei fi mare. 

 Copilul privi nedumerit creionul, fiindcă nu văzuse nimic special la acesta. 

– Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viaţa mea! 

– Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile, răspunse bunicul. Creionul are cinci calităţi, 

pe care, dacă reuşeşti să le menţii, vei fi totdeauna un om care trăieşte în bună pace cu lumea. 

  Prima calitate: Poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există o Mână care ne 

conduce paşii. Pe această Mână, o numim Dumnezeu şi El ne conduce întotdeauna conform 

dorinţei Lui. 

  A doua calitate: Din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să folosesc ascuţitoarea. 

Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru creion, dar până la urmă va fi mai ascuţit. Deci, să ştii, 

dacă suporţi unele dureri, ele te vor face mai bun. 

  A treia calitate: Creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şterge ce este greşit. Trebuie 

să înţelegi că a corecta un lucru, nu înseamnă neapărat ceva rău. Ceea ce este bine, este faptul că 

ne menţinem pe drumul drept. 

  A patra calitate: La creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară, ci mina de 

grafit din interior. Tot aşa, şi tu pune accent mai mult pe ce se întâmplă înăuntrul tău, decât pe 

exterior. 

  Şi, în sfârşit, a cincea calitate: Creionul lasă întotdeauna o urmă. Tot aşa, să ştii că ceea ce 

faci în viaţă, va lăsa urme. Dragul meu, încearcă să fii conştient de fiecare faptă pe care o faci. 

  Sper că v-a plăcut povestea. Cred că fiecare dintre noi avem de învăţat din cele cinci calităţi 

ale creionului. Domnul să vă binecuvânteze! 
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CASA CU O MIE DE OGLINZI 

 

 Cu mult timp în urmă, într-un orăşel din Dacialand, exista o casă cunoscută sub numele 

de “Casa cu o mie de oglinzi”. Într-o zi, un căţeluş mititel, vesel din fire, aflând de această casă,   

s-a hotărât să o viziteze. Bucuros că a ajuns la destinaţie, sărind fericit pe scări, a intrat în casă. 

S-a uitat pe hol dând din coadă, cu urechiuşele ciulite de emoţie, când ce să vezi! Surpriză! S-a 

trezit că era privit de alși o mie de căţeluşi fericiți şi prietenoşi care dădeau din coadă ca şi el. A 

zâmbit şi a primit înapoi o mie de zâmbete, la fel de calde şi prietenoase. Era   

normal, doar era casa celor o mie de oglinzi. Când a plecat, s-a gândit: “Este un loc minunat. Mă 

voi întoarce să-l vizitez şi altădată!”. 

 În acelasi orăşel, alt câine, care nu era la fel de fericit şi prietenos ca primul, s-a hotărât şi 

el să viziteze casa. A urcat cu teamă scările, apoi, cu coada între picioare şi cu capul plecat, a 

intrat în casă. Când a văzut o mie de câini neprietenoşi uitându-se la el, s-a speriat de i s-a zbârlit 

părul pe spate, mârâind şi arătându-şi colţii. Când ceilalţi o mie de câini din oglinzi şi-au arătat 

şi ei colţii, a fugit speriat. Odată ieşit afară, s-a gândit: “E un loc îngrozitor, nu mă mai întorc 

acolo niciodată!”. 

 Morala: Toate chipurile sunt oglinzi. Lumea este ca o oglindă. Dacă vei arăta lumii o mutra 

acră, lumea îţi va arăta, la fel, o mutra acră; dacă vei zâmbi, lumea îţi va zâmbi şi ea. Mai mult, 

dacă vei arăta lumii întotdeauna caracterul tău frumos, lumea şi viaţa îţi vor arăta partea 

frumoasă. 

 Bianca Brătulescu, clasa a IV-a B 

 

O întâmplare neașteptată 

 
 Într-o zi, m-am hotărât să cumpăr un bilet de loterie. Numărul meu era 

736864. Peste două zile, când a fost extragerea, m-am dus la sediul de loterie, să 

văd dacă câștigasem. Nu prea aveam încredere în numărul meu. Vrusem să iau 

numărul 851224, care îl joc întotdeauna, dar fusese cumpărat, așa că am fost 

nevoit să mă mulțumesc cu 736864.  

 Cum spuneam, eram la sediul loteriei. Exact când vroiam să-mi arunc 

ochii peste liste, am auzit: 

 -Salut, Vladi, ce mai faci? 

 Era prietenul meu, Robert. 

 -Bine, am raspuns. Acum am venit să verific câstigătorii la loto. Am luat un bilet. 

 -Ce coincidență! Și eu am luat un bilet și eram aici ca să fac exact același lcru. 

 -Interesant, am răspuns eu, nedând prea mare importanța acestui fapt. Cum mai e cu 

Bianca? 

 -Ne întelegem foarte bine. Ieri am ieșit la un film. După aceea am mers la cofetăria asta 

de lângă loto. După ce am mâncat, mai aveam doar doi lei la mine, așa că am luat un loz. 

 -Eu mi-am luat lozul acum două zile. Ce film ați văzut? 

 -Unul ca lumea: ,,S-a furat mireasa”. Ăla pe care l-am văzut la ziua mea.  

 -Ah, da, îmi amintesc. Mi-a plăcut. 

 -Și Biei i-a plăcut. Hai acum să ne ne uităm la liste, dacă tot suntem aici.  

 -Ups, uitasem. Ce număr ai? 

 -851224. Tu? 
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 -Nu mi-a venit să cred! Cum putese Robert, dintre sutele de mii 

de lozuri, să ia tocmai numărul meu norocos? Aveam o presimțire că el 

urma să câștige. Era o coincidență prea mare. 

 -Uhm, eu am… aaa… 468637. 

 -Acum hai să ne uităm la liste.  

 Ne-am apropiat de panou. 

 -Lozul de patru sute de lei 573823, 973015, 005317. Nimic de-al nostru. Lozuri de opt 

sute de lei 170438, 638099, 452018. Tot nimic. Doisprezece mii 53817, 852225, ah, ce 

aproape!, 663901. Și lozul cel mai mare este de 16.000 de lei. 736864. Hei, e numărul tău scris 

invers!  

 -Nu am auzit ultima parte din cea a spus Robert, fiindcă a început să mi se învârtă capul. 

Nu-mi venea să cred că luasem lozul cel mai mare de 16.000 de lei, și încă nu cu numărul meu 

norocos! 

 -Ce ai zis? Aaa, da mare păcat că n-am câștigat. Trebuie să plec acum, pa! Am zis și am 

fugit pe ușile batante de sticlă. Am mers la cofetăria de lângă, am luat o prăjitură și am așteptat 

să plece Robert. Aveam atâtea planuri în cap! Călătorii, jocuri, dulciuri, cărți, și multe altele! În 

final, l-am vazut pe Robert trecând pe stradă, vorbind la telefon. Am plătit, am ieșit liniștit afară 

și m-am dus să-mi ridic premiul. Știam deja care va fi primul obiect pe care-l voi cumpăra. Dacă 

intrați la mine în casă, prima dată veți zări o ramă elegantă din lemn de nuc. Sub sticla ei 

protectoare, se află o bucată de hârtie. Este biletul pe care scrie 736864, numărul care mi-a adus 

atât noroc neașteptat în viață. 

Man Vladimir, Cls. a VIII-a A 

Material tehnoredactat de Florea Mădălina și Zahan Carla 

 
ADEVĂRATUL STĂPÂN 

 Tăcere. Vid. Durere. Teamă. Frig. Domnia iernii e în toi. Un verde stins se proiectează 

pe cerul negru. Un violet aprins i se alătură, dansând împreună pe scena plină de făclii 

aprinse. Un dans gingaș, armonios, venit din paradis.Oceanul e tăcut, ninsoarea s-a oprit. 

Toate admiră afrodisiacul dans, și-ar vrea să nu se mai termine. 

 Partenerii se despart printr-o ultimă atingere, iar cortina nopții se lasă rămânând până 

la următorul spectacol.  

 Muntele albastru sfâșie linia orizontului, iar secera lunii încununează vârful cel mai 

înalt. Vântul șuieră înfiorător, prevestind vremuri grele. E imposibil chiar și să îți imaginezi o 

zi de vară, căci mii de sulițe înghețate îți distrug orice gând. Oceanul e neclintit. Câteva bucăți 

de gheață pluteau atât de încet, încât ai crede că timpul s-a oprit în loc.  

 E iarnă, și orice suflare de viață e doborâtă. E un loc rupt de realitate, un miraj de 

nedescris, oriunde-ai privi e oceanul de zăpadă, oriunde-ai merge te-ai simți în același loc 

mereu.  

 Lipsa măcar a unei picături de culoare îți distruge sufletul, ți-l sparge în mii de bucăți 

ce se transformă și ele în alb-negru. 

 Când te simțeai mai deznădăjduit, o rază plăpândă de lumină se așterne pe zăpada 

sclipitoare. Oceanul strălucește, și lasă palidul soare să se ridice. 

 Soarele pare alb, însă, de îndată ce depășește bariera norilor, este atins de sulițele de 

gheață și începe să sângereze. Stelele s-au ascuns de marea roșie ce se revărsa peste cer. 

Peisajul părăsește profunda sa dezolare, și se lasă inundat de măreția soarelui.  

 Iarna nu mai e stăpână… Frigul nu mai răzbește, durerea se risipește, aerul își ridică 

acele deasupra ta. Căci acum toți se închină în fața adevăratului stăpân. 
Grama Bianca, clasa a VIII-a A
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Versuri în imagini… 
 

Emoţie de toamnă 

                 de Nichita Stănescu 

A venit toamna, acopera-mi inima cu ceva,  

cu umbra unui copac sau mai bine cu umbra 

ta.  

 

Mă tem că n-am să te mai văd, uneori,  

că or să-mi crească aripi ascuţite până la 

nori,  

că ai să te ascunzi într-un ochi străin,  

şi el o să se-nchidă cu o frunză de pelin.  

 

Şi-atunci mă apropii de pietre şi tac,  

iau cuvintele şi le-nec în mare.  

Şuier luna şi o răsar şï o prefac 

într-o dragoste mare. 

 

Izvorul nopţii  
             de Lucian Blaga 

Frumoaso, 

ţi-s ochii-aşa de negri încât seara 

când stau culcat cu capu-n poala ta 

îmi pare 

că ochii tăi, adânci, sunt izvorul 

din care tainic curge noaptea peste văi 

şi peste munţi şi peste seşuri 

acoperind pământul 

c-o mare de-ntuneric. 

Aşa-s de negri ochii tăi, 

lumina mea. 

Lacul 
                                de  Mihai Eminescu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Oțel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacul codrilor albastru                       Să plutim cuprinși de farmec 

Nuferi galbeni îl încarcă;                       Sub lumina blândei lune - 

Tresărind în cercuri albe                    Vântu-n trestii lin foșnească, 

El cutremură o barcă.                           Undoioasa apă sune!  

 

Și eu trec de-a lung de maluri,           Dar nu vine... Singuratic 

Parc-ascult și parc-aștept                   În zadar suspin și sufăr 

Ea din trestii să răsară                        Lângă lacul cel albastru 

Și să-mi cadă lin pe piept;                  Încărcat cu flori de nufăr 

 

 

 …după Grama Bianca, cls. a VIII-a A 
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După Gram 

 

 

 

                                            Clasa: 

 

 

 

 

 

 

Christmas Tree Poems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus’  birthday 
Joy, happiness 
Singing, eating, 

cooking 
Family time 

Joy everywhere! 
by Ștefan Ioana, 8B 

Snow 
Happiness,fun 

Eating,playing, dancing. 
A beautiful night. 

Merry Christmas!!! 
by Saltelechi  Vlad, 8B 

 

CHRISTMAS CINQUAINE 

 

                                             It is 
                                  Christmas time 
                               Decorate your home 
                       Love your friends and have fun. 
                   Buy and share gifts, go caroling with  
         friends. Watch Christmas films with your family, 
Say a prayer for your family and friends and don’t forget: 
                    Enjoy 
                            Christmas! 
                                                     By  Alexandru Kovacs 
            Ștefan Sergiu( 8B) 
 

                                                 It is 
                                                time 
                                          to have fun, 
                                   Play with  snowballs 
                         Go  skiing, drink  hot chocolate  
                Decorate the X-mas tree, wait for Santa 
  Watch a good and fun Christmas film, help the poor 
                                          Christmas 
                                         homeless  
                                           people. 
                                                    by Saltelechi Vlad, 8B 
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                                                          The 

                                                       Special 

                                                    Moment is 

                                                here. Christmas 

                                               which comes with 

                                           candies, globes, carols  

                                          drinks, food, mistletoes  

                                        The  children  are  happy 

                                      Santa  is coming with  presents  

                                     Caroling is  the  main surprise 

                                    Oh... Christmas  day.  Enjoy  it 

                                 With your family, your friends and 

                             you will be happy for the rest of the year 

                        You decorate the Christmas tree with handmade 

                    decorations which are shining and look very beautiful 

                     The atmosphere created gives you an emotional mood 

             It is Christmas love, singing, dancing, sharing sweets with your  

                                                        friends. 

                                                        All  is 

                                                        possible 

                                                        because 

                                                        it  is the 

                                                        best day 

                                                      of the year. 

                                                                              by  Paula Sabău, 8C 

 
                                                                   Close  

                                                         the window 

                                                         it   is  cold 

                                                        it is snowing 

                                                     sing carols with  

                                                   friends , decorate  

                                                 your  Christmas   tree. 

                                            Jesus is coming at Christmas. 

                                         It  is  the  most  beautiful  season  

                                        Your wish will come true. If  you 

                                    were good you will get gifts. Santa  will be  

                                 proud  of your behavior,too . Make a snowman 

                        with all the freezing snow . Just be good and share things 

                  with your family.Let it snow because it is Christmas. Keep quiet 

               And go to bed because Santa will come and put tome gifts under 

                                                           The x-mas  

                                                            tree. Have 

                                                             a Jolly 

                                                           Christmas! 

                                                                               by  Ferenczi Kriszta, 8C 
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"Friends are..." 

Friends are those very rare people 

You sometimes just happen to meet.. 

Whose acquaintance you've had for a lifetime 

Or someone you met on the street. 

They might not come along very often, 

But it's easy to tell when they do. 

A look in their eyes, and you know them; 

A shake of the hand -they know you. 

 

Friends are those trustworthy people 

With whom you don't have to pretend; 

They're there every time you need them 

Even the times you think you don't. 

And when they've got every reason to hate you, 

You can rest quite assured that they won't. 

 

Friends are those very rare people 

Who can see deep down into your soul... 

Who know how you feel without asking, 

And who reach out to help and console. 

Friends know all your flaws and imperfections; 

They see when you stumble and fall... 

But one thing is sure: they will always 

encourage 

And never condemn you at all. 

           By Vargas-Cortes-Dinel Anita(7C) 

 

 

 

 

 

    Secret 

I was happy with you x3 

And you were happy with me too. 

 

You were happy with me 

I saw it in your eyes 

And I don’t know what happened. 

It seems you’re not so wise. 

 

I enjoyed every moment we were together 

And you’d enjoyed them too before you enjoyed 

her. 

R: 

You haven’t forgotten yet we were together 

Even if you let me for her, you’ve never kissed 

her 

And you don’t let her be so kind like you were 

with me 

And I still believe that inside there is a secret, a 

big secret. 

 

Why do u text me? Why do you call me? 

I’m not that collegue who you tell her I am. 

I tought it’s over. What are you doing? 

I’m sure you don’t give her the life which she 

dreamt of. 

 

I thought you’re happy, I thought you found her, 

I thought she is the girl that you’ve always 

waited for 

And I’m still trying to understand why 

You always answer me and never answer her. 

R 

One night you came here, you said you loved 

me, 

You said you don’t love her and that you want 

me back. 

We know you were wrong and you’re unhappy, 

But, baby, I’m afraid it is too late for that. 

 

I have talked with you that night, 

I found the secret, your big secret. 

 

Song written by Brenduș Emilia(7B) 
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Boszorkányok támadása 

 Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy összetartó, erős falu. Ám ez a falu nem olyan volt, mint a 

többi, mert itt éltek a legbátrabb és legkeményebb legények és férfiak. 

Történt egyszer, hogy a faluból az egyik földműves éppen feladatát végezte, mikor boszorkány-kacajra 

lett figyelmes. Több se kellett neki, előkapta bicskáját, és behajította az erdőbe. Hát, ha hiszitek, ha nem, 

olyan jól célzott ez a földműves, hogy pont egyik boszorkány szívében állt meg eme bicska. A 

boszorkányok támadásként elhajítottak három fémseprűt a főldműves fele, hogy az egyik feje fele 

menjen, a második a lába irányába, a harmadikat pedig a két seprű után középtájt. A legény a szerencsére 

bízta életét, és úgy ugrott fel, hogy a két seprű elment alatta és fölötte. Mikor látta, hogy ezt megúszta, és 

közeledett a harmadik seprű, ő egy erős ütéssel kettéhasította a fémseprűt. Gondolta, hogy nincsenek 

kevesen a boszorkányok, így faluja felé vette az irányt. Félúton elkiáltotta magát: „Jönnek a 

boszorkányok, támadnak!” A falu erős legényei, felkaptak egy-egy vasvillát, nagykalapácsot, ostort és 

kardot. Mire kiértek, a földművelő legény is odaért, így dobtak neki is egy kardot. Ahogy várták a 

boszorkányokat, hátra-hátra néztek és látták, hogy nincsenek is kevesen, hisz’ vagy tíz tucat kemény 

legény állt készen a boszorkány mészárlásra. Viszont a boszorkányokhoz képest, elég kevesen voltak, 

mert az utóbbiak legalább kétezren jöttek. Néhány csatakiáltással bíztatták egymást a bátor legények, és 

rohanni kezdtek a boszorkányok felé. A harmadik lépésnel már elkezdődött a harc. Hulltak a 

boszorkányok, viszont hullott egy-két jóember is. Az igazi öldöklés akkor kezdődött, mikor a serdülő 

gyereknek az apját levágták. A gyerek sírt, de tudta, ezt meg kell bosszulnia. Felugrott és hirtelen elvágta 

egy rusnya teremtésnek a torkát. A következő ugrásnál nagyobbat ugrott, így rálépve a boszorkányra és 

annak már a fejébe került, hogy eljött erre a csatára. A fiú onnan továbblökve magát, rengetegszer 

megismételte ezt a stratégiát. A legény is ölt, viszont a többieknek is ment a vérontás.  

 A vasvillát elhajítva akár két házisárkányt is fel lehetett nyársalni. A nagyakalapáccsal, ha 

csaptak egyet egy banyára, az rögtön kilehelte lelkét. Az ostorral pedig lerántották a boszorkányt a 

seprűről és belehúzták a kardba. Egy szűk orányi mészárlás alatt, eltették láb alól az összes banyát. 

Sajnos, jó pár legény is odaveszett. Sokan szomorkodtak, de tudták, hogy nemes célért haltak meg 

társaik, azért, hogy megmentsék a falut. Ez a hír a királyhoz is eljutott, aki meggazadagította a falut, 

aranyban, ételben, italban, állatban és ruhában. 

 Ennek itt a vége fuss el véle, ha nem hiszed, járj utána, én is ott voltam és a faluért harcoltam.                                                                                    

Antal Ӧrs, cls. a VI-a D 
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007- 2013 
„Investeşte în oameni!” 

 

         ”Școala viitorului-inovație și performanță în dezvoltarea competențelor pentru o viață de 

succes” POSDRU/154/1.1/G/132590 este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 „Investeşte în 

oameni!”, un proiect al Școlii Gimnaziale ” Liviu Rebreanu” în parteneriat cu Școala 

Gimnazială ”Matei Basarb” din Turnu Roșu. Acest proiect se derulează din luna mai a anului 

2014 până în septembrie 2015. 

  Obiectivul general este: formarea competențelor transversale necesare societății  bazate 

pe cunoaștere, prin servicii educaționale inovative,  consiliere și orientare, educație pentru 

cetățenie activă, antreprenoriat și dezvoltare durabilă, la 200 de elevi cu vârta cuprinsă între 7-14 

ani. Acest proiect urmărește implementarea unor modificări în modul de organizare şi 

funcţionare al instituţiei şcolare, perfecționarea cadrelor didactice din cele două școli gimnaziale 

în vederea diferenţierii instruirii elevilor şi abordării integrate a cunoaşterii. 

 În cadrul proiectului, elevii au bucuria de a participa la activități de tip club unde 

experții, cadre didactice ale școlilor partenere în proiect, încearcă să ofere elevilor o altă 

perspectivă asupra procesului de învățare, să le dezvolte creativitatea, să le stimuleze imaginația, 

să le ofere posibilitatea de a-și cultiva calitățile, de a se obișnui cu munca în echipă și nu în 

ultimul rând se concentrează pe dezvoltarea personală a fiecărui elev implicat. Fie că învață 

puțin din ce presupune meseria de jurnalist, fie că încearcă să fie buni cetățeni și să protejeze 

mediul înconjurător, fie că învață să fie creative, rapizi și logici în gândire, sau participă la 

activități”altfel” decât la școală, de la mic la mare, toți elevii învață lucruri noi care îi pregătesc 

pentru un viitor mai bun pe care toți îl merită. Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul proiectului: 

www.eduinovatie.ro 

 Membrii Centrului de Presă, în drumul lor spre a deveni adevărați jurnaliști, au muncit cu 

conștiinciozitate și rigurozitate la materialele acestei reviste școlare și au realizat desigur articole 

despre fiecare club în parte, intervievând elevii, fotografiind activitățile lor și culegând impresii 

despre timpul petrecut alături de profesorii și colegii lor de școală. Lucrând cu entuziasm și 

pricepere, produsele lor au fost apreciate de profesorii lor și sperăm că vor fi apreciate și de către 

cititorii revistei. 
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Impresiile noastre: 

 Pavel Diana: “Impresia mea despre acest club este fantastică, deoarece învățăm multe 

lucruri noi pe care nu le întâlnești în fiecare zi. Participând la acest club mi s-a deschis calea 

spre o carieră de jurnalist”. 

 Radu Cosmina: “Impresia mea despre acest club de presă este deosebită, deoarece 

învățăm multe lucruri noi. Mă simt extraordinar, colaborând cu colegii.” 

 Bogdan Beatrice: ”Mă simt o jurnalistă în devenire. Sunt creativă și liberă în tot ce fac. 

Pot să spun simplu: I love it!”          

             Barșon Denis:”Faptul că fac parte din “Clubul de Presă” mă  face  să  mă  simt creativ și 

liber pentru a face lucruri minunate”. 

  Ioana Pop: ”Mi se pare foarte interesant pentru că aflăm lucruri noi, vizităm locuri unde 

n-am mai fost până acum și socializăm cu alți copii”. 

 Andreea Ruța: “ După părerea mea, Clubul de presă nu este doar un loc unde ne distrăm 

explorând lumea jurnalismului, este și un loc unde legăm noi prietenii. Acest club m-a facut să 

cred că meseria care mi s-ar potrivi cel mai mult este cea de jurnalistă. Îmi place foarte mult 

acest club și mi-aș dori sa fac parte din el mereu pentru a descoperi lucruri noi și fascinante!” 

           Mădălin Miheșan: “Impresia mea despre Clubul de Presă este excelentă. Mie îmi place 

foarte mult aici. Noi facem activități foarte interesante pe care nu le pot descrie în cuvinte.”                  

 Material realizat de: Orosan David, Arion Alaviana și Pavel Diana 

 

 Clubul nostru preferat, ”Centrul de Presă al Jurnaliștilor de mâine” cum ne-am  numit chiar 

noi, își desfășoară activitățile în zilele de joi și vineri de la ora 15:00.  În cadrul activităților învățăm 

ce înseamnă mass-media, scriem articole, reclame, știri, organizăm evenimente și facem parte din 

colectivul de redacție al revistei școlii. La acest club participă 21 de elevi. La fiecare întâlnire aflăm 

lucruri noi despre jurnalism, pentru a învăța cum să gândim ca niște adevărați jurnaliști. 

 Clubul nostru colaborează cu profesioniști ai partenerilor media: ”Zi de Zi”, ”Știi TV” și 

“Radio Tg.-Mureș”. Experții clubului sunt doamnele profesor: Alina Prigoană și Raluca Vodă. 
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 Clubul E-Şcoală, format din 23 de elevi din clasele a III-a şi a IV-a, își 

desfășoară activitățile în zilele de joi și vineri. Aceştia participă la multe 

activităţi şi jocuri distractive reprezentate ingenios în creativa poezie de mai 

jos, compusă de micii învățăcei dornici de cunoaștere. 

 Acest club este coordonat de doamna profesoară Olimpia Nedelea care 

pregătește activitățile cu multă pasiune și dăruire fiind mereu surprinsă de 

reacțiile și implicarea copiilor care așteaptă cu nerăbdare fiecare întâlnire.  

 Copiilor le place mult acest club, deoarece ei adoră 

activitățiile care se desfășoară în clubul E-Școală. Copiilor le place să 

vizioneze materialele prezentate cu ajutorul 

video-proiectorului, să interacționeze. Sunt 

de-a dreptul încântați de jocurile alese de 

expertul acestui club. Poezia compusă de 

elevii clubului ” E-Școală” descrie impresiile 

acestora despre activitățile desfășurate. 

Versurile poeziei, reclamă a clubului lor mult 

îndrăgit, descriu bucuria cu care elevii-

model, cum se declară ei înșiși, participă la 

activitățile fiecărei săptămâni. Le urăm 

mult succes în continuare! 

 

           În urmă cu aproximativ două luni, am pășit într-o lume nouă și plină de 

cunoaștere. Este vorba de clubul E școală, o altfel de școală. Aici învățăm multe lucruri 

noi pe care nu le avem în programa școlară, cum ar fi: arta străveche a tangramului și 

ne bucurăm să învățăm prin jocuri distractive.  

           O să vă spun câteva cuvinte despre TANGRAM. Este o artă străveche care 

provine din China, un puzzle străvechi format doar din șapte piese din care poți alcătui 

o mulțime de imagini, pe când dintr-un puzzle de o sută de piese poți alcătui o singură imagine.           

   La club suntem îndrumați de doamna învațatoare Nedelea Olimpia. Este un proiect 

educațional distractiv. 

         Vi-l recomand si vouă!                                          De Ghiurcă Naomi Yasmina, cls.a III-a A 

 

Gânduri despre… CLUBUL E- ȘCOALĂ 
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Clubul „e- Școală”- 

NE PREZENTĂM! 

Dacă vreți să învățați, 

Dar să vă și jucați, 

La e-Școală să veniți, 

Elevi „model” de vreți să fiți. 

 

Mai întâi „Ne prezentăm”, 

Cu flori, animale ne comparăm. 

Vă amintiți de Mare? 

Luați „Colacul de salvare”! 

 

Am primit acum o veste: 

„O problemă-i o poveste”. 

Ne-ntâlnim cu-o „Secretară”, 

Ce zeci de dosare cară. 

Scrie cum și vorbește,  

O face de...ne zăpăcește. 

 

Dar bine că se-arată 

„O trăistuță fermecată”. 

De-ndată în ea găsim: 

Imagini, texte ce iubim. 

 

„Ghemul se deșiră” 

Și problemele înșiră. 

„Robotul socotește” 

Pe noi de efort ne scutește. 

 

În „Lumea basmelor” am intrat, 

Cu Albă ca Zăpada ne-am jucat, 

Cu „Lumea legendară” ne-am întâlnit. 

O, cât sunt de fericit! 

 

Aceasta este „Reclama noastră” 

Oare, care-i părerea voastră? 

Suntem noi elevi MODEL? 

Vreți și voi să fiți la fel?  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

  

 

 

Material realizat de  Zahan Carla și Florea Mădălina 
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 Cluburile de antreprenoriat   

 În cadrul proiectului există 4 cluburi de 

antreprenoriat coordonate de următorii experți: 

Claudia Negrea, Leontina Cuc, Dafin Cozma și Oana 

Pintilie.  

 Clubul “Micii antreprenori” 

coordonat de doamna profesor Claudia Negrea, 

desfășoară activități de îndemânare realizând produse 

din quiling precum felicitări și decorațiuni tematice, 

desenează și pictează, lucrează cu hârtie creponată și 

realizează tot felul de lucruri interesante. 

 Ei lucrează conștiincios și cest lucru se și 

vede, deoarece atmosfera este foarte plăcută. Sunt 

atât de talentați, încât produsele lor nu au cum să iasă altfel decât absolut minunate. 

 Copiilor le place să lucreze împreună, dezvoltând abilități de muncă în echipă, ajutându-se 

unii pe alții. Culoare, zâmbet, voioșie, îndemânare, răbdare, atenție în mai puține cuvinte: Clubul ” 

Micilor Antreprenori”. Albinuțe harnice, muncesc cu spor pentru realizarea celor mai frumoase 

produse de care sunt foarte mândri. Aceasta sunt câteva dintre lucrările lor cele mai reușite: 
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Eduard: ”Cel mai mult îmi 

place să desenez și aici mi-

am găsit locul.” 

 

Material realizat de: Ruța 

Bianca și Roman Horațiu 

Clasa a V-a A 

 

 

  

  

 Clubul de antreprenoriat coordonat de domnul profesor Dafin Cozma își 

desfășoară activitățile în zilele de joi și vineri, de la ora 15:00 până la 18:00. 

  În acest club sunt 8 copii talentați și un profesor de arte plastice inteligent. Domnul profesor 

le transmite elevilor toate detaliile pentru a deveni pictori adevărați. Clubul de artă este bine 

organizat, elevii învățând din tainele picturii. Ei sunt foarte generoși unii cu alții și sunt ca frații. 

Aruncați o privire spre munca acestor copii talentați: 
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                          Impresiile copiilor: 

  Mateaș Carla: Mă simt creativă, liberă și îmi place mult să pictez și să desenez.  

  Moldovan Evelin: Mă simt inspirată și creativă. 

  Orean Rareș: Mă simt liber, ca un pictor în devenire, dar cel mai mult îmi 

place să pictez pe sticlă. 

  Harhoi Rareș: Mă simt creativ, liber și pictez mai bine. 

  Bocskor Andreea: Mă simt liberă, creativă și relaxată. 

  Boier Maria: Mă simt creativă, veselă și o pictoriță adevărată. 

  Cozma Anca: Mă simt o pictoriță adevărată.  
Totul pentru artă!                                      

Material realizat de Barșon Denis Daniel și Bogdan Beatrice  

 

  

 

  

 ”Atelierul fanteziei” un alt club de antreprenoriat coordonat de doamna profesoară Cuc 

Leontina are 11 membri, copii talentați și iscusiți dornici să făurească frumoase lucrări pline de 

culoare și muncite cu rigurozitate. Elevii care participă la activitățile acestui club își dezvoltă 

creativitatea și imaginația. Ei sunt din clasele a II-a, a III-a și a IV-a. Numele pe care l-au dat 

clubului este „Atelierul Fanteziei”. Aici copii sunt împărțiți pe 2 grupe, fiind cordonați de doamna 

profesoara Cuc Leontina.  
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Elevii au confecționat din diferite materiale: măști, tablouri de iarnă, de toamnă, felicitări 

încântătoare. Doamna profesoară Leontina Cuc este foarte mândră de produsele elevilor ei, realizate 

de mâinile lor dibace. 

Ei ne-au arătat munca lor și noi îi felicităm pentru asta!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material realizat de 

 Ioana Pop(6A) și Andreea Hoța(6B) 
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  Cele trei cluburi de dezvoltare personală sunt coordonate de doamnele profesoare 

Lenuța Săcărea, Hajnal Tot și Adriana Cerghedi. 

 Activitățile clubului de dezvoltare personală 

coordonat de doamna profesor Săcărea Lenuța, se 

desfășoară miercuri și joi, de la ora 14:30. Miercurea 

participă cu voioșie clasele a-VII-a, iar joi clasele a V-a 

și a VI-a. Cei 25 de copii descoperă împreună cum să 

comunice, să coopereze, să se simtă bine oriunde s-ar afla 

și să-și învingă timiditatea cunoscându-se mai bine pe ei 

înșiși. 

 Cu ajutorul expertului acestui club, elevii se simt 

bine-dispuși, relaxați și fericiți. La rândul ei, doamna 

profesoară ne-a mărturisit că se simte bine atâta timp cât 

copii sunt și ei cu zâmbetul pe buze. 

 Clubul promovează: cooperarea, creativitate si 

seriozitatea, dar să nu uităm și de buna-dispoziție. Toți 

sunt încântați de activități și așteaptă cu nerăbdare 

fiecare întâlnire. 

 Acesta este minunatul club de dezvoltare 

personală! 

Brenduș Emilia: La început mergeam doar pentru că 

era la pachet cu cercul de matematică, neștiind ce 

presupune participarea la acest club. Dar apoi, chiar 

dacă am fost nevoită să renunț la matematică, am 

continuat să merg la Dezvoltare personală. Acele jocuri 

constituiau o doză de relaxare în programul meu 

încărcat, care mi-au oferit de asemenea și prieteni noi și lecții de viață. 

Dumitru Denisa: Acest club de dezvoltare personală m-a învățat să gândesc rațional, să mă 

pregătesc pentru liceu, să privesc viața și din alt punct de vedere și mult mai mult decât atât m-a 

învățat și multe jocuri frumoase. As vrea să se organizeze mult mai des astfel de grupuri în care să 

ne petrecem timpul liber. A fost o experiență frumoasă, poate chiar unică pentru mine. Îi mulțumesc 

doamnei profesor pentru îndrumare. 

 

 

 

 

Material realizat de: Andreea Ruța și Alexia Socaciu, Clasa a VI-a A 
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Clubul de dezvoltare personală coordonat de doamna expert Tot Hajnal se 

desfășoară în zilele de miercuri și joi la ora 13. În acest club se practică diferite jocuri atractive și 

interactive care îi ajută să își dezvolte imaginația, creativitatea și îndemnânarea. Toate activitățile 

educative se defășoară prin joc, dans, cântec, desen având în vedere că elevii sunt din ciclul primar 

și așa învață ei cel mai bine.  

 Copiii sunt încântați să facă parte din acest club! 

 

 

                               

                                                                           
 

 

 

 

Material realizat de: 

Bogdan Beatrice, Arion Alaviana 

Clasa a V-a A 
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Clubul de dezvoltare personală coordonat de doamna psiholog Adriana Cerghedi 
 “Un tânăr ajunge în fața unui magazin în a cărui vitrină vede următorul anunț: <aici se poate cumpăra 

orice> . Surprins și entuziasmat,  intră în 

magazin și începe să-i ceară vânzătorului: 

<aș vrea să cumpăr: înțelepciune, dreptate 

pe pământ, viitor frumos, bucurii, 

fericire,etc>. Vânzătorul îl ascultă atent. 

Când tânărul își încheie lista, vânzătorul îi 

spune cu un surâs calm: Tinere, de aici nu 

poți cumpăra roadele, poți doar cumpăra 

semințe.“  (poveste orientală) 

 Asemenea poveștii, în calitatea de 

conducător  mi-am îndreptat atenția spre  

“a planta ”  membrilor  Clubului  de 

Dezvoltare Personală sămânța autocunoașterii personale prin educație non-formală. Astfel, fiecare întâlnire  

cu  cei 23 de  elevi de clasa aIII-a și a IV-a din cadrul  Clubului „Dezvoltare personală” a fost provocatoare, 

impulsionantă  și  concentrată  pe experiențe practice  și  autentice. Am avut ca  "ingrediente": socializarea, 

autocunoșterea, exerciții logice, de comunicare nonverbală,  jocuri de rol,  muzică, filmulețe, fișe, amintiri 

frumoase dar, şi….. o picătură de psihologie. Toate acestea ne-au impulsionat să explorăm  din septembrie și 

până în decembrie, timp de 2 ore pe  săptămână experiențe neobişnuite, autentice, provocatore... Cu 

siguranţă, cu toţii am rămas cu sentimentul că am trăit ceva diferit şi că aceste experienţe nu vor  fi uitate  

curând, ci dimpotrivă ele vor fi fructificate. 

Felicit elevii pentru implicare, creativitate, spontaneitate şi munca în echipă. Le urez: Succes în continuare! 

 Ce-a însemnat Clubul „Dezvoltare personală” pentru elevii aflați, citind  imnurile create de ei, dar și 

din pozele alăturate.  

Imnul Grupului Clepsidra 

Un obiect noi ne- am ales 

Care sa ne reprezinte 

Joc de roluri am jucat 

Spate-n spate am  si  stat 

Si am desenat…. 

 Celalalt ce ne- a dictat. 

Ref Noi suntem Clepsidra  

        Si tare ne- am distrat. 

 II. Jocuri logice am jucat 

 Popa prost am picat  

 Tangram pe echipe  am concurat… 

 Dezvoltarea personală  noi am adorat. 

Ref Noi suntem Clepsidra  

        Si tare ne- am distrat 

Imnul Grupului Alydad 

In fiecare marți, noi ne- am adunat 

Club de dezvoltare personală am format 

Lucruri interesante am experimentat 

Tangram noi am jucat 

Turnul Pisa am răsturnat 

Furia am  exprimat, 

Baloanele le-am spart 

Temerile le-am înfruntat 

Teatru am vizionat 

Roluri noi am explorat.

Prof. Adriana Cerghedi 
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Clubul s-a autointitulat Supermate și își 

propune să antreneze mintea, perspicacitatea, intuiția 

elevilor, din dorința de a-i duce pe noi culmi ale 

științei. Ei sunt pregătiţi de doamna profesor Florica 

Gînţa și îşi desfăşoară activitatea în zilele de luni şi joi.  

 La club participă elevii dotaţi, cu procupări deosebite 

pentru studiul matematicii care au posibilitatea de a 

descoperi că, dincolo de aprofundarea unor metode 

mai mult sau mai puțin sofisticate de abordare a unor 

probleme, este necesară şi formarea unor deprinderi de 

a rezolva probleme mai dificile, dar frumoase, care solicită multă inventivitate şi creativitate.  

Acestea se pot dezvolta şi amplifica prin 

antrenamente speciale și continue. Scopul 

lor este de a-și dezvolta competenţele, 

cunoştinţele şi abilităţile practice, astfel 

încât în scurt timp rezultatele lor vor fi 

extraordinare.  

În luna decembrie, cu ocazia Conferinței 

ce a avut ca obiectiv nevoia de revigorare 

și restructurare a sistemului de învățământ si adaptarea 

ofertei educaționale la dinamica noilor domenii 

profesionale elevii au avut șansa să îl întâlnească și să 

discute cu dl. profesor Florian Colceag, care le-a 

dezvăluit câteva dintre calitățile necesare pentru a ajunge 

la excelență. 

Material realizat de: Orosan David și Moldovan Bogdan, 

clasa a V-a A  

 

 

 

CLUBUL DE CITIRE RAPIDĂ 

   Profesorul îndrumător al clubului de citire rapidă este d-na prof. Alina Prigoană. La acest 

curs participă 24 de elevi cu vârste cuprinse între 8 și 11 ani. 

   În cadrul proiectului s-a realizat un parteneriat cu INFOSPEED, cu scopul derulării unor 

activități de dezvoltare personală și formare de strategii de 

învățare.  

 În cadrul workshopurilor, organizate în lunile 

noiembrie și decembrie, a fost invitat domnul Alexandru 

Bordea, care le-a dezvăluit câteva din secretele cititului 

rapid, dar și modalități prin care elevii să rețină cât mai 

multe informații într-un timp record. Acest club nu se 
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bazează doar pe cât de repede pot citi elevii, ci și pe dezvoltatea concentrării și a atenției lor. 

 Domnul Bordea s-a declarat foarte mulțumit și bucuros de evoluția elevilor într-un timp 

scurt. Și copiii sunt foarte mulțumiți și bucuroși, deoarece au oportunitatea de a participa la un club 

foarte interactiv și educativ pentru vârsta lor. 

 

 Impresiile copiilor: 

     ”Îmi place foarte mult acest club pentru că ne învață multe tehnici de citire rapidă cum ar fi: 

urmărirea textului cu pixul care ne antrenează ochii să parcurgă mai repede textul și prin citire 

rapidă ni se dezvoltă mult mai mult harta mentală.”- a spus Maier Carina.   

      ”La clubul de citire rapid am învățat multe lucruri 

interesante precum: să citim mult mai repede și sa reținem 

cât mai mult din ceea ce citim.  

Mie mi-a plăcut atunci când a venit invitatul nostru special 

Alexandru Bordea.” 

”Acest club este o experiență placută și de neuitat.”  a spus 

Mureșan Georgiana. 

    ”La citire rapidă este foarte plăcut, deoarece am fost 

învățați să citim repede, să reținem cât mai multe și astfel 

am reușit să ne dezvoltăm mai mult harta mentală.”  a spus 

Kuti Cynthia 

     ”Îmi place la Clubul de citire rapidă pentru că profesorul este ca un prieten pentru mine. 

Primim multe fișe interesante care ne ajută să citim rapid. Eu sunt 

foarte mândru de mine, deoarece am reușit să îmi dezvolt harta 

mentală, să citesc rapid și să rețin multe informații într-un timp 

foarte scurt. Mă bucur că am avut posibilitatea de a participa la un 

asemenea club.”  a  spus Gorea Mihnea 

     ”Datorită acestui club, care le dezvoltă inteligența elevilor prin 

posibilitatea de a citi mai rapid și a reține cât mai multe detalii, eu 

am ajuns la un nivel foarte bun prin sprijinului pe care l-am primit 

aici.” a spus Pitariu Vlad   

   Material realizat de: Pavel Diana, clasa a V-a A         

                                             

 

Clubul de cetățenie activă 
 În cadrul proiectului există două cluburi de cetățenie activă: Clubul Voluntarilor Cetății 

Verzi și Clubul de Resurse Regenerabile. 

 Clubul Voluntarilor Cetății Verzi este coordonat de experții Delia Ghiță 

și Szilárd Kerekes care desfășoară activități cu 

37 de elevi din clasele I-VI. Elevii învață de la 

profesorii lor despre factorii poluării mediului, 

metode de conservare și protejare a mediului 

și forme de energie alternativă. Cele două 

cluburi de cetățenie activă au încheiat 

partneriate cu Agenția Națională de Protecție a 

Mediului, filiala Tg-Mureș, cu Administrația 

Bazinală de Apă Mureș și au inițiat campanii de reciclare 
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încheind un partneriat cu o firmă de reciclare și colectare a deșeurilor selective. În vizitele lor 

tematice au reușit să afle răspunsuri la întrebările lor de la persone avizate. Elevii cluburilor au 

realizat costume din materiale reciclabile pentru a participa la evenimentul ” Halloween-ul în școala 

ta” organizat de Centrul de Presă. Copiii sunt foarte activi și lucrează foarte bine împreună.      

Dorința acestui club este de a face noua generație, să conștientizeze că are nevoie de spații verzi și 

energie regenerabilă. 

 

 

 

 

 

 

       

                               
Autori: Barșon Denis Daniel și Moldovan Bogdan 

Clubul de Resurse Regenerabile 

  Ei sunt ecologiştii şcolii. CINE? Clubul de Resurse Regenerabile.  

  Luptătorii ecologişti sunt împarţiţi în două grupe care se înâlnesc, pe rând, în fiecare joi (ora 

15:30) respectiv vineri ora 15. Sunt îndrumați de către experţii Rotar Dorina şi Nistor Gheorghe. 

Grupul este format din 20 de elevi din clasele a II-a B şi C, a III-a A şi B, a IV-a A, B şi C, a VI-a E. 

   Impresii din cadrul clubului: 

Pop Andrei Razvan 

 Reporter: Salut. Cum te simți alături de colegii tăi? 

Andrei: Sunt încântat că mă aflu aici și pot colabora cu ei.  

Reporter: Ce ai vrea să schimbi? 

Andrei: Totul e perfect. Nu vreau să schimb nimic. 

Reporter: Ce ai dori să faci mai departe în cadrul acestui 

proiect?  

Andrei: Aș vrea să învățăm cum să  protejăm mai bine mediul. 

Reporter: Multumesc pentru păreri! 

Strete Raul 

Reporter: Salut, cum te simţi? 

Raul: Mă simt bine. 

Reporter: Ai vrea să schimbi ceva în grupul din care faci parte? 

Raul: Este bine așa, îmi place! 

Reporter: Îți dorești să faci ceva anume pe viitor? 

Raul: Să plantăm copaci și să adunăm deșeuri. 

Victoria: 

 Reporter: Salut, ce faci, cum te simți? 

 Victoria: Mă simt minunat. 

 Reporter: Cum ți se pare timpul petrecut aici și dacă vrei să 

schimbi ceva? 

Victoria: Trece foarte repede și aș dori să avem mai mult timp la dispoziție. 

 Reporter: Ce vrei să realizezi în viitor? 

 Victoria: Aș vrea să apăr lumea de poluare și să ajut natura. 
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Rusu Vlad: 

 Reporter: Salut cum te simți la activitate? 

 Vlad: Mă simt foarte bine. 

 Reporter: Dorești să schimbi ceva la clubul vostru? 

 Vlad: Da, aș vrea sa schimb salutul.  

 Reporter: Ce dorești să faci în viitor? 

 Vlad: Aș dori să particip la voluntariat pentru plantarea copaciilor. 

 

 

Prof. Rotar Dorina: Îmi face plăcere să lucrez cu copiii de la 

clubul Resurse Regenerabile, deoarece sunt inteligenți, curioși, 

interesați, creativi. 

Nu dorim să schimbăm ceva în cadrul grupului, ne dorim însă să 

schimbăm ceva în școală și anume, reciclarea selectivă a 

deșeurilor să devină o prioritate. Dorim să realizăm pliante, afișe 

cu mesaje ecologice și să inițiem campanii de colectare a hârtiei și 

a plasticului. 

 

 

 

O excursie de vis 

 
 Am pornit spre Sibiu foarte gălăgioși și agitați. Eram împreună cu alte două cluburi: 

Cavalerii cetății verzi și Resurse regenerabile. 

    Pe drum domnul director ne-a povestit multe lucruri interesante. Ajunși la Primăria din 

orașul Avrig, ne-a întâmpinat o doamnă foarte draguță care ne-a explicat ce fac ei acolo. Am aflat că 

România este un importator energetic, că miscantusul este o iarba mare care atunci când arde 

produce curent. Aceasta se numește energie calorică. Locuitorii 

din Avrig implicați în proiect își doresc ca în 2020 să existe un 

centru de energie regenerabilă. Am salutat și mulțumit 

politicos, apoi am mers în muzeul Avrig de lângă primărie. 

Acel muzeu  este dedicat lui Gheorghe Lazăr. Acesta a înființat 

prima școală superioară la București, în anul 1818. A scris 

primul manual de română, a fost topograf, filozof, profesor de matematică, profesor la seminar. A 

murit în 17 sepembrie 1818, la vârsta de 44 ani. 

  De acolo am pornit spre Turnu Roșu. Am fost la școala cu care suntem în parteneriat. Ne-au 

primit cu multă căldură și ne-au servit cu delicioase gogoși și apă. În sfârșit, ne-am bucurat să îi 

cunoaștem pe colegii noștri de la Clubul de presă. Ne-am prezentat. Fiecare a primit un năsturaș 

căruia trebuia sa îi spunem o poveste. După ”Povestea năsturașului” au urmat jocurile cu desenul și 

scaunele muzicale. Ne-am jucat așa până când a venit timpul să plecăm. Am vizitat Sibiul și ne-am 

cumpărat suveniruri. Plecând acasă  am realizat cât de multe lucruri am făcut  în acea zi. Pe autocar 

am cântat. A venit și momentul despărțirii, deoarece părinții ne asteptau să le povestim aventurile 

acestei zile. 

Material realizat de Stredie Maria 

 

 



 

Zâmbet de soare, versuri și culoare 

Revistă școlară 

35 

Excursia  
  
                  Azi merg în excursie cu Clubul de Ecologie. Am emoții foarte mari. Nu am fost niciodată 

într-o excursie singur. În excursia aceasta merg cu colegii de clasă și cu alți elevi care fac parte din 

clubul acesta. 

  Din cauza emoțiilor, nu am dormit bine toată noaptea. M-am trezit 

de multe ori, crezând că e dimineață. Am adormit spre dimineață și m-am 

trezit foarte obosit. Mama mi-a dat de mâncare și am plecat împreună cu 

ea și cu Matei la locul de întâlnire din fața școlii. De acolo am mers doi 

câte doi la autocar. Era foarte mare și plin cu mulți copii de toate 

vârstele. Am așteptat cu nerăbdare să pornim. 

 Era o zi însorită de noiembrie. Am ajuns în Avrig. Pe drum am 

văzut multe peisaje superbe. Am fost întâmpinați de reprezentanți ai primăriei. Ei ne-au explicat ce 

trebuie să facem ca Terra să rămână curată. La muzeul din Avrig am văzut: primele manuale de 

limba română, matematică, geografie, biologie, muzică și geometrie. Am văzut haine populare, 

cânepă și chiar un război de țesut. Tot în cadrul acestei vizite ne-au fost puse întrebări și cine 

răspundea corect primea un mic premiu. 

 La plecarea din Avrig  ne-am îndreptat spre Turnu-Roșu. După un timp, am făcut un scurt 

popas să mâncăm.Când am ajuns la școala ,,Matei Basarab” ne-au întâmpinat cu gogoși. După aceea 

am făcut câteva activități distractive. Am primit câte un nasture și a trebuit să inventăm o poveste cu 

el. La sfârșit ne-am îndreptat spre Sibiu. Eu credeam că vom merge acasă. 

                  Ajunși la Sibiu, am văzut o cetate și ni-i s-a explicat rolul zidurilor în apărarea 

acesteia.Am vizitat Piața Mare, Piața Mică și Podul Minciunilor. Când ne-am întors la microbuz se 

însera. A fost o călătorie perfectă!                                          Crăciun Tudor, clasa a III-a A 
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007- 2013 
„Investeşte în oameni!” 

  
În data de 7 Noiembrie 2014, în cadrul proiectului ,,Școala viitorului- inovatie si performanță 

în dezvoltarea competențelor pentru o viață de succes”, s-a desfășurat evenimentul intitulat ,,Miss 

and Mister Halloween” la care au participat elevi din Cluburile de Resurse Regenerabile, Cavalerii 

Cetății Verzi și din Clubul de antreprenoriat.  

 Fiecare participant și-a prezentat costumul 

confecționat din materiale reciclabile și a defilat pe 

muzica înspăimântătoare de Halloween.  

 Următoarea probă a fost cea a dansului, în care 

concurenții au dansat pe muzica mixată de DJ Denis. 

 La proba de cultură generală, participanții au 

extras dintr-un bol câte un bilet pe care era scrisă o 

întrebare capcană sau o ghicitoare. 

 Împărțiți în echipe de câte 2 copii, cu rapiditate, 

iscusință și multă… hârtie igienică s-a realizat cea mai 

rezistentă mumie. 

 Următoarea probă a fost „Prezentarea Măștilor”  

confecționate din mărgele, sclipici și pictate cu diferite modele.  

  La sfârșit, participanții au primit o diplomă de participare 

și o ciocolată, iar concurenții care au obținut cele mai bune 

punctaje la probele din concurs au urcat pe podium.   S-au acordat 

și premii pentru cele mai originale costume. 

 Felicitări tuturor! 

  Vă așteptăm la următoarele evenimente organizate de noi! 

                                                      

 

 

 

Autori: Pop Ioana și Pavel Diana 
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Interviu cu concurenții la concursul Miss&Mister Halloween 

Maria:Salut! Cum te numești și  din ce clasă ești? 

Vlad: Sunt din clasa a IV-a A și mă numesc Rusu 

Vlad. 

Maria:Ești fericit că ai ocazia să participi la acest 

eveniment de Halloween? 

Vlad : Da! Sunt foarte fericit! 

Maria:Din ce este făcut costumul tău și în ce te-ai 

costumat? 

Vlad:  M-am costumat în Bucătarul Întunecat, iar 

costumul meu este făcut dintr-un sac de menaj de 

120 l, carton negru, aracet. 

Maria: Tu ai făcut singur acest costum sau te-a ajutat 

și altcineva? 

Vlad:  M-a ajutat profesoara mea. 

Maria: Cine este profesoara ta? 

Vlad:   Profesoara mea este Rotar Dorina. 

Maria: Ce înseamnă pentru tine Halloween-ul? 

Vlad:  Halloweenul pentru mine înseamnă multe dulciuri, distracție și petreceri. 

Maria: Ce se spune de Halloween, atunci când copiii merg să colinde? 

Vlad:  Se spune: ”ne dați ori nu ne dați?” sau în engleză ”trick or treat”. 

Maria: Mulțumesc, pentru că mi-ai acordat șansa să-ți iau un interviu. 

 

Maria :Salut! Cum te numești și din ce clasă ești? 

Larisa: Mă numesc Șerban Larisa și sunt din clasa a IV-a A. 

Maria: Cât de mult ai așteptat această zi? 

Larisa: Cred că nu am dormit două nopți. 

Maria: În ce te-ai costumat și ce reprezintă acest costum? 

Larisa: Eu m-am costumat în Malefica, Ursitoarea cea rea. 

Maria: Am auzit că voi aveți costume din materiale reciclabile. Te rog frumos să îmi spui ce 

materiale s-au folosit. 

Larisa: Costumul meu este făcut din materiale textile și carton. 

Maria: Ce înseamnă pentru tine Halloweenul? 

Larisa: Pentru mine, Halloweenul înseamnă un festival în care ai dreptul să-i sperii pe alții. 

Maria: Din ce țară este originară sărbătoarea de Halloween? 

Larisa: Sărbătoarea este originară din Irlanda.                               

                                 

 

 

 

Reporteri:  Maria Fusaru și Maria 

Stredie, cls. a IV-a A 
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 În data de 13.12.2014, a avut loc, în orașul nostru „Winter Festival”, în sala festivă a 

Grupului Școlar ” Constantin Brâncuși”. 

 În cadrul acestui spectacol, au participat, plini de bucurie, elevii mai multor școli, inclusiv 

din școala noastră. Reprezentanții Școlii Gimnaziale ” 

Liviu Rebreanu” au fost din clasele a VI-a A, a VI-a C și 

a VII-a B. Elevii din clasa a VI-a A  au fost îndrumați de 

doamna profesoară Vodă Raluca,  iar elevele din clasa a 

VI-a C și a VII-a B de doamna profesoară Cristian Lucia. 

Cei 10 elevi din clasa a VI-a A care și-au demonstrat 

talentul lor au fost: Ruța Andreea, Nemeș Alex, Bârsan 

Antonia, 

Ludușan 

Marius, 

Florea Mădălina, Porim Raluca, Pop Ioana, Moldovan 

Radu, Matei Vlad și Socaciu Alexia.  

 Elevele din clasa a VII-a B, Dumitru Denisa și 

Brenduș Emilia, au avut un moment plin de magie prin 

interpretarea cântecului „Snow is falling”. Elevele din 

clasa a VI-a C: Onac Cristiana, Buzan Catalina, Bocskor 

Andreea, Nemeth Andreea, Szekely Hanolette și Cosma 

Anca nu s-au lăsat mai prejos și îmbrăcate de sărbătoare, 

au realizat împreună un moment artistic minunat. A fost 

un colaj de cântece alcătuit din hit-uri de actualitate ale 

lui Emelie Sande, John Legend si Pink Floyd, adaptate unei povești de Crăciun în care copiii 

realizează că cel mai frumos cadou e dragostea împărtășită cu toți cei dragi. În locul lui Santa Claus 

apare Merry Christmas - sofisticată și pretențioasă, dar copiii o repudiază, lansând un mesaj 

universal de iubire : All of me loves all of you !  

  Elevii din clasa a VI-a A, au avut un 

moment plin de fantezie, jucând piesa „ The Most 

Wonderful Time of the Year”. Acestă piesă a 

subliniat importanța Crăciunului care nu înseamnă 

doar a primi cadouri ci primordiale sunt pacea, 

iubirea, liniștea, respectul, timpul petrecut cu 

familia și prietenii. 

 A fost o zi fantastică, care ne-a prevestit 

magia sărbătorilor de iarnă! 

 

Material realizat de: Socaciu Alexia și Ruța Andreea, cls. a VI-a A 

 



 

Zâmbet de soare, versuri și culoare 

Revistă școlară 

39 

 

 Nu toți avem norocul de a avea un talent. Dar totuși, unii dintre 

noi se nasc sub o stea norocoasă, așa cum este colega noastră, Paula 

Sabău. Am reușit să-i aflăm impresiile legate de experiența concursului 

,,Next Star” la care talentata Paula a participat în luna octombrie. 

Iată ce ne-a spus colega noastră în frumoasele pauze în care am putut 

discuta cu ea: 

 

Cum ți-ai descoperit talentul de a cânta?  
,,Am început să cânt la vârsta de șapte ani la un concurs organizat de 

școală. Apoi am început să iau ore de canto la Palatul Culturii, Târgu 

Mureș și am participat la diverse concursuri, festivaluri și spectacole.” 

 

Cum te-ai simțit când ai 

aflat că ai sost acceptată 

la Next Star? 

,,Am fost surprinsă și fericită în același timp. Nu mi-a 

venit să cred.” 

 

Cum te-ai simțit când ai cântat? 

,,M-am simțit foarte bine, a fost o experiență unică și 

mă bucur că a ieșit totul foarte bine.” 

 

Ai avut emoții când ai cântat? 

,,Da, am avut, dar am încercat să le controlez.” 

  

Cum te-ai simțit la Next Star? 

,,Am fost fericită că am lucrat cu vedetele din industria muzicală din România. A fost o experiență 

unică.” 

 

Ai mai vrea să participi la Next Star? 

,,Da, mi-ar face plăcere să cooperez din nou cu ei, însă am trecut 

limita de vârstă.” 

 

Cum te-ai simțit când ai aflat că nu ai intrat în finală? 

,,Nu am fost dezamăgită, deoarece toți copii au fost talentați și voi 

continua să cânt, nu mă voi da bătută.”  
 

Care a fost cel mai recent concurs la care ai participat? 

,,Am participat la concursul ,,Sing for the Moment”, câștigând 

locul trei, primind un trofeu și o chitară.”  

 

Material realizat de: Ruța Andreea și Socaciu Alexia, clasa a-VI-a A 
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 „Mâini dibace, minţi creatoare” 

 

 Prin disciplina Educaţie 

tehnologică, procesul de 

învăţământ pune accent pe 

individ, ca personalitate 

distinctă, ca  purtător al unei 

vocaţii proprii.  

Prin diversitatea modulelor şi a 

domeniilor de activitate abordate, disciplina Educaţie tehnologică 

vizează apropierea în cel mai înalt grad a elevului de aptitudinile 

sale naturale, necondiţionate, pe care caută să i le conştientizeze şi 

mai apoi să i le cizeleze. 

 Astfel, la clasele a V-a, se studiază modulul „Organizarea mediului construit”, în cuprinsul 

căruia elevii se familiarizează cu noţiuni legate de organizarea localităţii, clădiri, reguli de urbanism 

şi activităţi specifice localităţii.  

 Elevii au avut ca temă de casă realizarea unei 

machete reprezentând o locuinţă sau o zonă din cartierul 

unde locuiesc, care să cuprindă traseul fiecăruia de acasă 

până la şcoală.  

Scopul acestei teme nu a fost produsul finit în sine, ci de a 

dezvolta şi motiva mobilitatea în gândire a elevilor, 

creativitatea, curiozitatea, aptitudinea de a înţelege o 

problemă tehnologică, de a găsi o soluţie tehnică, de a 

explora, de a lucra în echipă şi nu în ultimul rând de a-şi 

descoperi abilităţile practice. 

 Elevii din clasele a V-a A şi C s-au mobilizat foarte bine, realizând 

lucrări deosebite, care au necesitat multe ore de documentare şi realizare.  

Evidenţiez elevii din cele două clase, care au realizat lucrări practice :  

 Clasa a V-a A : 

Ruţa Bianca Nicola, Bogdan Beatrice, Dan Rareş Radu, Kuti Cyntia 

Timea, Radu Cosmina, Pitariu Vlad, Moldovan Bogdan, Gorea Mihnea, 

Sămărtean Adrian, Pavel Diana 

 Clasa a V-a C : 

Techereş Ioana, Fodor Alexandru, Popa Maria Denisa, Suciu Oana, 

Cantor Maria, Creţu Karina Codruţa, Nistor Flavius, Lupu Antoniu, Creţ Maria, Vlad Adriana, 

Oprea Aurel, Oroian Rareş, Tătărău Oana, Harhoi Rareş, Florea Emanuel 
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Articol întocmit de ing. Sita Denisa,  

profesor de Educaţie tehnologică 
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Bota Matei, cls.a VI-a C 

 

Curtifan Radu, cls.a VI-a C 

 

Nemeth Andreea, cls.a VI-a C 

 

Vas Carla, cls.a IV-a C 

 

Piștănilă Raul, cls.a II-a B 

 

Moldovan Maria, cls.a II-a C 

 

Fereier Alesia, cls. a II-a B 

 

Meșter Medeea, cls. a IV-a C 
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Vas Carla Alexia, cls. a IV-a C 

 

Albu Andrei, cls. a II-a B 

 

Laslo Carina, cls.a II-a B 

 

Popeanu Patricia, cls. a IV-a C 
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Profesorul ideal – imposibil sau real? 
 Profesorul este persoana care seamănă în elevii săi nu 

numai cunoştinţe, dar şi primele atituni faţă de şcoală, faţă de 

oameni şi lumea înconjurătoare. El are o autoritate deosebită 

asupra sufletelor copiilor.  
  Un profesor ideal trebuie să facă tot posibilul ca să nu 

descurajeze elevii mai slabi la învăţătură. Altfel, ei se vor teme să 

răspundă, chiar dacă vor şti răspunsul corect. Cu mult mai bine este 

când elevii sunt încurajaţi, când primesc sfaturi utile, când li se 

vorbeşte cu blândeţe.  

  

 Un profesor ideal este acela care poate 

găsi uşor limbă comună cu elevii, care e în stare să explice în cuvinte 

simple noţiuni complicate. Profesorul trebuie să fie înţelegător, bun, să se 

mândrească cu lucrul pe care îl face.  

 Profesorul ideal este cel care rămâne peste vremuri în amintirea 

noastră. Este cel care emană mereu lumină, căldură şi dragoste. 

 Un bun profesor este cel care ne ajută să depăşim greutăţile 

întâlnite. Înţelepciunea pe care o are să o transmită elevilor săi, pentru ca 

să facă din ei oameni. 

 Profesorul ideal, pe lângă toate celelalte calităţi, ar trebui să aibă şi 

simţul umorului. Nu trebui să arate ură faţă de cineva, niciodată să nu-i dea 

unui elev sarcini pe care, ştie bine, că nu le va putea îndeplini.  

                     Ce zic profesorii Școlii Gimnaziale ” Liviu Rebreanu”? 

 Un profesor aproape de idealul elevilor ar trebui să-și iubească în primul rând meseria, să 

fie dedicat și să dea dovadă de tact pedagocic. Iubirea pentru copii și 

simțul responsabilității trebuie să-l caracterizeze.  Un profesor ideal 

dă dovadă de: empatie, seriozitate, simț al umorului, punctualitate, 

flexibilitate și rigurozitate în cadrul procesului instructiv- educativ. 

                                                                                     (Vodă Raluca) 

 Un profesor ideal trebuie să-și iubească meseria, să iubească 

copiii, să fie dedicat, înțelegător, răbdător și deschis la tot ce e nou. 

Să știe să-și motiveze elevii astfel încât ei să iubească disciplina pe 

care acesta o predă.                                     

                                                                    (Prigoană Alina)  

Profesorul ideal trebuie să fie profesorul care să aibă feed-back 

pozitiv. 

                           (Cozma Dafin) 

 Profesorul ideal trebuie să aibă o  relație bună cu elevii, să comunice ușor cu ei, să fie 

plăcut de elevi, să-i  facă pe elevi să le placă materia pe care o predă. 

                       (Dana Boca Emilia) 

 Profesorul ideal este acela care nu a uitat că și el a fost elev. 

                                                                         (Chirilă Adina-Maria) 

 

                                            Material realizat de: Hoța Andreea și Pop Ioana din  clasa a-VI-a 
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                                                                                                                     culese de prof. Mimi Cuciurean 

 Oamenii de ştiinţă consideră că Pământul a început să se formeze acum 4600 de milioane de ani. 

 Diametru Pământului măsoară 12757 km; distanţă dintre poli este de 12714 km. 

 Suprafaţa oceanelor este de aproximativ 360.650.000 km
2
. 

 Luna se află la o distanţă medie de Pământ de 384000 km. 

 Temperatura medie pe Lună oscilează între 100
0
C pe partea însorită şi - 150

0
C pe partea umbrită. 

 În prezent se cunosc peste 200 de particule subatomice. 

 Un fir de praf conţine un miliard de atomi. 

 O picătură de apă conţine 10 miliarde de molecule de apă. 

 Scheletul unei persoane adulte numără aproximativ 200 de oase. 

 Cel mai mic os este scăriţa (2,6 - 3,4 mm) situată în urechea internă, cel mai mare este femurul, la 

şold (50 cm). 

 Avem 27 de oase la fiecare mână şi 26 la fiecare picior. 

 Cea mai mare parte a oaselor continuă să crească până la vârsta de 20 de ani. 

  Dacă am putea urmări parcursul unei picături de sânge, am vedea că trece prin inimă de mai mult de 

1000 de ori pe zi. 

 Un milimetru cub de sânge conţine aproximativ 5 milioane de globule roșii. 

  Un adult mănâncă aproximativ 500 kg de alimente pe an. 

.            

1. Penicilina a apărut în 1928 în timp ce inventatorul său se afla în vacanţă. Bacteriologul scoţian Alexander 

Fleming a uitat să îşi cureţe instalaţia de lucru înainte de a pleca în vacanţă. Când s-a întors a observat o 

ciupercă ciudată pe câteva dintre culturile sale de bacterii. Mai mult, Fleming a observat că bacteriile pe care 

se afla acea ciupercă nu se mai dezvoltau. Penicilina este şi astăzi unul dintre cele mai utilizate antibiotice la 

nivel mondial.   

2. Culoarea mov a fost descoperită de un tânăr chimist de 18 ani. William Perkin intenţiona de fapt să 

găsească un remediu pentru malarie. În 1856 Perkin lucra la crearea chininei artificiale. În urma 

experimentelor, el nu a obţinut însă decât o mizerie groasă şi întunecată. Cu cât se uita mai mult la această 

mizerie, cu atât Perkin vedea mai degrabă o culoare frumoasă, decât un simplu gunoi. În acest mod, Perkin a 

creat prima vopsea sintetică. Mai târziu, bacteriologul german Paul Ehrlich, inspirat de munca lui Perkin, a 
găsit o nouă utilitate pentru vopsea, în chimioterapie şi imunologie.   

3. Cauciucul vulcanizat a fost descoperit de Charles Goodyear  în timp ce încerca să creeze un tip de 

cauciuc rezistent la frig şi la căldură. Într-o zi, Goodyear a vărsat din greşeală într-un cuptor un amestec de 

cauciuc şi sulfură.  El a observat că amestecul s-a întărit puţin însă putea fi utilizat în continuare deşi stătuse 

la o temperatură ridicată. Cauciucul vulcanizat descoperit de el este folosit acum pe scară largă de la 

cauciucuri pentru maşini, la încălţăminte sau la fabricarea pucului de hochei.   

4. Cola a fost inventată accidental de farmacistul John Pemberton, în timp ce încerca să prepare un remediu 

pentru durerile de cap. A amestecat mai multe ingrediente, a căror identitate este păstrată secretă şi acum, şi 

aşa a luat naştere cea mai celebră băutură răcoritoare. Cola a fost comercializată timp de opt ani în farmacii, 
ca medicament, înainte de a deveni suficient de populară pentru a fi vândută în sticle.   
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5.  Zaharina a fost descoperită pentru că omul de ştiinţă, Constantin Fahlberg nu s-a spălat pe mâini după ce 

s-a întors de la birou. În 1879, chimistul încerca să găsească noi utilităţi pentru smoala de cărbune. După o zi 

productivă la muncă, Fahlberg s-a întors acasă şi atunci s-a întâmplat ceva ciudat. El a observat că rulourile 

pe care le mânca erau foarte dulci. Şi-a întrebat soţia dacă a adăugat un nou ingredient în mâncare, iar atunci 

când ea a negat, Fahlberg a realizat că gustul se datorează mâinilor sale murdare. A doua zi s-a întors în 
laboratorul  şi a început să îşi guste ''munca'', până a descoperit punctul dulce. Astfel a apărut zaharina.   

Prof.Mimi Cuciurean 

Curiozități din lumea sporturilor 

Știați că….. 

                    ❶În fotbal 

 Prima dovadă istorică care atestă fotbalul se află în cronicile engleze 

din anul 1175.  

  Fotbalul este jucat de peste 250 de milioane de jucători in peste 200 

de ţari,  fiind astfel cel mai popular si cel mai jucat joc din lume. 

 Legile Jocului adică regulile sale au fost formate în Anglia de The 

Football Association în 1863. În această perioadă jocul primeşte 

numele de soccer ca abreviaţie a cuvântului asociaţie în Oxfor. 

 Prima ligă de fotbal a fost creată în Anglia în 1888 de către 

preşedintele clubului Aston Villa, William McGregor şi conţinea 12 echipe. 

 Cei mai buni jucători de fotbal de pe pământ sunt: Cristiano Ronaldo este portughez , Și alt bun 

jucator de fotbal pe nume Messi care este argentinean . 

 Cele mai bune echipe din lume sunt : F.C. Real Madrid , F.C. Atletico Madrid , Chelsea , 

Arsenal , F.C. Barcelona . 

                ❷În  lumea baschetului 

 În anul 1891 , un tânăr asistent de colegiul Springfield , din statul Masachussets , SUA, pe numele 

său James A. Naismith el a inventat basketball . 

  La început echipele erau alcătuite din câte 50 de jucători, apoi numărul s-a redus treptat pentru a se 

ajunge la echipe formate din 5 jucători pe teren. 

  Terenul de joc este o suprafață dreptunghiulară, plană și dură, liberă de orice obstacol. Dimensiunile 

terenului trebuie să fie de 28 m în lungime pe 15 m în lățime, acestea fiind măsurate de la marginea 

interioară a liniilor care delimitează terenul. 

 A luat naștere sportul căruia i s-a spus apoi basketball(basket = coș, ball = minge). 

 Cei mai buni baschetbaliși sunt : LeBron James , Michael Jordan și mulți alți . 

              ❸ Tenisul de câmp 

 Tenisul de câmp este un sport jucat fie între doi jucători (simplu), fie între două echipe a câte 

doi jucători (dublu). Jucătorii folosesc o rachetă pe bază de racordaj pentru a lovi 

o minge de cauciuc acoperită cu pâslă peste fileu, mingea trebuind să ajungă în terenul 

adversarului. 

 România are o jucătoare de talie mondială pe Simona Halep, iar lumea îl are pe Justin Gimestolb ca 

antrenor al lui John Isner. 

 

                                                                                     Autori : Denis Daniel Barson și Moldovan Bogdan 

 

Curiozități despre corpul uman 

 

1. Acidul gastric pe care stomacul omului îl elimină pentru a descompune 

mâncarea este atât de 

puternic încât poate dizolva o lamă de ras. 

2.  Atunci când ne lovim într-un anume loc din zona cotului resimțim o durere 

acută. Aceasta se 
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datorează faptului că pe aici trece nervul cubital, poziționat de-a lungul osului humerus. 

3. Se consideră că aceasta ar fi o scurtă formă de paralizie. 

4. Atunci când privești o persoană pe care o placi, în voluntar pupilele ți se dilată. La fel se întâmplă și când 

te uiți la o persoană pe care o urăști. 

5. Când o persoană moare auzul este ultimul simț perceput. Văzul este primul care dispare.  
6.Cel mai greu „organ” al corpului este pielea. Ea cântărește 3,2 kilograme. 

7.Cel mai mare mușchi este latissimus dorsi. Acesta este un muschi plat de pe spate care intră în acțiune în 

timpul mișcării brațului. 

8. Cel mai puternic muschi din corpul uman este limba. 

9.  Conform anumitor cercetari, organismul unei femei are nevoie o oră în plus de somn față de cel al unui 

bărbat. 

Material realizat de Roman Horațiu, cls.a V-a A 

 

Curiozități din lumea papagalilor 

       Știați că: 

  papagalii vorbesc de mama focului, dacă sunt dresați sau provocați, știe 

toată lumea. Însă puțini  știu că aceștia nu au corzi vocale prin care produc 

sunete, că pot trăi  chiar șaptezeci și cinci de ani. 

 Se cunosc 330 de specii de papagali. Cam 94 de specii sunt pe cale de 

dispariție. 

 Cel mai mare papagal este Macao din Brazilia, de mărimea unei găini, iar cel 

mai mic este papagalul pitic din Noua Guinee, care are talia unei vrăbii. 

Papagalii sunt consideranți păsări inteligente și au o memorie foarte bună. 

                                               Material realizat de Zahan Briana și          

Arion Alaviana, clasa a V-a A 
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                          Cum să îți antrenezi creierul? Ori îl folosesti, ori îl pierzi. 

 

   În acest articol îți propun 11 exerciții simple, dar extrem de eficiente, pentru a-ți antrena creierul fără să fie 

nevoie de eforturi mari. Sunt lucruri pe care le poți face începând de astăzi. 

 Să începem cu cele mai simple exerciții, pentru care nu ai nevoie nici de efort și nici de mult timp: 

Gândește fix pe dos 

1. Schimbă ceasul de pe o mână pe cealaltă 

 Dacă ești ca mine, înseamnă că folosești ceasul pe mâna stângă. În momentul în care vrei să vezi cât e 

ceasul, creierul tău nu face nici un efort pentru a „executa” această sarcină. E pur și simplu un reflex… și tot 

ce facem din reflex nu mai trece prin conștient. De aceea, îți recomand să schimbi periodic ceasul de pe o 

mână pe cealaltă. În acest fel vei obliga creierul tău să gândească înainte să 

proceseze. Poți face aceste schimbări la fiecare început de lună.  

2. Mergi pe drumuri diferite în fiecare zi  
 Antrenează-ți creierul printr-un alt exercițiu simplu, dar util: mergi pe 

trasee diferite în fiecare zi. Dacă mergi zilnic pe același drum, creierul tău este 

deja pe „pilot automat”. 

3. Învață ceva diferit în fiecare zi 
 Propune-ți să înveți ceva nou în fiecare zi. O poți face citind sau folosind 

Wikipedia ori Google pentru acest lucru. Caută un cuvânt, un concept, o firmă, un 

nume sau o țară și învață ceva nou zilnic. În acest fel nu numai că îți antrenezi 

creierul, dar îl și alimentezi. 

4. Hidratează-te din abundență 
 Creierul este 90% apă, așa că bea cât mai multă! Doza optimă zilnică de apă este de minim 5% din 

greutatea corpului tău. Atunci când simți senzația de sete, creierul tău deja nu mai funcționează optim (de 

câteva zeci de minute). Conștientul percepe setea mult mai târziu decât este resimțită de creier la nivel 

celular. Așa că bea apă înainte de a simți senzația de sete. 

5. Renunță la televizor 
 S-a demonstrat deja știintific că televizorul tâmpește. Este o cale de comunicare prin care mesajul 

intră în creierul tău fără niciun efort… să nu mai zic că de multe ori acest mesaj nu este unul potrivit. 

Ca o mică paranteză, sunt de acord că unele emisiuni pot fi extrem de educative și pot contribui la 

dezvoltarea creierului (National Geographic, Discovery etc…). 

6. Învață o limbă nouă 
 Probabil cea mai bună metodă de a-ți antrena creierul este să înveți o limbă nouă. Statisticile arată că 

o persoană care învață două sau trei limbi cu ușurință poate învăța la fel de bine șase-șapte limbi. 

7. Dezvoltă-ți vocabularul 
 Un alt exercițiu pentru gimnastica minții este să îți dezvolți vocabularul în limba ta maternă. Nu doar 

cuvinte noi într-o limbă nouă, ci și cuvinte noi în limba română. Ia DEX-ul și în fiecare zi învață un cuvânt 

nou. Această strategie o voi aplica și eu începând de astăzi.  

 Acum îmi dau seama cât de bun este acest joc pentru a dezvolta creierul și în același timp pentru a 

exersa matematica. 

Acum e rândul tău…  

                          Material realizat de Miheșan Mădălin, Coco Andrei și Moldovan Darius 

 

 

 

 

 

 

http://www.lorand.biz/dezvoltare-personala-si-profesionala/carti-de-dezvoltare-personala-si-profesionala/
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Gânduri de-nceput de An 
                 …A mai trecut un an…şi încă un semestru şcolar din nesfârşita noastră Cruciadă, în care singurele  

victime ar trebui să fie Ignoranţa, Superficialitatea şi Dezinteresul. Printre alţi câţiva, cam aceştia sunt 

duşmanii cu care luptăm,  fără a neglija alţi adversari redutabili, cum ar fi Nepăsarea, Lenea, Lipsa de Voinţă 

şi, uneori - chiar Necuviinţa.  

                   Nu vă invit la bilanţuri plictisitoare sau la retrospecţii păguboase, ci la calma şi detaşata reflectare 

a fiecăruia dintre noi asupra lui însuşi: Oare am făcut destul? Oare m-am străduit  îndeajuns, astfel încăt să-mi 

pot respecta promisiunile pe care le-am făcut  oamenilor la care ţin şi pe care îi iubesc şi - nu în ultimul rînd – 

mie însumi ?  

                   Oare n-am pierdut din vedere ţelul spre care mă îndrept - pas cu pas şi zi de zi- parte component a 

Marelui Plan pe car mi l-am facut pentru viitor: viitorul meu şi al tuturor celor care vor depinde de mine 

cândva ? 

                   Oare n-am cedat prea uşor distragerilor de orice fel, în dauna unei concentrări temeinice asupra 

ceea ce este mai important pentru mine acum: propria mea instruire şi educaţie – formarea mea continua 

pentru viaţa pe care mi-o doresc şi a cărei edificare depinde numai de mine şi de efortul pe care sunt dispus să 

îl investesc în ea. 

                   Pot părea vorbe mari, făcând parte din discursuri motivaţionale răsuflate, dar cine le poate 

contesta veridicitatea şi oportunitatea – mai ales acum – când multi dintre voi constată că rezultatele obţinute 

sunt departe de aşteptări. Ceea ce e mai trist - dar nu insurmontabil - este că sentimentul timpului trecut şi nu 

îndeajuns de bine folosit riscă să instaleze un soi de descurajare cu pretenţii de permanentizare.  Ei, tocmai cu 

asta aveţi de luptat, dragii mei, în trimestrul viitor! Sunteţi toţi Cavaleri cu Armuri Strălucitoare, gata să 

înfrunte Balaurul cu N*şpe …Materii, atătea încât nu le mai ştiţi numărul – aparent, mai mult sau mai puţin 

plicticoase - dar de a căror cunoaştere şi învăţare depinde - la un moment dat – Victoria voastră absolută 

asupra Atot si Atoate: devenirea voastră superlativă, nivelul  superior de existenţă la care aspiraţi, varianta 

cea mai bună  a ceea ce sunteţi şi puteţi fi în lume şi în viaţă.  

              Nu e timp de lamentări, scuze şi împotriviri: porniţi la luptă, înarmaţi cu Încredere, Bunăvoinţă, Sârg 

şi Îndrăzneală  - şi nu va fi obstacol să vă stea în cale, nici Redută care să nu poată fi cucerită! Izbăndă-n toate 

cele, într-un Nou An bun și promiţător, plin de speranţe şi împliniri!       

Prof. Lucia Cristian 

 

Culese de Bianca Brătulesc, cls.a IV-a B 
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Culese de d-na prof. Crina Morariu din ”Calendarul părintelui”, Fundația Holt  
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Sfaturi pentru îmbrăcămine 
 În această iarna cele mai cool haine pe care le poartă adolescenții pot fi găsite peste tot în oraș. Nu e 

așa de greu să te îmbraci cool dacă asculți de sfaturile experților în modă sau dacă arunci doar o privire în 

jurul tău să vezi ce se poartă.  

 Fetelor le plac blugii strâmți, cu culori mai închise cum 

ar fi albastru, gri, negru și roșu. Blugii ar trebui asortați cu un 

hanorac,cu o bluză pufoasă sau o cămașă cool. La această   

ținută s-ar potrivi o pereche de cizme. Ar trebui să atașezi 

acestor ținute o eșarfă și o căciulă care să se asorteze. În ceea ce 

privește bluzele nu este indicat să faceți  exces de carouri!!! 

Baieților le plac blugii negri, albaștri, gri, deși  treningul este o 

ținută mai comodă. Blugii pot fi asortați cu o cămașă, o bluză 

sau un hanorac simplu.  

 Vă asteptăm cu noi sfaturi în următorul număr al  

revisei. O zi cool să aveți! 

                     Material realizat de Zahan Carla și Florea 

Mădălina, clasa a VI-a A 

    

Test –îți știi nivelul de auto-

motivare?   

  A aștepta să fii impulsionat de alții pentru a face ceva și a te motiva singur să realizezi un lucru sunt 

două aspecte diferite. Ele fac tocmai diferența dintre cei care își ating obiectivele într-un timp scurt și cei care 

se plâng că nu le iese nimic. 

Secretul constă tocmai în a te auto-motiva sau a găsi motivații în cele mai comune ipostaze ale muncii tale. 

Motivația este forța care te face să mergi înainte si să te dezvolți. Află ce putere de auto-motivare ai, cu testul 

de mai jos: 

Instrucțiuni: 

Pentru fiecare întrebare, alege răspunsul care se potrivește cel mai bine situației tale. După ce afli care este 

nivelul tău de auto-motivare, îți oferim câteva informații care să te ajute să îl îmbunătățești. 

Întrebare Deloc Rar Uneori Adesea Foarte des 

1. Sunt adesea nesigur pe abilitatea mea 

de a atinge obiectivele propuse. 

5 4 3 2 1 

2. Când lucrez pentru propriile obiective, 

depun efort maxim. 

1 2 3 4 5 

3. Obișnuiesc să îmi stabilesc obiective 

pentru a obține o viziune asupra vieții. 

1 2 3 4 5 

4. Gândesc pozitiv la stabilirea 

obiectivelor; mă asigur că îmi acoperă 

nevoile la job și nu numai. 

1 2 3 4 5 

5. Mă recompensez (sau blamez) pentru a 

ramane concentrat. De exemplu, dacă 

1 2 3 4 5 
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termin o sarcină la timp, îmi iau o pauză 

de cafea. 

6. Cred că voi avea succes.dacă muncesc 

din greu și îmi folosesc abilitățile 

1 2 3 4 5 

7. Mă îngrijorează termenele-limită, îmi 

produc stres, anxietate. 

5 4 3 2 1 

8. Când apare un eveniment neașteptat, 

am tendința de a lăsa baltă totul și a-mi 

stabili o nouă țintă. 

5 4 3 2 1 

9. Cea mai mare satisfacție la finalizarea 

unei sarcini este sentimentul că mi-am 

făcut bine treaba. 

1 2 3 4 5 

10. Adesea fac minimum la job, doar cât 

să nu las loc șefului sau colegilor la 

comentarii. 

5 4 3 2 1 

11. Tind să mă îngrijorez când nu îmi 

ating obiectivele și adesea mă concentrez 

asupra motivelor pentru care aceasta se 

întamplă. 

5 4 3 2 1 

12. Îmi conturez imaginea unui viitor plin 

de succese înainte de a-mi stabili un nou 

obiectiv. 

1 2 3 4 5 

Interpretarea testului 

Calculează scorul obținut și vezi care este gradul tău de auto-motivare. 

Scor Interpretare 

44-60 Minunat! Obții tot ceea ce vrei și nu lași nimic să îți stea în cale. Faci un efort conștiincios de 

a te auto-motiva și petreci o mare parte de timp pentru a-ți stabili obiectivele și felul în care 

le poți atinge. Atragi și inspiri alte persoane cu succesul tău. Păstează această atitudine 

favorabilă auto-motivarii! 

28-43 Te descurci bine la capitolul auto-motivare. Cu siguranță nu ești în cădere, însa ai putea mai 

mult. Pentru a obține ceea ce vrei, încearcă să îți crești factorii de motivare în toate 

sectoarele vieții. Urmează sugestiile de mai jos și îmbunătățește-ți auto-motivarea. 

12-27 Permiți temerilor să intervină în drumul tău către succes. Ai ratat, probabil, câteva obiective 

în trecut și te-ai convins că nu reușești – lucru demotivant. Depășește această limită și crezi 

din nou în tine. Ponturile de mai jos te pot ajuta să te motivezi. 

 Autori: Ruța Andreea și Socaciu Alexia, cls a VI-a A 
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Bancuri 
 

Copilul: Mami, mami, scrie-mi și mie o 

scrisorică pentru Iepuraș, te rog! 

Mama: Dar de ce nu o scrii tu? 

Copilul: Pentru că sigur îmi face cadou o carte 

de gramatică, dacă vede cum scriu! 

 

- Cum îți dai seama că morcovii sunt buni 

pentru vedere! 

- Pentru că niciun iepuraș nu poartă ochelari! 

 

Profesorul către elev: De ce tema ta pare 

scrisă de tatăl tău? Seamăna cu scrisul lui de 

mână! 

Elevul: Pentru că i-am folosit stiloul! 

 

Elevul la telefon: Bună ziua, doamna 

profesoară, fetița mea se simte rău astăzi și nu 

va putea veni la școală. 

Profesoara: Bună ziua, dar cu cine vorbesc? 

Elevul: Mama mea este la telefon! 

 

- Cum îi merge noului tău fratior, Popescu? 

întreab învățătoarea. 

- Lui îi merge foarte bine, dar mă tem că 

mama are de gând să-l vândă. 

- Cum așa? 

- Păi, în fiecare zi îl cântărește. 

 

Un copil plângea pe hol. Profesoara îl vede. 

- Copile, de ce plângi? 

- Un copil mi-a furat plăcintaaaa! 

- A fost cu intenție? 

- Nuuuu, cu brânză..... 

 

Gigel vine acasă zgâriat tot pe față, pe gât, pe 

mâini. 

- Doamne sfinte, ce s-a întâmplat ?? 

- Am facut hora în jurul bradului. 

- Păi, și de ce ești zgâriat în halul ăsta? 

- Eram puțini! 

 

       Andrei Răzvan Pop, cls. a IV-a B

 

Perlele elevilor la Evaluarea Națională 
(2014) 

 Evaluarea Națională le dă bătăi de cap elevilor în fiecare an. În iunie 2014 elevii au avut 

subiectul Rânduri de Anul Nou și au dovedit că nu sunt buni prieteni cu școala. 

 

 Despre rolul virgulei în secvența "Bine ai venit, An Nou!", un elev scrie că "este unul de 

politețe, pentru că pregătește venirea Revelionului", în timp ce un coleg de-al său vede 

virgula ca artificiile care "întâmpină anul nou". 

 Identificarea mesajului poeziei "Rânduri pentru Anul Nou", scrisă de Ion Minulescu, nu a 

fost o misiune prea simplă pentru unii dintre candidaţi. Astfel, unul dintre ei a consemnat în 

lucrare: „Poemul are un mesaj frumos, nu am ce să spun, jos palaria, dar nu prea ştiu ce vrea 

el să zică, comunică cu un element al naturii, cred”.  

 ,,poezia este prea tristă şi are sentimente de tristeţe, iar tristeţea este dureroasă, e deprimant 

să fii aşa, dar e ok că poţi comunica cu acest An nou care vine odată pe an şi e prea tare că-ţi 

aduce mâncare şi distracţie, dar el a uitat să precizeze asta”.  
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 Au fost şi elevi care au transmis mesaje profesorilor corectori, în speranţa că măcar aşa îi vor 

determina să le acorde o notă mai bună:„Sper sa fii bun corectorule şi să-mi apreciezi măcar 

efortul că am ajuns până la şcoală”, este mesajul cu care unul dintre elevi şi-a încheiat 

lucrarea. 

 „Poetul îşi exprimă indirect sentimentele, prin intermediul Anului Nou" 

 “Titlul este, ca figura de stil, o personalitate.” 

 “Repetiția este cuvântul zăpadă, pe care autorul îl scrie cam des, și în titlu, și în poezie.” 

 

 
 

De ce cântă cocoșul cu ochii închiși? 

Pentru că știe melodia pe dinafară. 

De ce duc câinii pâinea în gură? 

Pentru că nu au buzunare. 

Cum poți să arunci un ou în parchet fără să-l spargi? 

Parchetul e dur, e cam greu să-l spargi. 

Ce nu poți mânca niciodată, dar niciodată la micul dejun? 

Prânzul sau cina. 

 

Cum iese un cal alb, care intră in Marea Neagră? 

 Ud. 
Care este diferența între 1000 de urși albi și un urs alb ? 

999 urși albi. 
De ce are rinocerul corn ? 

Că n-a găsit chifle ! 
De ce are ciocănitoarea cioc ? 

Ca să nu se bată cu capul de copaci. 

Cine spune numai adevărul? 

Oglinda. 

Materiale realizate de Coco Andrei, Miheșan Mădălin și 

Moldovan Darius 

 Ghicitori: 

Inspectează floricele, 

Și strânge nectar din ele. 
                              (albina) 

 

 

 

 

Frunze n-are, nici petale, 

Și nici nu-i floare. 

În păduri și pe terenuri 

Prin grădini și pe deal 

Stă mereu într-un picior. 
                                        (ciuperca) 

 

 

Are zeci de ace groase, 

NU împunge cu ele, și nici 

nu coase. 

Ce să fie? Un ....... 
                                                        (arici) 

 

Oroian Alexia, 

 Clasa a IV-a B   

 

 

 




