
  

 

Un copil este un înger ale cărui aripi descresc  
pe măsură ce picioarele îi cresc.  

(Mark Twain)  
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O revistă şcolară este un element de identitate şi de maturitate a unei şcoli, o monografie a 
activităţilor ce se desfăşoară în şcoală, a preocupărilor elevilor si profesorilor, a atitudinii faţă 
de educaţie, a colaborării între şcoală, familie şi comunitate, a parteneriatelor cu diverse    
instituţii şi organizaţii. 

O astfel de revistă este și publicația Școlii Gimnaziale Lucian Grigorescu din Medgidia, 
”Labirintul copilăriei”. Lucrul în echipă, solidaritatea dintre membrii colectivului de redacție, 
dar și determinarea de a duce la bun sfârșit demersul permanent de a transpune propria   
sensibilitate în texte ce urmăresc să trezească în cititori sentimente frumoase și inocente, 
toate canalizate eficient, ne asigură că această publicație este cu siguranță vehiculul potrivit 
care să poarte peste tot valorile școlii noastre. 

Deși ultima perioadă a fost una diferită, cu multă liniște în jur, în care glasurile vesele ale 
elevilor și bucuria copilăriei nu s-au mai regăsit pe holurile școlii sau în clase, iar timpul parcă    
s-a oprit puțin în loc pentru a ne aminti cât de importanți suntem unii pentru ceilalți, viața școlii 
continuă. Acest nou număr, cu optimismul caracteristic, reunește în doar câteva pagini       
talentul, munca, dăruirea elevilor și a profesorilor sub diverse forme - prin activități fizice sau 
on-line. 

În paginile revistei, veți descoperi creații literare originale, elevi de excepție ai școlii,           
vă vom conduce pe drumul activităților educative, ne veți fi alături la cele mai reprezentative 
activități extrașcolare, veți afla câte ceva despre școala noastră din mai multe perspective, 
veți cunoaște olimpicii și realizările lor demne de toată lauda, ne vom reaminti de dascălii cu 
„har” și vom împărtăși despre experiența online a demersului educativ. Dorim ca revista    
noastră să devină o imagine a vieții în care trăim în  timpul unui an calendaristic, în care să 
ne regăsim, punându-ne în valoare talentul literar, științific, artistic și, la final, să câștigăm cu 
toții, bucurându-ne pentru reușita fiecăruia. 

Colectivul de redacție își exprimă speranța că, răsfoind acest nou număr al publicației, îl veți 
găsi la fel de interesant ca și pe celelalte 18. Lectură plăcută! 

 
Prof. Mihaela Fluerașu 

Parcul școlii 



  

 

Ziua Şcolii Gimnaziale “Lucian Grigorescu” a fost 
sărbătorită sub acest generic, pe 31 ianuarie 2020, 
de către foşti sau actuali elevi şi cadre didactice, 
părinți, alături de numeroşi invitaţi, reprezentanţi ai 
comunităţii locale, ai altor instituții de învățământ şi 
de cultură din Medgidia. Cu acest prilej au fost 
premiați elevii merituoşi ai şcolii, a avut loc o 
ceremonie de comemorare a pictorului Lucian 
Grigorescu, s-au evidenţiat rezultatele unor activităţi 
şcolare şi extraşcolare derulate în anul calendaristic 
ce a trecut şi în cadrul proiectului ”Once upon a 
time… the SEA”, finanțat de Uniunea Europeană 
prin Programul Erasmus+.  

Ţinând cont de importanţa evenimentului şi de 
numărul mare de participanţi, s-au creat panouri cu 
cele mai reuşite desene, picturi, cu fotografii, s-au 
realizat costume, decoruri pentru dramatizarea unor 
legende scrise de copii, obiecte Artcraft şi broşuri 
care au fost oferite oaspeților.  

Elevii, îndrumați de profesori, au participat la   
ateliere de lucru cu diverse teme sau la întreceri 
sportive organizate în colaborare cu Clubul Sportiv 
Medgidia. 

Marea a prins contur din penelurile elevilor prin 
două picturi murale, realizate sub îndrumarea 
profesorilor de Artă şi Tehnologie, o frumoasă idee 
de a ilustra proiectul Erasmus+, spre aducere 
aminte, şi totodată de a aduce un omagiu celui al 
cărui nume îl poartă şcoala. De asemenea, s-au 
acordat diplome elevilor premiaţi în cadrul 
concursurilor Art Craft şi Marea în poveşti şi 
legende, precum şi cadrelor didactice 
coordonatoare.  

Lansarea celui de-al 18-lea număr al revistei 
şcolii ”Labirintul Copilăriei” a fost un prilej de 
încântare pentru cei prezenţi, care şi-au exprimat 
aprecierea la adresa conțiuntului, graficii şi formei de 
prezentare. 

Un moment de mare încântare pentru publicul 
spectator l-a constituit sceneta cu titlul Nestemate de 
pe ţărmul mării, al cărei text a reunit trei dintre cele 
mai frumoase creaţii literare semnate de elevi din 
clasa a III-a. Şi-au dovedit talentul artistic, prin dans, 
cântec, actorie şi cei opt elevi, membri ai delegaţiei 
ce urmează să reprezinte şcoala la activitățile de 
învățare, organizate de instituţia parteneră din Italia.  

Programul zilei s-a încheiat cu Întâlnirea între   
generații, petrecută într-o atmosferă deosebită, prilej 
pentru a schimba impresii și a depăna amintiri. 

Subliniem faptul că prin toate aceste modalităţi 
diverse şi atractive de organizare a acțiunilor din 
program s-a reuşit promovarea şi diseminarea 
aspectelor relevante ale întregului proces educativ 
oferit de şcoala noastră, precum şi a Programului 
Erasmus+.  

 
Director adjunct, prof. Ciocan Emilia 
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    A fi dascăl înseamnă certitudinea și 
neliniștea că ai ales o profesie complexă, că 
vei parcurge un traseu cognitiv de-a lungul 
întregii activități, dar și că ai puterea de a 
dărui, de a trăi sub zodia unor aspirații înalte, 
de a căuta soluții care se află între artă și 
știință, între vocație și cunoaștere, între 
raționalitate și intuiție.  

AUTOBIOGRAFIA LA MINUT 
 

Prima promoţie... 
Acum 42 de ani, la Seimeni… O clasă 

numeroasă, cu peste 30 de elevi. 

 

   Cele mai dragi proiecte... 
Activităţile din proiectele Comenius şi          

Erasmus+ şi toate activităţile derulate în        
alternativa Step by Step. 

 

Tradiţional sau Step by Step? 
Categoric, Step by Step. M-am regăsit total în 

această alternativă, mi s-a potrivit mănuşă.        
A fost acel ceva ce îmi lipsea şi pe care am 
avut norocul să-l descopăr. Drept mulţumire    
m-am bucurat de această şansă şi am           
valorificat-o cum m-am priceput mai bine. 

 

O amintire haioasă din perioada petrecută 
la Step... 

Pregăteam începutul de anul şcolar, prima    
promoţie. Urmasem cursurile specifice în vară  
şi aveam o mulţime de idei şi îmi doream să 
realizăm cât mai mult din materialele specifice 
alternativei. Timpul a zburat, s-a lăsat noaptea. 
La un moment dat, a bătut cineva la geam, 
Aveam clasa la parter. Erau cei de la Poliţia 
Locală care au văzut lumina şi nu şi-au 
închipuit decât că s-a întâmplat ceva, nu că mai 
sunt profesori care lucrează şi noaptea. 

 

Şcoala te-a ales pe tine sau tu ai ales 
şcoala? 

Cred că ne-am ales una pe cealaltă. Doar că 
şcoala a deţinut rolul mai important. Am avut 
ocazia de a lucra într-o instituție din care nu au 
lipsit provocările şi oportunităţile. Acceptarea şi 
valorificarea acestora, plus oamenii minunaţi de 
care am fost înconjurată m-au ajutat să mă 
dezvolt frumos. 

Creativitate, har, dinamism, 
spontaneitate, simț practic, 
fler, eleganță, consistență… 
toate acestea îmbrăcate într-o   
energie la care elevii nu au 
cum să fie doar spectatori,     
ci participanți activi la propria 
învățare. Așa au decurs orele 
sau activitățile desfășurate   
împreună timp de 13 ani,    
formând o adevărată echipă. 

Am preluat împreună cea de-a doua promoție 
de Step by Step în anul 2007 și anii care au  
urmat mi-au îmbogățit experiența profesională și 
personală, căci mi-am descoperit un partener, 
un coechipier, un model, un prieten, un mentor 
care modelează fără să intervină în mod direct, 
care te face să crezi că tu ești ”vioara întâi”, un 
dascăl cu drag de școală, de copii, de profesie, 
un coleg tot timpul în pas cu noutățile din      
domeniu, gata oricând să ofere ajutor oricui are 
nevoie. Nimic nu i se pare prea greu, căci     
priveşte orice provocare ca pe o oportunitate de 
a valorifica potenţialul copiilor, de a se exprima 
creativ. Transformă cu măiestrie greul în uşor, 
accesibilizează informaţiile cu tact şi are mereu 
la îndemână un joc, un truc, o idee grozavă cu 
care face magie şi destinde atmosfera sau    
pregăteşte un moment important al unei lecţii. 

 

”Anii petrecuţi alături de doamna învăţătoare au 
fost minunaţi. Se pricepe la tot felul de lucruri, 
ne-a învăţat cu răbdare, dar, poate cel mai 
important, ne privea cu ochi de copil. Pur şi 
simplu o ador!”(D.T.) 

„O aşteptam cu nerăbdare, pentru că ştiam că 
sigur ne-a pregătit ceva distractiv sau o 
porţie de joacă.” (C.M.) 

Prof. înv. primar Constantinescu Adriana 

”Îmbrățișări calde și gânduri bune pentru 
un cadru didactic care și-a împlinit 
menirea şi datoria de a instrui şi de a 
educa generații de elevi, căutând în 
permanenţă calea spre cuvinte şi metode 
potrivite, spre răbdare, înţelegere, 
apropiere și respect. O felicităm şi îi dorim 
ani mulți și fericiți de pensie, sănatate și 
numai bucurii alături de cei dragi!”  

Conducerea școlii 

Doamna învățătoare 

Leța Mariana 



  

 

Ziua Internațională a Cititului Împreună 
(ZICI 2020) 

 

În fiecare an, de Ziua Internaţională a Cititului 
Împreună, celebrată în 2020 pe 5 februarie,  
milioane de oameni din peste 100 de ţări se  
întâlnesc în biblioteci, unde citesc şi              
împărtăşesc unele dintre cele mai frumoase  
poveşti. Este o campanie a bucuriei şi a          
beneficiilor lecturii, care îşi propune să          
evidențieze puterea magică a cuvintelor.  

Evenimentul din acest an a fost dedicat      
viitorului: al copiilor și al planetei, deopotrivă. 
Sub deviza “Citim împreună pentru a vindeca 
planeta!”, elevii clasei I și a IV-a Step by Step 
au desfășurat o activitate la Biblioteca           
Municipală Medgidia pentru care au ales      
povestea scrisă de îndrăgitul autor Alec      
Blenche, ”Erus și Valea Generozității”. Au citit 
cu voce tare doamna educatoare Enea Aurica 
și câţiva dintre elevii prezenți la această       
întâlnire. 

Astfel, cei mici au demonstrat încă o dată că 
dragostea pentru lectură este unul dintre cele 
mai mari daruri pe care le pot dobândi, iar 
atunci când citesc împreună, lumea devine mai 
frumoasă! 

 

Ziua Porților deschise 
 

Școala noastră a organizat, în data de         
27 februarie 2020, Ziua Porților Deschise. 
Evenimentul, parte a calendarului înscrierilor 
copiilor în învățământul primar pentru anul 
școlar 2020-2021, a fost dedicat preșcolarilor și 
părinților acestora. 

Toți cei interesați au primit informații 
referitoare la specificul actului educațional al 
clasei pregătitoare și la modalitatea de 
înscriere a copiilor, au făcut cunoștință cu 
doamnele învățătoare și au interacționat cu un 
grup de elevi ai școlii, care i-au așteptat cu mici 
surprize. 

Vizitarea tuturor spațiilor destinate derulării 
cursurilor a permis familiarizarea viitorilor elevi 
cu mediul unde urmează să-şi desfăşoare 
activitatea, iar părinților, cunoașterea condițiilor 
oferite de instituția noastră. În realitate, s-a 
dorit venirea în întâmpinarea dorinței părinților 
de a face, în cunoştinţă de cauză, cea mai 
bună alegere în ceea ce priveşte şcoala pe 
care urmează să o frecventeze copiii 
dumnealor. 

 

 

Curiozitate, pasiune, creativitate și      
entuziasm 

 

Pe data de 3 martie 2020, albinuțele clasei    
I Step by Step au fost vizitate de echipa de  
robotică "Dragonic Force" a Liceului Teoretic 
”Nicolae Bălcescu” din Medgidia. Elevii au   
împărtășit impresii de la "Robotics Challenge", 
competiție la care au obținut locul I, au        
prezentat modificările făcute robotului de la 
ultima lor întâlnire și i-au lăsat pe prietenii lor 
mai mici să experimenteze. 

Concluzia?  Albinuțele sunt ”specialiste”!  
La final, au fost recompensați cu un dans 

"robotizat", iar micii prieteni le-au urat succes 
în următoarea competiție la care vor lua parte.  

9 Mai - ZIUA EUROPEI 
 

 Elevii claselor a VII-a si a VIII-a, coordonați 
de doamna prof. Ciocan Emilia, au sărbătorit 
Ziua Europei printr-o activitate complexă,    
derulată on-line. Sub genericul ”REPERE  
CULTURALE EUROPENE”, au realizat un tur 
virtual al capitalelor europene, prin vizionarea 
unor videoclipuri documentare. A urmat 
realizarea de postere ilustrate cu imagini 
simbol, însoțite de formule de politețe, în 
limba vorbită în oraşele respective. Cele mai 
reuşite postere au fost inserate într-un e-book   
(https://www.flipsnack.com/7757C6BA9F7/)
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Prof. înv. primar Vrînceanu Georgiana - consilier imagine & prof. Ștefan Lenuța - consilier educativ  

https://www.flipsnack.com/7757C6BA9F7/repere-culturale-europene.html
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”Să vorbim despre bani și bănci” este un 
program dedicat educației financiare la nivelul 
învățământului preuniversitar, implementat din 
anul 2011 de către Banca Națională a          
României, în colaborare cu inspectoratele    
şcolare județene. 

Obiectivul programului este însușirea de către 
elevi a unor noțiuni economice de bază și a 
unui vocabular financiar bancar, prin utilizarea 
unor metode formale și nonformale de          
educație. Principalele tematici promovate se 
referă la economisire, credit, dobândă, istoria 
monedei naționale și principalele atribuții, roluri 
și funcții ale băncii centrale, criteriile şi stadiul 
procesului de convergenţă a României către 
zona euro. 

Reprezentanții BNR au ajuns și la școala 
noastră, unde au găsit copii extrem de          
interesați, familiarizați cu domeniul financiar. 
Elevii au vizionat filme educaționale care au 
prezentat monedele și bancnotele aflate în    
circulație, punând accent pe elementele de   
siguranță ale acestora, istoria banilor şi a     
monedei naționale. Ei au primit răspunsuri la 
toate curiozitățile pe care le-au avut în ceea ce 
privește rolul băncilor, păstrarea economiilor 
sau cheltuirea banilor.  

 
Prof. înv. primar Vrînceanu Georgiana 

 

 
Pământul natal, cu tot ce e pe el, îl purtăm 

toată viața în noi și e prezent în cântece, în 
poemă, în pânza pictată, mai ales în fapte. 

(George Enescu) 
 

Începutul lunii decembrie este marcat        
întotdeauna de Ziua Națională a României.    
În anul 2020, activitățile dedicate acestui      
eveniment au fost cuprinse în cadrul unui      
proiect, intitulat „De ce iubim România?”, în   
care au fost implicați elevii clasei a VI-a A.  

Activitățile propuse s-au derulat pe parcursul 
a două săptămâni, în care copiii, organizați în 
cinci grupe, au ilustrat frumusețile țării și        
valorile naționale, din perspective diferite.       
Misiunea a fost ușoară, deoarece trăim într-o 
țară care are peisaje mirifice, construcții        
deosebite şi oameni care s-au remarcat,          
în foarte multe domenii, la nivel mondial.        
De asemenea, elevii au descoperit că            
originalitatea și creativitatea poporului român 
sunt recunoscute și peste granițe, prin           
includerea în lista Patrimoniului UNESCO a   
Călușului oltenesc, a doinei, a ceramicii din   
zona Horezu, a datinii Colindatului în ceată  
bărbătească, respectiv a Jocului   fecioresc. 

Astfel, încetul cu încetul, valorile naționale ni 
s-au dezvăluit, umplându-ne de bucurie și   de 
mândrie. Toți am înțeles că este datoria        
fiecăruia dintre noi să cunoaștem și, mai ales, 
să recunoaștem propria moștenire culturală. 

                     
 Prof. Marcov Raluca Gabriela  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_na%C8%9Bional%C4%83_a_Rom%C3%A2niei


  

 

 Mediul online este cel care ne unește și ne 
aduce împreună în aceste zile, fiind principalul 
mijloc pentru a ne continua activitatea școlară. 
În acest mod s-au desfășurat și activitățile din 
cadrul Programului Școala altfel, în perioada      
4 – 8 mai 2020, care ne-au oferit posibilitatea de 
a crea contexte de învățare noi, inedite și     
atractive deopotrivă, în ciuda lipsei socializării, 
a empatiei şi a bucuriei de a fi împreună. 

 

Una dintre aceste activități este „În laboratorul 
de acasă”, în cadrul căreia elevii clasei a II-a B au 
realizat un experiment la alegere, la final copiii   
fiind bucuroși să arate colegilor noile lor             
descoperiri. Astfel, bucătăria a devenit un laborator 
excelent în care au găsit resurse pentru              
demonstrații științifice spectaculoase. Atmosfera de 
bună dispoziție, suspansul, învățarea prin          
descoperire, prin joc l-au captivat pe micul om de 
știință datorită magiei produse în realizarea         
experimentelor simple, dar interesante și pline de 

culoare: Poțiuni pentru magicieni, Borcanul cu lavă 
multicoloră, Artificii colorate în pahar etc. 

Această activitate i-a impresionat pe cei mici prin 
efectele imprevizibile datorate reacțiilor dintre     
substanțele folosite, s-au distrat și au învățat       
jucându-se, în același timp.              

 

Mi s-a spus și am uitat, am văzut și am înțeles,  
am făcut și am învățat.” (Confucius)    

 

Prof. înv. primar Volintiru Lidia Simona 
 

Sub genericul ”Muzică și culoare”, elevii clasei 
a II-a Step by Step, au experimentat amestecarea 
și juxtapunerea culorilor în tablourile celui care a 
fost Vasili Kandinsky. Pictorul rus nu a înfățișat în 
tablourile sale elemente concrete, ci a pictat       
folosind doar culori și forme. Ascultând muzică, el 
încerca să surprindă ce auzea. Copiii au încercat și 
ei să se inspire din   tabloul lui, Cercuri concentrice, 

și să realizeze „lucrări abstracte”.  
Prof. înv. primar Nistor Lavinia                             

Una din activitățile preferate ale albinuțelor       
clasei I Step by Step a fost Călătoria virtuală, 
având ca suport imagini din arhiva proprie a      
fiecăruia.  

Am vizitat locuri frumoase și interesante din țara 
noastră, dar și de peste hotare. Activitatea l-a avut 
ca invitat pe Alexandru Iulian Obreja, fotograf   
profesionist, care a analizat și a oferit feedback  
pentru fiecare imagine. Apoi, i-a inițiat pe cei mici 
în tainele fotografiei, vorbindu-le despre tehnica 
fotografică, culori și lumini, fotocompoziție și     
prelucrarea imaginilor, toate acestea pentru ca cei 
mici să își dezvolte imaginația și creativitatea și să 
vadă, pe viitor, un cadru fotografic, acolo unde   
ceilalți nu îl observă. 

Activitatea s-a încheiat cu o provocare, un    
concurs foto inedit: expunerea a trei poze cu     
dispozitivul pe care îl aveau la îndemână, care să 
surprindă: un apus de soare, cerul pe timp de zi, 
jucăria preferată într-o ipostază cât mai inedită. 

Imaginile transmise au demonstrat că, pentru  
albinuțele clasei I Step by Step, fotografia a      
deschis perspective noi și a lăsat emoțiile să se 
aștearnă pe hârtie, pentru a-i bucura pe toți cei din 
jur.    

Prof. înv. primar Vrînceanu Georgiana 
 

 

Un proiect special au avut și elevii clasei a        
V-a A, după cum mărturisește eleva Ioana Neagu.                                                                                

Era spre final de primăvară, în săptămâna din 
Școala altfel. Printre proiectele pe care le aveam în 
acea perioadă se număra și cel propus de doamnele 
profesoare de educație tehnologică și educație    
plastică: de realizat o hrănitoare de păsări.              
Mi-a plăcut foarte mult ideea, pentru că urma să   
lucrez împreună cu sora mea. 

  Am luat o cutie goală de conservă, ne-am pregătit 
vopsea de diferite culori, pensule, și am reușit să 
transformăm ceea ce fusese doar un ambalaj în    
ceva foarte vesel și drăguț. Am desenat pe cutie un 
soare, multe flori și chiar fețe zâmbitoare. Am pus o 
sfoară în jurul cutiei, niște grâu în ea și am agățat-o 
de o crenguță a liliacului din grădina mea. Și acum 
îmi amintesc parfumul lui...  

Zilnic mergeam să văd dacă         
hrănitoarea mea  este de folos, dar 
cantitatea de grâu era aceeași,   
până într-o zi... Mă dădeam în      
leagăn când am văzut-o că se     
mișcă. Nu adia vântul, așa că m-am 
apropiat curioasă și atunci le-am 
văzut: două vrăbiuțe ciuguleau fericite din grâu.     
Am fost așa de încântată!  

Prof. Ene Viorica 
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Grea provocare ne-a oferit această         
pandemie, însă cu creativitate, entuziasm,  
muncă şi dorinţă de a realiza activităţi      
deosebite care să-i bucure pe copii, această 
sarcină a fost posibilă. 

 

Săptămâna a debutat cu un "mic dejun de 
poveste", pregătit şi servit copios înainte de  
întâlnirea onl-ine, însă fotografiat cu grijă şi   
prezentat cu mândrie în faţa colegilor. Caloriile 
nu au fost relevante, ci doar povestea farfuriilor, 
pline de culoare, imagini jucăuşe şi amuzante, 
dar mai ales de gust. 

"Ghici cine e?" a fost momentul preferat al 
celei de-a doua zi, desfăşurată sub motto-ul 
"Prieteni off-line şi on-line". În video-uri atent 
gândite şi misterios prezentate, fiecare elev a 
povestit despre un coleg secret (şi mai puţin 
cunoscut), relevându-i calităţile, precum şi           
întâmplări deosebite. Surpriza şi bucuria       
descoperirii numelui au fost urmate de schimbul 
virtual de "cadouri": filmuleţe unice, inedite, 
amintiri de nepreţuit între cei mai buni           
colegi-prieteni. 

Activitatea "Digikids" a reprezentat ocazia 
pe care copiii o aşteptau de mult timp: să facă 
cunoscut tuturor jocul/ site-ul preferat.            
Ce a rezultat? Recenzii video deosebite,       
realizate cu multă pasiune şi presărate cu      
impresii şi sfaturi formulate de cei mai pătimaşi 
şi sinceri "cunoscători". 

Nici lumea necuvântătoarelor nu a fost    
uitată! Animale din toate colţurile lumii au putut 
fi admirate şi îndelung studiate în grădini        
zoologice şi habitate live cu doar un click.      
Folosind apoi aplicaţia de telefon Chaterpix 
Kids, animalele de companie/ preferate au prins 
voce şi cele mai intime gânduri şi idei ale    
acestora au putut fi, în sfârşit, dezvăluite... spre 
amuzamentul tuturor! 

Pentru că ne aflam în preajma unui          
eveniment important, Ziua Europei, nu am putut 
rata ca în ultima zi a săptămânii să călătorim 
virtual prin diferite ţări. Ne-am costumat        
corespunzător, am căutat cele mai frumoase 
obiective de vizitat şi curiozităţi de tot felul şi 
apoi ne-am fotografiat la faţa locului? Cum???? 
Nimic mai simplu: folosind aplicaţiile Google 
Earth și Background Changer. Au fost călătorii 
minunate, care se vor concretiza fericit cu     
siguranţă într-un viitor nu prea îndepărtat! 

Da, ne-au lipsit desigur excursiile, jocurile, 
apropierea, spectacolele, dar a fost un prilej 
extraordinar de a învăţa să preţuim mai mult 
lucrurile simple şi să înţelegem că stă în       
puterea noastră de a realiza lucruri minunate, 
care să sfideze timpul şi timpurile. 

 
 

Prof. înv. primar Nicoleta Legian & Clasa ”Delfinașilor 
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Ȋncepând cu anul școlar 2019-2020, instituția 
noastră a fost inclusă în acest proiect ce are ca 
obiectiv principal implementarea unui set de 
măsuri care să ducă la reducerea abandonului 
școlar și a excluziunii sociale. 

 

Termenul de implementare propus este de 3 ani, 
perioadă în care specialiști din cadrul Centrului de zi 
pentru Consiliere Părinți și Copii Curcubeul 
Cunoașterii, în baza unor seturi de măsuri inovative ce 
au ca fundament principii psihoterapeutice, vor 
desfășura sesiuni de grup ori individuale cu fiecare 
dintre cei 3 factori implicați – copii, părinți, cadre 
didactice. Această abordare tridimensională (copil-
familie-școală) reprezintă chiar inovația, deoarece 
acoperă practic toate mediile în care copilul trăiește și 
se dezvoltă, garantând astfel succesul proiectului. 

Elevii şcolii noastre au participat la numeroase 
sesiuni de dezvoltare personală, autocunoaștere, 
consiliere și îndrumare. Aceste sesiuni au ca scop 
evitarea tulburărilor de comportament care pot avea 
drept consecință scăderea performanțelor şcolare sau 
chiar abandonul şcolar. 

Sesiunile psihologice și psihoterapeutice au avut loc 
începând cu luna noiembrie 2019 și terminând cu luna 
februarie 2020, perioadă în care s-au desfășurat 
ședințe de consiliere/psihoterapie de grup structurate 
în teme de lucru, fiecare temă având mai multe 
întâlniri. 

Mijloacele și strategiile psihoterapeutice utilizate în 
lucrul cu copiii au fost: sesiuni psihologice și 
psihoterapeutice individuale și de grup, psihodramă, 
joc de rol, povești și basme terapeutice, sesiune de 
întrebări și răspunsuri, povești cu început și sfârșit dat. 

De asemenea, părinților li s-a oferit posibilitatea de  
a participa la sesiuni de consiliere parentală de grup, 
menite să îmbunătățească relația acestora cu copiii, 
evitând astfel ajungerea elevilor în situație de risc.      

Ca urmare a sesiunilor efectuate, s-a constat faptul 
că părinții apelează mai rar la descurajare, sunt mai 
implicați în activitățile școlare și extrașcolare atunci 
când sunt solicitați, se implică mai des în rezolvarea 
conflictelor și se înțeleg mai bine cu propriii copii. 

Comparativ cu perioada anterioară începerii 
proiectului, elevii au ales să exploreze lucruri noi, 
pentru a indentifica propriile interese și aptitudini, fără 
a dăuna propriei persoane sau celorlalți, au învățat să 
asculte activ și să comunice asertiv, sunt mai toleranți 
cu cei diferiți de ei și formulează mai adesea cereri în 
mod respectuos, utilizând formule specifice de 
adresare. 

Proiectul, inițiat de Centrul de zi Curcubeul 
Cunoaşterii şi Primăria Medgidia, a avut răsunetul 
scontat, bucurându-se de colaborarea tuturor, în 
vederea unui act educațional eficient, centrat pe 
cerințele elevilor. 

 

Prof. Mocanu Anamaria - responsabil  proiect 
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Violența școlară rămâne un fenomen destul 
de complex, ce trebuie analizat prin prisma 
strategiilor, a proiectelor și activităților ce pot 
determina schimbări pozitive în comportamen-
tul elevilor. Școlii, prin actorii ei principali, îi   
revine un rol important în prevenirea violenței 
școlare, în gestionarea situațiilor care apar,       
a sentimentelor și experiențelor negative,      
pregătindu-i pe elevi să facă față bullying-ului și 
agresiunilor de orice fel. Indiscutabil, școala 
este cheia pentru dezvoltarea cognitivă și     
sănătatea mintală și emoțională a școlarilor! 

Deși a fost un an școlar atipic, în care       
perioadele întâlnirilor fizice au alternat cu cele 
on-line, în calitate de consilier școlar, am       
constatat că violența a căpătat noi valențe, fiind 
necesară, în această perioadă, continuarea   
acțiunilor și campaniilor antibullying, a celor de 
informare și prevenire a violenței, atât în mediul 
fizic, cât și virtual.  

Prin intermediul activităților de consiliere  
propuse elevilor ciclului primar (”Cuvinte care 
înfloresc inimi” - Clasele pregătitoare, Clasele I, 
”Școala  - un spațiu al nonviolenței” - a II-a și a 
III-a, ”Pericolul din on-line” - a IV-a), dar și celor 
de la gimnaziu (Cyber-bullying-ul - știi să-l    
recunoști? - clasele a V-a și a VI-a, ”Mit și    
adevăr despre bullying”, a VII-a și a VIII-a),       
s-a urmărit informarea privind modalitățile de      
stopare a fenomenului violenței și gestionarea 
oricărei forme de violență ce se manifestă în 
spațiul școlar. 

Derulate pe parcursul întregului an,          
activitățile de consiliere de grup, individuale, 
sau la nivelul întregului colectiv, au vizat  
schimbarea comportamentului social, educarea 
și mobilizarea copiilor, prin implicarea în        
prevenirea abuzului, neglijării, bullying-ului,  
cyber-bullying-ului, absenteismului și abando-
nului școlar, a consumului de droguri, a altor 
substanțe nocive, traficului de persoane etc. 

În cadrul proiectelor și campaniilor desfășu-
rate (Proiectul județean ”Delete, not share!”, 
Campania ”Să exmatriculăm violența din    
școală!”, Campania națională ”19 Zile de       
prevenire a abuzurilor și violențelor asupra   
copiilor și tinerilor”), cei peste 450 de partici-
panți au identificat, în funcție de vârstă, indica-
torii unui copil abuzat, profilul victimei și al        
agresorului, metode de autocontrol și           
gestionare a stărilor de furie.  

Prezentate sub o formă atractivă,  jocurile, 
strategiile antiviolență, filmulețele și fișele de   
lucru, i-au antrenat pe elevi să găsească      
modalități de a reduce efectele devastatoare 
ale violenței, să accepte că pot face schimbări 

în ceea ce privește grupul agresiv și să învețe 
că pot interveni în oprirea actelor de violență.  

Având în vedere că expunerea elevilor este 
tot mai mare în mediul virtual, în activitățile de 
consiliere am acordat o atenție deosebită  
hărțuirii cibernetice–cyberbullying-ul, fenomen 
ce a luat proporții și mai mari în contextul 
pandemic și al utilizării platformelor pentru 
învățarea on-line.  

Identificarea tipurilor de bullying în situațiile 
analizate, au contribuit, pe parcursul anului 
2020, la consolidarea conștiinței față de sine 
și de ceilalți din grup, la dezvoltarea empatiei, 
participanții reușind să identifice impactul    
potențial al fenomenului, să stabilească reacții 
eficiente și sănătoase la bullying.  

Prin solicitarea ajutorului și utilizarea acelor      
strategii de prevenire și intervenție în         
gestionarea formelor de violență, elevii        
implicați au contribuit la menținerea unui     
climat neviolent, favorabil incluziunii și        
relațiilor pozitive, la nivelul întregii școli. 

  



  

 

Un studiu recent publicat de Bitdefender 
arată că patru din cinci copii din România, cu 
vârsta sub 18 ani, spun ca au fost hărţuiţi în 
mediul on-line. 67% dintre victime au       
menţionat aspectul lor fizic şi felul în care se 
îmbracă printre motivele pentru care au fost 
agresaţi, 30% – hobby-urile şi preocupările de 
zi cu zi, 13% – situaţia materială a familiei din 
care  provin, 12% – rezultatele de la şcoală și        
8% – orientarea sexuală. 

Ce este cyberbullying-ul? 
Spre deosebire de situațiile clasice de      

bullying, în care comportamentele de hărțuire 
se întâmplă față în față, iar victima are          
posibilitatea de a-și identifica agresorul și de a 
ști cui să atribuie comportamentul agresiv, în 
mediul virtual acest lucru, de multe ori nu este 
posibil. În plus, dacă în realitate, în off-line, 
comportamentul de bullying se oprește la un 
moment dat, iar situația umilitoare sau        
agresivă se încheie, hărțuirea on-line pare să 
fie fără sfârșit – ne urmărește în camera      
proprie, pe tableta personală, pe laptopul din 
livingul familiei, pe telefon în timp ce bem o 
cană de ceai la bucătărie etc. 

Vorbim de cyberbullying, ori de câte ori 
o persoană: 

•  răspândește în mediul virtual zvonuri,  
mesaje de discreditare sau dezvăluie secrete 
neplăcute despre o altă persoană, afectându-i 
în mod negativ reputația; 

• trimite mesaje negative, răutăcioase și/sau 
amenințătoare pe telefonul altei persoane, atât 
SMS-uri, cât și mesaje trimise prin intermediul 
unor aplicații on-line, de cele mai multe ori sub 
identitate falsă sau ascunsă; 

• creează spații virtuale (website, blog, cont 
de Facebook) cu conținuturi în care altcineva 
este ridiculizat (filme, desene, fotografii, texte); 

• sparge contul de e-mail al altei persoane și 
se folosește de identitatea acesteia, pentru a 
trimite mesaje sau materiale de amenințare 
menite să producă suferință; 

• inițiază discuții în care anumite persoane 
sunt păcălite să dezvăluie informații personale, 
care sunt ulterior trimise altora; 

• trimite altora fotografii compromițătoare ale 
unei persoane, fără a avea consimțământul 
acesteia; 

• folosește parola altei persoane pentru a-i 

modifica profilul pe rețele de socializare sau a 
posta în numele acesteia conținuturi și mesaje 
jignitoare la adresa altora; 

• exclude deliberat alte persoane din liste de 
mail sau grupuri de comunicare on-line; 

• postează mesaje false, jignitoare sau     
menite să producă suferință, în diverse spații 
virtuale. 

Care sunt consecințele acestui          
comportament de hărțuire? 

Spre deosebire de alte forme de bullying, 
cyberbullying are un caracter permanent și 
anonim, care face ca impactul său negativ să 
fie uriaș. Mesajele de cyberbullying pot invada 
viața intimă a unui copil, prin telefon, tabletă, 
iPad, laptop, smartwatch, în camera proprie, în 
bucătărie sau pe canapeaua din living.  

Protejați de anonimat, cei care practică        
cyberbullying nu au ocazia să vadă imediat  
suferința pe care comportamentul lor îl aduce 
în viața celorlalți, copiilor victimă. Acest lucru 
face ca hărțuirea să se producă cu ușurință, 
departe de protecția empatiei, regretului și a            
compasiunii pe care adeseori copiii le simt 
atunci când își dau seama că și-au rănit un   
coleg. Nici “martorii” unui comportament de 
cyberbullying nu vor considera neapărat că fac 
ceva rău sau că devin parte a problemei, 
atunci când, printr-un banal “like” sau “share”, 
contribuie la “rostogolirea” unui mesaj de      
hărțuire. Cât despre  ”victime”, aceștia trăiesc 
un sentiment intens de însingurare, teamă,       
tristețe, uneori disperare ce vine din neputința 
de a ieși din această situație. Cu cât vom      
înțelege mai repede că, într-o situație de acest 
fel toți copiii sunt victime, indiferent de rolul 
specific pe care îl au, cu atât vom fi mai bine 
pregătiți să găsim soluțiile optime pentru a-i 
ajuta să «navigheze» pe ape virtuale line. 

Comportamentele de cyberbullying sunt cel 
mai adesea ascunse de adulți și continuă în 
absența unor măsuri specifice de intervenție. 
Cyberbullying-ul este o problemă relațională ce 
solicită întotdeauna o soluție care implică 
schimbări la nivelul relațiilor între copii. Pentru 
eliminarea unor astfel de comportamente este 
necesară o intervenție directă în contextul în 
care acestea apar, cel mai adesea în mediul 
școlar. 

În cazul în care şi tu eşti o victimă a         
cyberbulling-ului, iată câteva soluţii la care poţi 
apela pentru a raporta: apelează numărul de 
telefon 031 80 80 000; scrie un mesaj pe     
ajutor@oradenet.ro sau dă un mesaj direct 
în mesageria paginii de Facebook "Ora de net";  
la esc_ABUZ poţi să raportezi conţinutul ilegal 
întâlnit pe paginile de web româneşti şi să ajuţi 
la construirea unui Internet mai sigur.            
Chiar dacă nu ai nimic de raportat, dar ai o   
nedumerire sau vrei să afli mai multe despre 
siguranța pe internet, întreabă specialiștii de la 
Ora de net tastând ctrl_AJUTOR. 

 
Prof. înv. primar Nicoleta Legian 
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Experiența predării în mediul on-line este una 
stimulatoare. Dacă până acum eram deprinși cu 
modul de predare față în față, din anul trecut 
școlar am înțeles că predarea trebuie și poate 
să fie una dinamică, plină de noi provocări!    
Rolul nostru, al tuturor, fie că suntem profesori, 
elevi sau părinți, a fost unul unul dificil, întrucât 
am constatat că trebuie să deprindem ”din 
mers” abilități de a utiliza noi platforme de     
învățare sau de a gestiona, în avantajul nostru, 
multitudinea de informații cu care ne asaltează 
mediul on-line. 

Debutul pandemiei, începând cu lunile martie 
— aprilie 2020, ne-a determinat să găsim în  
interiorul nostru, resursele necesare pentru a 
face ca totul să decurgă bine. Pentru cadrele 
didactice, școala on-line a fost o adevărată     
provocare! Creativi, dedicați și motivați, în unele 
cazuri luptând chiar cu propriile limite, ne-am 
axat pe abilitățile noastre de a gestiona         
favorabil situațiile create și de a găsi soluțiile 
potrivite pentru desfășurarea activităților, astfel 
încât să putem transmite în timp util informațiile 
către toți elevii noștri, fie că dispuneau sau nu 
de resursele digitale necesare conectării la     
orele on-line.   

Familiarizându-ne rapid cu rigorile acestui   
mediu de învățare, am început să ”testăm” noi 
și noi modalități de comunicare și interacțiune în 
spațiul virtual, să adaptăm și să realizăm       
resurse educaționale deschise, să utilizăm    
aplicații întocmai unor IT-iști, deschiși la toate 
schimbările și provocările acestui nou mediu de 
comunicare. 

Pentru a susține performanța școlară a        
elevilor și pentru a veni în sprijinul cadrelor   
didactice și al părinților, activitatea de consiliere 
a urmărit, în funcție de specificul perioadei,       
o informare clară privind măsurile de protejare 
ce trebuie respectate în perioada pandemiei, 
propunând activități, jocuri, broșuri, filmulețe, 
materiale informative, resurse educative create 
sau adaptate pe diverse platforme, care să vină 
în sprijinul nevoilor specifice fiecărui beneficiar.  

Astfel, pe parcursul anului calendaristic 2020, 
am derulat activități de consiliere în mediul     
virtual care au vizat, deopotrivă, facilitarea 
adaptării elevilor la cerințele și dificultățile     
mediului virtual, propunând tehnici de reziliență 
la stresul provocat de efectele izolării și          
pandemiei de CORONAVIRUS, sesiuni de     
planificare și gestionare a învățării on-line,     
modalități eficiente de întărire a parteneriatului 
școală-familie, întrucât, în aceste condiții,       
părinții au devenit mult mai implicați și activi în 
supravegherea copiilor și în pregătirea zilnică a 
temelor.  

Un sondaj realizat la nivelul beneficiarilor  
evidențiază câteva aspecte ale educației       
on-line. Dintre avantajele menționate, relaxare, 
liniște, confort, siguranță, schimbarea unor 
mentalități și stiluri de predare (pentru elevi), 
îmbunătățirea relației cu părinții, abordarea 
unor metode noi, interesante, creșterea        
autonomiei profesorilor și elevilor în învățare, 
utilizarea unor metode alternative în evaluare, 
depășirea blocajelor în rândul elevilor           
introvertiți (pentru profesori), siguranță,        
cooperare mai bună cu profesorii, confort    
familial, responsabilitate (pentru părinți).  

Printre provocările educației on-line, elevii au 
menționat: neînțelegerea unor conținuturi,   
determinate de bruiaje sau întreruperi ale    
rețelei de internet, obligativitatea deschiderii 
camerelor video, teme multe, stres, oboseală, 
lipsa socializării. La rândul lor, profesorii și    
părinții sunt preocupați de efectele negative 
asupra sănătății mentale și emoționale a       
copiilor, cauzate de stres, oboseală, lipsa     
interacțiunii sociale și expunerea îndelungată a 
acestora în mediul digital.   

Analizând toate aceste schimbări pe care    
le-am adoptat în contextul pandemic, privind 
îmbunătățirea competențelor IT, deschiderea 
către integrarea mijloacelor digitale în procesul 
de educație, rămânem optimiști și nerăbdători 
să ne reîntoarcem la școală și să ne bucurăm, 
cu toții, de avantajele învățării față în față,    
beneficiind de bunele practici în domeniul de             
digitalizare a educației. 

Profesor psiholog Valentina Durac 
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”Doamna, vă rog, mai spuneţi o dată!             
S-a întrerupt şi nu v-am auzit!”… ”Doamna, mai 
repetaţi! Mi s-a blocat ecranul şi nu v-am 
auzit!”… ”Doamna, vă aud cu întreruperi!”… 

Cred că, pentru toţi profesorii vremurilor de 
azi, sunt expresii cunoscute deja, realităţi cu 
care ne confruntăm zi de zi la şcoala on-line. 
Forţaţi de acest inamic invizibil, dar de temut,   
a trebuit să ne retragem în casele noastre, de 
unde, cu resursele proprii, la început, apoi 
ajutaţi de instituţiile abilitate, cu instrumente 
adecvate, am început timid, dar hotărâţi să ne 
adaptăm realităţii. Am început un proces 
anevoios pentru unii dintre noi, procesul 
învăţării unor noi metode de a preda prin 
intermediul unui ecran. 

Recunosc că a fost greu la început, puţin 
descurajator, dar totuşi trebuie să admit că tot 
acest periplu a generat aspecte pozitive, atât 
pentru noi, cadrele didactice, cât şi pentru elevi 
şi părinţi. De ce spun aceasta? Pentru că, în 
ciuda procesului greoi de predare-învăţare, dar 
mai ales evaluare în sistem on-line, în ciuda 
altor ”lipsuri” sau inconveniente, totuşi aceată 
stare de fapt ne-a făcut să realizăm nişte lucruri 
pe care, chiar dacă le ştiam, nu le vedeam la 
adevărata lor valoare.  

Ce am conştientizat? Personal, importanţa 
apropierii atât fizice, dar mai ales sufleteşti,  
dintre mine, omul de la catedră, şi elevii mei. 
Ştiam că este foarte important în procesul     
cunoaşterii parcurs de ambele părţi, dar era   
ceva firesc, acolo, care se petrecea pur şi 
simplu natural. Abia acum, puşi în faţa 
ecranelor reci, am înţeles cât de frustrant este 
să nu ”îi simţi” pe cei cu care comunici, să nu 
observi acel ”nu ştiu ce” care îţi dă sentimentul 
că eşti ascultat, înţeles şi productiv în munca ta. 
”Acel ceva” care face ca magia să se întâmple 
în fiecare zi ”normal” într-o sală de clasă, între 
elevi şi învăţătorul lor. 

Un alt aspect benefic adus de această       
perioadă dificilă a fost, din punctul meu de    
vedere, dezvoltarea personală în materie de 
tehnologie digitală şi de utilizare a ei.           
Platformele puse la dispoziţie de şcoală ne-au 
oferit posibilitatea de a învăţa lucruri noi, iar 
acest fapt ne-a condus spre alte descoperiri. 
Am căutat noi modalităţi de a lucra din ce în ce 
mai bine cu elevii şi ne-am adaptat pe parcurs 
şi încercăm să facem faţă provocărilor. 

Din discuţiile cu elevii şi părinţii clasei mele, 
mi-am dat seama că cei mici au înţeles cât de 
importantă este prezența fizică la şcoală, 
apropierea de colegi, dar şi de profesori.        
De asemenea, părinţii au avut posibilitatea de  
a-şi cunoaşte mai bine copiii în procesul de 
învăţare. 

În concluzie, expresia ”Dacă viaţa îţi dă lămâi, 
tu învaţă să faci limonadă” este perfect         
aplicabilă în tot ceea ce trăim în această       
perioadă a vieţii noastre.  

 
Prof. înv. primar Badea Georgeta 

Personal, consider că perioada de carantină 
a venit atât cu bune, cât şi cu rele. Deşi la 
prima vedere a părut ca o mini-vacanţă, nu a 
fost chiar aşa, mai ales pentru mine şi colegii 
mei de clasa a VIII-a. Fireşte, au început 
întrebările: ”Ne vom putea pregăti la fel de bine 
de acasă?”, ”Oare materia pentru examen va 
rămâne aceeaşi sau se va ţine cont că totul     
s-a schimbat?”, ”Cum se va desfăşura 
examenul?”, ”Îl vom mai susține?” Bineînţeles 
că la toate acestea am primit răspunsuri 
mulţumitoare, pe parcurs. 

Cu toate că pandemia ne-a dat mai mult timp 
pentru a repeta materia de examen, nu se 
compară studiul de acasă cu şcoala 
adevărată. Ne-am simţit un pic ”abandonaţi”, 
”la voia întâmplării”, neghidaţi zi de zi de 
sfaturile şi îndrumările domnilor profesori.    
Dar, uşor, uşor, după discuţii avute cu 
susţinătorii noştri permanenţi, părinţii şi cadrele 
didactice, ne-am mobilizat, am înţeles că acest 
înşelător, ”timp liber”, nu trebuia să ne facă 
mai puţin silitori şi implicaţi în procesul de 
pregătire pentru examen, ci dimpotrivă, trebuia 
să-l folosim la maxim pentru ca la final să fim 
mândri de noi.  

Totodată, această perioadă ne-a oferit şi 
momente de nostalgie şi regret, deoarece ne-a 
dat timpul necesar reflectării asupra tuturor 
momentelor frumoase petrecute în clasă de-a 
lungul anilor, crearea unora noi fiind imposibilă 
de-acum.  

Badea Andreea - absolvent 2020 
 
Cu sinceritate vă spun că, iniţial, am crezut 

ca această ”şcoală de acasă” va fi sortită 
eșecului. Apoi, pe măsură ce au început să se 
deruleze cursurile on-line, am fost plăcut 
surprinsă să constat permanenta preocupare a 
conducerii şcolii şi a cadrelor didactice pentru 
a asigura mijloacele şi modalitățile necesare şi 
eficiente de a lucra cu elevii. Bucuria și 
entuziasmul cu care fiica mea participă           
în fiecare zi la ”întâlnirea virtuală” cu colegii     
şi profesorii, dorința ei de a povesti ce             
a experimentat/văzut/practicat/învățat, mi-a 
demonstrat seriozitatea şi implicarea dascălilor 
în asigurarea progresului şcolar pentru fiecare 
copil.  

Consider că părinții şi elevii trebuie să înțeleagă 
că școala online a devenit noua normalitate. 
Desigur, cu toții ne dorim ca ai noştri copii să 
meargă la şcoală, să socializeze, să învețe şi 
să se joace împreună cu colegii lor, dar cel mai 
important este să fim sănătoşi.  

Personal, doresc să adresez mulțumiri şi 
felicitări întregului corp profesoral al şcolii 
pentru strădania de a se pregăti şi de a folosi 
modalități interesante şi atractive pentru elevi 
care să le asigure continuitatea unui proces 
calitativ de învățare!  

Midișan Alina, mama elevei Midișan Rebeca 
din clasa a IV-a B 
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Închiderea școlilor a fost o măsură preventivă, pentru a limita răspândirea noului coronavirus. 
Deși copiii văd această perioadă ca pe o vacanță și se bucură de această decizie, schimbarea poate 
duce la plictiseală și iritabilitate, deoarece nu mai au aceeași libertate pe care o dețineau până 
acum. Unul dintre motivele de îngrijorare ale părinților în acest timp este gestionarea timpului      
petrecut acasă, pentru a susține activitatea școlară a copiilor, pentru a nu le permite să stea prea 
mult timp în fața televizorului sau a computerului și pentru a nu abuza de internet fără un scop     
anume. De asemenea, copiii vor fi supărați, deoarece aceștia nu se pot întâlni și juca cu prietenii 
lor. Deși trecem printr-o perioadă nu foarte plăcută, putem profita de ea, ajutându-i pe copiii noștri 
să combată plictiseala prin activități care îi vor ajuta să se dezvolte.  
      Din experienţa acumulată la clasă, în această perioadă, am ales 10 site-uri educaţionale extrem 
de apreciate de elevii mei. Ele pot fi folosite de toţi școlarii, mari şi mici, sunt gratuite şi pot face cu 
adevărat învăţarea mai captivantă.   

Lecţii digitale, instrumente, animaţii 3D pentru        
disciplinele: Biologie, Geografie, Fizică, Chimie,            
Matematică, Tehnologie, Istorie, Muzică, Arte vizuale.  
Atenţie! Pentru că produsele site-ului sunt de o calitate 
excepţională, poţi deschide gratuit doar 5 materiale/
săptămână. 
 

****************************************************** 
Platformă educaţională gratuită pe care puteţi găsi teste 
interactive (sau puteţi crea şi voi unele) pentru toate 
disciplinele de studiu, indiferent de vârstă. 
 

****************************************************** 
Este un site gratuit pe care puteţi găsi diferite jocuri de 
forma Rebus, Vrei să fii milionar, Spânzurătoarea, Cursă 
de cai, Quiz cu alegere multiplă etc. Prin joc, vă puteţi  
exersa cunoştinţele într-un mod distractiv. 
 

****************************************************** 
Aici puteţi găsi o multitudine de fişe de lucru cu           
completare digitală. Doar daţi căutare subiectului   
dorit, alegeţi fişa, iar după rezolvare veţi primi şi punctajul 
meritat. 
 

****************************************************** 
KIDIBOT este un roboţel din spaţiul cosmic care a ajung 
pe Pământ şi îi ajută pe copii să lupte  împotriva        
CROCOBETILOR. Aceştia sunt nişte extratereştri        
nesuferiţi care vor să ne cucerească planeta prin lene şi 
prostie. Singura modalitate de a-i învinge este să fim mai 
deştepţi ca ei, iar asta înseamnă să citim și să învățăm cât 
mai mult. 
 

****************************************************** 
Este poate cel mai apreciat site de elevii claselor primare. 
Prin activităţi de tipul Whack-a-aluniţă, Baloon pop, Roata 
aleatorie, Deschideţi cutia, ş.a, puteţi exersa noţiunile  
învăţate în cel mai captivant mod cu putinţă.  
Tastați subiectul căutat şi alegeţi jocul preferat! 
 

****************************************************** 
Jocuri interactive pentru exersa conştinţele de Geografie 
într-un mod cât mai plăcut. 

 

****************************************************** 
National Geographic a creat acest site destinat        
copiilor, unde puteți găsi quiz-uri despre istorie, articole 
despre artă, cultură, animale sălbatice și multe altele! 
 

****************************************************** 
Vă place să exploraţi și să învețaţi lucruri noi și             
interesante? Ei bine, cei de la exploratorium vă pot ajuta. 
Pe acest site puteți găsi experimente și explicații științifice 
pentru copii. 
 

****************************************************** 
Matematică, Citit, Artă, Muzică, Puzzle, Jocuri....  
Este locul minunat pentru învăţare prin joc, dar şi pentru 
recreere. 

https://www.mozaweb.com/ro/ 

https://kahoot.com/schools-u/ 

https://learningapps.org/ 

https://www.liveworksheets.com 

https://www.kidibot.ro/ 

https://wordwall.net/ 

https://www.geogra.ro/joc/ro/index.php 

https://www.natgeokids.com/uk/ 

https://www.exploratorium.edu/explore/activities 

https://toytheater.com/ 

Prof. înv. primar, Nicoleta Legian 

https://www.mozaweb.com/ro/
https://kahoot.com/schools-u/
https://learningapps.org/
https://www.kidibot.ro/
https://wordwall.net/
https://www.geogra.ro/joc/ro/index.php
https://www.natgeokids.com/uk/
https://www.exploratorium.edu/explore/activities
https://toytheater.com/
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Pentru instituțiile de învățământ din Italia, Spania, 
România și Portugalia, ţări situate în apropierea 
Mediteranei, Mării Negre şi a Oceanului Atlantic, 
activitățile planificate în cel de-al doilea an de 
implementare a proiectului au reprezentat un mod 
eficient, plăcut de a învăța despre mediul marin și de 
a dezvolta elevilor competențe necesare succesului 
şcolar. În acelaşi timp, ele au contribuit la 
îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba 
engleză ale elevilor şi ale cadrelor didactice, prin 
explorarea valorilor naturale ale mării atât din 
perspectivă ecologică, cât şi culturală.  

Implicarea copiilor în activităţi de documentare a 
condus la formarea deprinderilor de selectare a 
informațiilor relevante despre mediul marin şi 
problemele cu care acesta se confruntă. Datele 
colectate de ei au fost sintetizate în lucrări realizate în 
format electronic, care au constituit baza dezbaterilor 
între reprezentanții fiecărei şcoli partenere, participanţi 
la seminariile organizate, cu participare fizică sub 
genericul Pe valurile Mării, sau on-line: Marea, sursă 

de inspirație în artă, Apa, esența vieții, 
Conservarea mediului marin.  

Pe lângă abordarea unor tematici specifice în 
cadrul unor lecții interdisciplinare sau la orele de curs 
opțional Copiii şi Marea, programul de activităţi a 
inclus organizarea concursului ARTCRAFT la nivel 
transnaţional, prilej pentru elevii din şcolile partenere 
de a crea obiecte şi machete, folosind materiale 
naturale ale mării. În urma votului on-line, folosind 
aplicaţia www.tricider.com, trofeul pentru cea mai 
reuşită şi originală machetă a revenit reprezentantului 
şcolii noastre, CIOBANU NECTARIE PETRU, elev în 
clasa a II-a, iar cel pentru obiecte, colectivului de elevi 
al clasei a IV-a de la şcoala din Italia. 

Stimularea motivaţiei pentru a explora valorile 
naturale ale mării, din perspectiva cultural-artistică,    
a fost obiectivul concursului de creaţie literară derulat 
la nivelul instituţiilor partenere, care a permis elevilor 
să compună povestiri şi legende. Creațiile clasate pe 
primele 5 locuri se regăsesc în broşura cu titlul 
Marea în poveşti şi legende, în paginile căreia 
este redat încă o dată farmecul mării, pe care elevii 
au considerat-o o legendă ce renaşte în fiecare zi.  

http://www.tricider.com
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Suspendarea cursurilor ca urmare a pandemiei 
COVID 19, nu a fost un impediment pentru 
continuitatea proiectului, activitățile programate 
fiind derulate on-line.  Pentru a le da o notă mai 
atractivă, elevii ajutaţi de părinţi sau bunici,         
au pictat, au desenat, s-au documentat şi au 
realizat diverse materiale în format electronic, cu 
privire la importanța apei şi conservarea mediului 
marin, sau au experimentat în bucătăria familiei 
pregătirea unor preparate pe bază de pește sau 
fructe de mare, publicând reţetele într-o broșură 
frumos ilustrată, cu titlul Taste of the sea.  

Finalizarea acestui proiect va consta în 
interpretarea scenetei “Traveling with Ulysses”, 
scrisă printr-o colaborare între parteneri, ce va fi 
prezentată cu prilejul activităţilor de învățare/
predare/formare organizate în Italia. Aceasta se 
doreşte a fi o trecere în revistă a principalelor 
aspecte ale derulării proiectului, oferind astfel 
publicului spectator un mod atractiv de informare 
cu privire la activităţile desfăşurate şi a rezultatelor 
obţinute. 

Considerăm că implicarea, originalitatea și 
creativitatea participanţilor la proiect s-au 
concretizat în realizarea unor activităţi şi produse  
de calitate, ce constituie o gamă diversă de 
resurse educaţionale care vin să îmbogăţească 
baza de materiale didactice a școlilor partenere. 
Totodată, prin postarea lor în mediul on-line, ele 
pot fi accesate gratuit ca surse de învățare pentru 
cei interesaţi.  

Detalii despre implementarea proiectului se 
regăsesc pe padletul https://ro.padlet.com/
emilia_ciocan/pgxxdeqcvpy4, pe site-ul proiectului 
http://www.onceuponatime-thesea.ro, pe platforma 
eTwinning, https://twinspace.etwinning.net/71077/
home, pe pagina web a şcolii, la secțiunea 
Erasmus+ https://scoalaluciangrigorescu.ro/
erasmus/ şi pe pagina de Facebook Erasmus 
Onceuponatimethesea (https://www.facebook.com/
romitaesport.romitaesport.1).  

Înlăturând barierele de comunicare, elevii şi 
cadrele didactice din toate şcolile partenere au trăit 
bucuria de a învăța împreună despre mediul marin 
şi despre problemele cu care acesta se confruntă 
şi au acționat astfel încât, la finalul acestui proiect, 
să fie tot mai semnificativ numărul celor care 
iubesc MAREA şi darurile ei. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonator proiect, prof. Ciocan Emilia 

Proiectul se derulează cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Erasmus+.  
Informațiile prezentate în acest articol reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului şi reflectă numai  punctul de      

vedere al acestuia, iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

https://ro.padlet.com/emilia_ciocan/pgxxdeqcvpy4
https://ro.padlet.com/emilia_ciocan/pgxxdeqcvpy4
http://www.onceuponatime-thesea.ro
https://twinspace.etwinning.net/71077/home
https://twinspace.etwinning.net/71077/home
https://scoalaluciangrigorescu.ro/erasmus/
https://scoalaluciangrigorescu.ro/erasmus/
https://www.facebook.com/romitaesport.romitaesport.1
https://www.facebook.com/romitaesport.romitaesport.1
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       Platforma eTwinning, parte integrantă a 
programului Erasmus+, oferă cadrelor 
didactice din şcolile europene posibilitatea 
de a comunica, de a colabora în cadrul unor 
proiecte comune şi de a realiza schimburi de 
informaţii cu privire la metode interactive, 
care să sprijine activitatea de învățare a 
elevilor. 

 

Şcoala noastră este un membru activ al 
acestei comunități europene din  2009, derulând 
frecvent proiecte cu tematică diversă, în calitate 
de fondator sau partener. Anul acesta, alături 
de alte instituţii de învățământ din Turcia, 
România, Italia, Serbia şi Ucraina, am acceptat 
o nouă provocare prin proiectul SmART 

Animals, inițiat de o şcoală din Bursa-Turcia. 
Printre obiective se numără îmbogățirea 
cunoştințelor despre regnul animal, dezvoltarea 
imaginației şi a creativității elevilor, a abilităților 
lingvistice, artistice, de folosire a 
instrumentelor TIC sau web2.0, cultivarea 
valorilor morale desprinse din poveşti, 
familiarizarea cu tradițiile şi cultura altor țări, 
dezvoltarea spiritului de cetățenie europeană.  

Proiectul a început în noiembrie 2020 și se 
va încheia în mai 2021. În fiecare lună sunt 
programate activități tematice plăcute și 
instructive pentru elevii clasei a VII-a A, care    
şi-au exprimat dorința de a participa. După ce   
s-au prezentat pe twinspace-ul proiectului 
https://twinspace.etwinning.net/129972/home, 
inserând informații despre ei, despre şcoala şi 
țara noastră, participanții la proiect au răspuns 
la un chestionar cu titlul Care este animalul tău 
preferat? şi au propus logouri, realizate în 
diferite tehnici web 2.0 (wordart, canva, 
postermywall) sau desenate/pictate pe hârtie.  
Apoi, s-au documentat cu privire la speciile de 
animale aflate pe cale de dispariție în fiecare 
țară parteneră şi la rezervațiile naturale.  

În preajma sărbătorilor de iarnă, au realizat 
felicitări, folosind diverse tehnici de lucru, pe 
care le-au postat pe twinspace. Activitatea lunii 
ianuarie constă în crearea, în format electronic, 
a unor jocuri educaționale tematice, în 
colaborare cu partenerii. 

Va urma realizarea unui schimb de proverbe 
şi zicători despre animale şi a unui dicționar 
tematic, multilingv şi ilustrat. Luna martie este 
dedicată creării unei mascote şi schimbului de 
informații privind operele literare tematice ale 
unor scriitori celebri din țările partenere. 

În aprilie, se va redacta, în comun cu 
partenerii, un e-book care va cuprinde poveşti 
imaginate de elevi şi ilustrate cu benzi 
desenate, iar luna mai este destinată evaluării 
proiectului.  

 
 

Este important de subliniat faptul că 
participarea la acest proiect le va oferi elevilor 
o mai bună înțelegere a biodiversității faunei 
din țările partenere și a cunoașterii măsurilor ce 
se pot lua pentru combaterea atitudinilor 
necorespunzătoare față de animale, învățând 
să gestioneze provocările prezentului într-o 
manieră creativă și plină de culoare.  

Coordonator  proiect, prof. Ciocan Emilia 

https://www.etwinning.net/ro/pub/about.htm
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
https://twinspace.etwinning.net/129972/home
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Educația privind importanța reciclării și a 
colectării selective este primul pas în adoptarea unui 
comportament responsabil față de mediul 
înconjurător. Fiecare dintre noi poate contribui la 
crearea unui mediu mai curat, apelând, în fiecare zi, 
la un obicei simplu: colectarea selectivă a 
deșeurilor.  

 

Inițiat de Asociaţia CSR Nest și finanțat de Fundația 
Coca-Cola, proiectul ”Azi pentru Mâine” continuă şi anul 
acesta în instituţia noastră şi are ca principal scop 
informarea și implicarea tuturor membrilor comunității 
şcolare în acțiuni concrete de colectare selectivă pentru 
a asigura generațiilor viitoare un viitor mai curat.  

Pe parcursul anului şcolar trecut, elevii claselor V-VIII 
au participat la mai multe workshop-uri, organizate în 
colaborare cu ONG Mare Nostrum din Constanța, care 
au urmărit creșterea nivelului de înțelegere a importanței 
colectării separate a deșeurilor și a reciclării acestora. 
De asemenea, participarea la concursul de realizare a 
unui videoclip, intitulat ”Dă la coş!”, a adus celor două 
echipe ale şcolii noastre două premii, II şi respectiv III, 
fiecare elev primind un MINI-KIT ECO ce a constat în 
produse alternative la plastic, precum sacoşă textilă, pai 
metalic, periuţă de bambus şi altele. Participanții la 
proiect au conştientizat că modul în care gestionăm 
deșeurile poate face diferența pentru viitorul planetei și 
al oamenilor, iar rezultatele nu au intârziat să apară!   
Prin mobilizarea întregii comunități şcolare, s-a reuşit 
colectarea unei importante cantități de carton, sticlă, 
aluminiu şi plastic. Drept urmare, s-a obţinut o 
sponsorizare din partea inițiatorilor reprezentând suma 
de 5 000 de lei, destinată unui scop ecologic concretizat 
în achiziționarea de baterii cu senzori pentru chiuvetele 
de la grupurile sanitare, fapt ce contribuie la reducerea 
consumului de apă.  

Am decis continuarea aceastei inițiative, având ca 
partener Asociaţia Împreună pentru Viitor din Constanţa, 
putând valorifica experiența dobândită în toate proiectele 
cu tematică ecologică derulate în anii anteriori. Astfel, în 
cadrul cursurilor on-line sunt alocate lunar, în baza unui 
calendar stabilit la nivelul parteneriatului, un interval de 5 
minute pentru difuzarea unui film educativ pe tema 
importanței colectării separate a deşeurilor şi adoptării 
unui comportament responsabil față de mediul 
înconjurător în rândul elevilor din clasele V-VIII. Pentru 
desfăşurarea optimă a componentei de colectare 
separată a deşeurilor, chiar şi în condiții de pandemie, 
şcoala va asigura accesul la containerul pentru 
depozitarea deşeurilor şi va beneficia de 4 pubele şi saci 
de colectare separată pe două fracții, hârtie şi carton, 
respectiv PET/plastic şi doze de aluminiu. 

Sperăm, ca prin acțiunile derulate în cadrul acestui 
proiect, să contribuim la promovarea unui comportament 
responsabil față de mediul înconjurător, în rândul 
membrilor comunității în care trăim şi ne desfăşurăm 
activitatea.  

Responsabil proiect, prof. Ciocan Emilia  



  

 

”Apa, esența vieții” a fost activitatea 
dedicată Zilei Mondiale a Apei, care a avut ca 
obiectiv principal conştientizarea elevilor asupra 
importanței apei în existența noastră zilnică, 
sensibilizarea lor în ceea ce priveşte păstrarea 
și protejarea calității ei. Totodată, s-a urmărit 
formarea deprinderilor de documentare, folosind 
Internetul, pentru a găsi referinţe cu privire la 
miturile şi legendele românilor despre apă.  
De asemenea, elevii claselor VII-VIII au         
vizionat, de acasă, filmul documentar Apa, 
miracolul vieţii şi diverse experimente ştiinţifice. 
Materialele vizualizate au constituit o sursă de 
inspirație pentru copii, care şi-au exprimat 
modul de percepere a importanţei apei prin 
realizarea unor creaţii plastice şi literare. 
Activitatea s-a încheiat cu rezolvarea unui 
chestionar on-line cu tema Apa şi schimbările 
climatice, prin care s-a urmărit verificarea 
cunoștințelor elevilor acumulate la orele de curs 
sau prin consultarea altor surse de informare. 

 
Ziua Pământului este un eveniment marcat 

anual, primăvara, urmărind să sensibilizeze      
oamenii în ceea ce priveşte importanţa            
cunoştinţelor despre Pământ şi mediul ambiant 
şi necesitatea protecţiei mediului fragil şi       
vulnerabil al Pământului. Aceasta este celebrată 
simultan, la nivel global, de oameni de toate    
categoriile, naţionalităţile şi credinţele, pe data 
de 22  aprilie. 

De aceea,  mai mulți elevi ai școlii noastre 
(clasa a IV-a B și Step by Step, clasa II-a 
Step by Step,) au celebrat momentul prin 
activităţi ce au demonstrat că PĂMÂNTUL  
TREBUIE protejat şi este necesar ca noi,      
oamenii, să învăţăm să-l ocrotim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copiii au vizionat un material tematic 

de pe Twinkl.ro. Apoi, au urmărit 
filmele ”Povestea Pământului” și 
”Planeta noastră” (YouTube), din care 
ei au aflat  ce este important să facem 
pentru ca planeta să rămână vie.       
Au înțeles că sunt multe acțiuni ale 
omului care distrug echilibrul planetei 
și care trebuie să înceteze. Au primit 
ca temă să confecționeze jucării și aranjamente 
din materiale naturale. 

Pistol Maria, VIII 

Este important a sădi în mintea şi în sufletul fiecărui copil, conceptul că omul, ca specie  
biologică, este dependent de natură şi nu poate trăi în afara ei. În spiritul acestei idei se 
înscriu și activitățile derulate în anul 2020, într-un context mai neobișnuit, generat de       
virusul SARS-CoV-2. 
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Elevii clasei a IV-a B au demonstrat că au 
înțeles semnificația celor 3R prin obiectele    
decorative pe care le-au realizat din materiale 
reciclabile.  

 
 În data de 7 mai 2020, elevi din clasele a V-a 

și a VI-a au desfășurat o activitate de educație 
ecologică pentru însușirea noțiunilor privind  
protecția mediului înconjurător.  

S-au documentat, au selectat informații culese 
din diverse surse și apoi le-au asamblat,         
realizând un afiș și o bandă desenată. Scopul a 
fost acela de a forma participanților un         
comportament ecologic, responsabil. 

Odată cu sosirea primăverii, activitatea       
elevilor clasei pregătitoare B, derulată sub titlul 
Iubim natura, s-a desfășurat în propria grădină 
sau acasă. Astfel, copiii au îngrijit plantele și         
animalele din gospodăria proprie. 

Ce minunate sunt lecţiile digitale şi  animaţiile 
3D de pe mozaweb.ro! Cu ajutorul lor, 
”delfinaşii” din clasa a III-a A, prin activitatea  
Lumea, viitorul tău, au reuşit să observe şi să 
înţeleagă mai bine poluarea mediului, a apei şi 
a solului. De asemenea, au putut vizualiza      
procesul tehnologic de fabricare a hârtiei.  

Elevi și cadre didactice ale școlii au participat 
la activitățile dedicate Zilei Mondiale a 
Mediului, organizate online de ONG Mare 
Nostrum, sub genericul GREEN WEEK         
ON-LINE FEST. 
  De-a lungul unei săptămâni cu multe           

provocări și surprize, s-au abordat teme         
precum: biodiversitatea marină; deșeurile      
marine; responsabilitatea față de mediul marin 
și comportamentul durabil; voluntariatul activ.  
  Doamna dir. adj., prof. Ciocan Emilia, s-a     

numărat printre câștigătorii premiilor acestui   
festival de mediu, acordate celor care au      
răspuns corect provocărilor lansate de           
organizatori. 

 
   Deși contextul generat de pandemia COVID 

19 a impus întreruperea cursurilor sau           
derularea lor on-line, elevii și cadrele didactice 
din unitatea noastră nu au uitat de grija față de 
mediul înconjurător!  
  Astfel, pentru a sărbători Ziua Mondială a  

Mediului, dar și pentru a pregăti cea de-a opta 
evaluare realizată CCDG în vederea obținerii 
Steagului Verde, parcul școlii și terenul de 
sport au fost amenajate la standarde moderne, 
cu sprijinul Primăriei Municipiului Medgidia.  
Au fost plantate numeroase flori, s-a creat o 

zonă destinată activităților în aer liber, iar       
terenul de sport a devenit optim derulării unor 
competiții, de îndată ce condițiile vor fi propice 
organizării lor. Mulțumim Primăriei și domnului      
Primar pentru susținere și promitem că vom  
rămâne la fel de activi în a crea un mediu     
școlar cât mai frumos, sigur și sănătos! 

Coordonatori Program ECO-ŞCOALA,   

Prof. înv. primar Cornea Anişoara & Prof. Fluerașu Mihaela 



  

 

Strategia Națională de Acțiune 
Comunitară (SNAC) dezvoltă şi promovează 
activitățile de voluntariat realizate de către 
elevi şi cadre didactice în comunitățile 
locale din România, pentru a facilita 
integrarea socială a tuturor persoanelor 
dezavantajate. 

 

În acest context se înscriu şi activitățile 
desfăşurate în anul 2020 menite a creşte 
nivelul de conştientizare şi înțelegere a 
importanței fiecărei persoane. Şcoala de astăzi 
nu mai oferă individului doar cunoştinţe 
teoretice şi profesionale, ci şi abilitatea de a 
trăi împreună cu ceilalţi într-o comunitate unită 
şi solidară. 

Dăruiește o rază de speranță! a fost 
genericul unei activități derulate în perioada 
ianuarie-februarie cu scopul strângerii de 
fonduri pentru un fost elev al şcolii, aflat în 
dificultate. Un număr semnificativ de elevi şi 
cadre didactice a dat dovadă de solidaritate şi 
s-a reuşit colectarea unei sume importante de 
bani care a fost donată celui aflat în suferință.  

Tot o dovadă de empatie poate fi considerat 
şi gestul unei eleve din clasa a II-a C care, cu 
sprijinul părinților, a donat în luna martie 2020 
o tabletă digitală unei colege cu posibilități 
financiare reduse şi care locuieşte în mediul 
rural, pentru a se putea conecta la lecțiile      
on-line.  

Sub genericul AVEM ŞANSE EGALE, şase 
cadre didactice ale şcolii, până la data 
suspendării cursurilor ca urmare a pandemiei 
COVID 19, au desfăşurat zilnic, ore de 
voluntariat în cadrul Centrului de tip afterschool 

organizat de Biserica Sfinții Apostoli Petru şi 
Pavel, pentru a oferi sprijin copiilor din clasele 
primare, cu un ritm mai lent de învățare şi care 
provin dintr-un mediu dezavantajat, din punct 
de vedere social şi material. 

Magia sărbătorilor de iarnă ne cuprinde an de 
an, iar pentru a le întâmpina, avem preocupări 
dintre cele mai diverse: alegerea unui cadou 
pentru cei dragi, împodobirea bradului, 
pregătirea meselor festive... Pentru câţiva 
dintre noi, însă, această perioadă a anului 
reprezintă o oportunitate de a se implica şi de 
a aduce un zămbet pe fața celor neajutorați. 
Aşa a fost şi pentru elevii Clasei Pregătitoare 
B, care au dovedit că voluntariatul se învață de 
la o vârstă fragedă. Îndrumați de doamna 
învățătoare, ei au donat fructe, legume și alte 
alimente  unui coleg de clasă aflat în dificultate 
şi unor persoane vârstnice care locuiesc 
singure. 

 

Cine nu ştie că Moș Crăciun este persoana 
cea mai așteptată de fiecare copil în ajunul 
marii sărbători creştine Naşterea Domnului? 
Adesea în sufletul celor care au uitat că există 

minuni, apar întrebările: Exista Moș Crăciun? 
Cine este el? Anul acesta pentru un elev al 
şcolii noastre Moş Crăciun a fost chiar un 
cadru didactic, căruia îi respectăm dorința de 
a rămâne în anonimat. Acesta a dat curs 
dorințelor elevului exprimate într-o scrisoare 
adresată Moşului.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresăm felicitări tuturor participanților 

la acțiunile SNAC şi ne exprimăm speranța 
că aceste rânduri vor trezi în inima 
cititorilor dorința de a deveni VOLUNTARI, 
pentru că este cu adevarat o experienţă de 
neuitat!  
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Coordonator SNAC, prof. înv. primar Nistor Mariana 



  

 

   Vineri, 21 februarie 
2020, elevii Clasei 
Pregătitoare Step by 
Step au sărbătorit, în 
mod festiv și inedit, 
împlinirea a 100 de 
zile de când au    

început activitatea   şcolară.  
   Micii elevi, ajutați de părinți, au realizat și 
prezentat colecții de obiecte diverse,           
confecționate din 100 de piese. Într-un         
entuziasm general, elevii au cântat, au dansat 
și s-au bucurat de bilanțul primelor 100 de zile 
de școală. 

   Nu mică le-a fost bucuria când au primit, 
drept răsplată, aplauze din partea  părinţilor şi 
colegilor şi câte o diplomă de merit pentru    
talentul dovedit. Finalul a fost destul de dulce, 
dat fiind faptul că un minunat tort a fost        
împărţit în mod egal tuturor participanţilor.  
    Au trecut doar primele 100 de zile de     
şcoală, sunt aşteptate cu nerăbdare şi altele, 
important este ca ele să lase în sufletul copiilor 
imagini şi amintiri frumoase care să rămână 
acolo pentru totdeauna.  

Prof. înv. primar Blaga Mădălina 

   Mediul înconjurător este un mister pentru  
școlarul mic, o lume necunoscută care îi 
trezeşte curiozitatea. Activitățile în natură     
reprezintă principala modalitate prin care copilul 
cunoaşte lumea înconjurătoare, îşi dezvoltă  
capacitatea de a înţelege şi de a învăţa.  
   În acelaşi timp, aceste activități permit        
integrarea copilului în societate. Prin urmare, 
copilul dobândeşte experienţă, iar activitățile   
în echipă cresc spiritul de competiţie şi             
autocontrol. El învaţă să câştige, dar şi să    
piardă, să încerce mai mult şi mai bine data 
viitoare şi să îşi depăşească limitele.  
   Mediul în care copiii învață le poate influenţa 
foarte mult performanţele şcolare. Participarea 
la activităţi desfăşurate în natură creează un 
mediu de învăţare atractiv, mai sigur din punct 
de vedere social şi mai distractiv.  
   Pentru că școala noastră deține un mic parc,  

lecțiile în aer liber au devenit o 
obișnuință pentru   elevii clasei a II-a 
Step by Step. 

 Prof. înv. primar Andrei-Chitic Mirela 

 
11 iunie 2020… 
 
Final de an școlar… Final de clasa a IV-a… Final de promoție...  
O zi cu totul și cu totul specială: FLUTURAŞILOR de mai ieri le-au 

crescut aripi suficient de puternice pentru a zbura cât de departe își do-
resc. Emoțiile au fost duble, deoarece momentul   de rămas bun s-a desfășurat on-line, iar orga-
nizarea lui a fost o provocare. Pentru că mereu au fost voioși, dornici de joc, muzică și dans, 
emoțiile s-au risipit rapid, iar surprizele au curs una după alta: echipa a fost reîntregită de foști 
fluturași, am desfăcut „Borcanul cu dorințe” realizat în prima zi a clasei a IV-a, și-au recunoscut 
dorințele, s-au amuzat sau au fost foarte surprinși de cât de bine se potriveau dorințele cu finalul 
anului, ne-am folosit de instrumente digitale pentru a rememora cele mai dragi amintiri, momente 
hazlii sau emoționante, pentru a ne reaminti ce relații frumoase s-au creat.  

Nu am avut parte de tort, dar ne-am bucurat de un moment la fel de savuros, căci cea mai    
mare surpriză a venit la final: un film creat de ei, ca un jurnal, cu mesajele lor de bun rămas.   

Experiență minunată, exact ca ei! Prof. înv. primar Constantinescu Adriana 
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Un început este de fiecare dată special. Are parfum de nou, este    

efervescent, căci ideile și planurile sunt nenumărate și este presărat 
cu un amalgam de emoții: ale tale, ca dascăl, ale prichindeilor,    
multiplicate de ale părinților.  

Anul acesta, formula a fost completată de neprevăzut, pentru că 
nu știau cine va fi „Doamna”. Deși debutul acestui an școlar a fost    
atipic și plin de provocări, un dram de noroc s-a așternut peste    
formula noastră și ne-am bucurat de prima zi de școală, în grădina 
școlii. Însoțiți de un membru al familiei și respectând toate normele 
de siguranță, cei mici au pășit în curtea școlii cu aceleași emoții, cu 
aceeași curiozitate.  

Prima întâlnire a fost formală și am încercat să o îndulcesc ușor, 
cu o primire muzicală, cu momente interactive, cu litera clasei     
formate din numele lor. Emoțiile firești ale unei prime zile de școală, 
cu o nouă promoție, au dispărut ca prin minune, căci blândețea din    
ochișorii lor și calmul cu care m-au învăluit m-au făcut să realizez că 
o nouă aventură se așterne în fața mea, cu altfel de experiențe, cu 
alte lecții de învățat. Ca o confirmare că am trecut testul de început, 
au dorit să-mi arate că știu care este steluța fiecăruia, mi-au adresat 
întrebări. Gata!... Gheața a fost spartă! Au fost atât de firești și de 
naturali, că au topit și emoțiile părinților! 

Explorarea a continuat… După ce au descoperit că școala noastră 
are o grădină foarte frumoasă și un teren cu muuulte jocuri           
interesante, și-au descoperit sala de clasă și locul în bancă.  

Prin joc și joacă, adaptate condițiilor de distanțare, ne-am         
descoperit unii pe ceilalți, iar ca adaptarea să fie cât mai ușoară, 
momentele petrecute la școală le-am transformat în povești.       
Personaje uimitoare ne-au făcut începutul accesibil și frumos.      
Ruța-Periuța și prietenii ei ne-au ajutat să înțelegem și să            
respectăm regulile de igienă, ”Mărul buclucaș” i-a provocat la o   
vânătoare de comori în grădina școlii și i-a ajutat să-și amintească 
ce au deprins la grădiniță. Când Moș Alfabet a trimis-o pe Prințesa 
Alfabet la noi, cu promisiunea că el ne va vizita anul viitor, copiii 
erau pregătiți să o primească și să descopere tărâmul literelor. 

Prima vacanță de școlar, primele provocări, un nou personaj... 
Vrăjiturica Prăjiturica a învățat de la cei mici regulile de igienă pe 
care trebuie să le respecte în școala noastră și copiii i-au dezvăluit 
ce trucuri o pot ajuta să fie o elevă model la școala de magie, iar ea 
i-a provocat să adune castane și felurite frunze și să guste plăcintă 
de dovleac.  

Și astfel, blând și calm, exact ca în prima lor zi de școală,         
povestea boboceilor a început să se aștearnă zi după zi, încă din 
primele săptămâni ale anului școlar.  

Provocări vor exista și pentru ei și pentru mine, dar sunt sigură că 
vor da savoare poveștii noastre. 

       
Aventura continuă… 
 

Prof. înv. primar Constantinescu Adriana, 
                                                          Clasa pregătitoare C 
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În contextul pandemiei generate de COVID 
19, anul școlar 2019-2020 a adus provocări 
imprevizibile și dificil de depășit pentru orice 
parte angajată în demersul educațional, fie că 
a fost elev, profesor, părinte sau comunitate.  

Adaptarea la sistemul de învățare on-line a 
fost un proces lung și anevoios, care  a 
generat, mai ales, imposibilitatea stabilirii unui 
contact direct cu beneficiarii educației,  
captării  atenției elevilor de către profesori și 
stimulării dorinței copiilor de a învăța de la 
distanță. 

Elevii claselor din anii terminali, care se 
pregăteau să susțină examenele de absolvire 
și de admitere în instituții superioare, au fost 
cei mai afectați. Cu toate acestea, din dorința 
de a obține rezultate cât mai bune la 
Evaluarea Națională din iunie 2020, atât 
profesorii, cât și elevii, cu sprijinul părinților,   
s-au mobilizat și au reușit depășirea acestei 
situații cu succes. 

La final, după ce s-a încheiat și etapa de 
admitere a elevilor la liceu, într-un cadru 
festiv, elevi absolvenți, dascăli și părinți s-au 
întâlnit, pentru ultima oară. S-au depănat 
amintiri, s-au rostit cuvinte calde, s-au vărsat 
lacrimi. 

Prin vocea unui reprezentant al clasei a 
VIII-a A, școala noastră a fost comparată cu 
”o cetate a cunoașterii, primitoare și 
călduroasă” și s-a evocat cu nostalgie 
momentul în care elevii absolvenți au pășit 
pentru prima dată în acest lăcaș.  

Elevii clasei a VIII-a B și-au amintit de 
doamna învățătoare astfel: ”pe chipul său 
deslușeam bucuria de a ne cunoște, 
blândețea. Ulterior, am descoperit o mamă  
preocupată să ne călăuzească prin labirintul 
abecedarului și al cifrelor”. 

Clasa a VIII-a C a apreciat efortul 
dascălilor de a împărtăși copiilor tainele 
învățăturii și de a-i susține: ”Temele ne-au 
copleșit, tezele și testele ne-au dat fiori, însă, 
sub îndrumarea uor profesori minunați, alături 
de care am petrecut clipe inedite, fie că au 
fost amuzante sau încordate, am reușit să 
ajungem la un deznodământ fericit”. 

Elevii clasei a VIII-a D au mărturisit că 
orice activitate școlară și extrașcolară a 
contribuit la sudarea legăturilor în colectiv. 
”Am râs, am plâns și am dobândit amintiri 
valoroase, pe care le vom tăinui adânc într-un 
ungher al sufletelor noastre”. 

Desemnat să reprezinte părinții, doamna 
Mirela Mafteiu, vicepreședintele Asociației de 
părinți a mulțumit corpului profesoral că a 
contribuit la transformarea copiilor ”bobocei” 
din trecut în adolescenții de azi, temerari și 
bine pregătiți să înfrunte alte provocări ale 
vieții.   

Doamna director adjunct, Emilia  Ciocan, 
ca mesager al dascălilor, și-a exprimat 
convingerea că acești copii vor face mândră 
școala de rezultatele lor, în continuare, i-a 
asigurat că ceea ce au învățat îi va ajuta să 
deschidă ușor poarta unui nou labirint și i-a 
sfătuit să rămână uniți și să lupte pentru 
visurile lor.  

 Ne vom aminti cu drag și cu nostalgie de 
această generație de excepție, dacă luăm în 
considerare că a dat nouă șefi de promoție, 
elevi apreciați cu media generală 10 pe tot 
parcursul anilor de gimnaziu, pe lângă faptul 
că a înregistrat rezultate deosebite la 
concursuri, olimpiade școlare și Evaluarea 
Națională susținută în clasa a VIII-a.  

Șteflea Daniela, absolvent & Prof. Munteanu Laura-Viorela 



  

 

Dan Sara  
VIII B 

Neagu Alexandru 
 VIII B 

Busuioc Mario 
VI A 

Filoti Ștefania 
VI A 

Oprică Andreea 
VIIII A 

   Există o expresie în limba română,”a fi de nota zece”, care se folosește ca adjectiv la 
superlativ, sinonim cu ”perfect”, ”extraordinar”.  
    Când mă gândesc la un elev apreciat cu nota maximă, la toate disciplinele, mă încearcă un 
sentiment de admirație pentru copilul ambițios, serios, cu putere de muncă, cu spirit 
competitiv și mentalitate de învingător. De regulă, un astfel de elev se angajează voluntar în 
aventura aceasta, de a învăța numai de nota zece. Nu are nevoie de recompense materiale, el 
alege să se pregătească temeinic și necontenit, înțelege să învețe pentru sine și descoperă 
că școala poate fi portalul unui viitor strălucit.  
    Învățând într-un anumit ritm, copilul de nota zece dezvoltă o personalitate puternică, își 
impune o anumită rigoare, își fixează niște principii de viață corecte și are toate șansele să 
devină o persoană de succes. Sunt sigură că aşa se va întâmpla şi cu cei 27 de elevi ai noştri 

care au încheiat anul şcolar trecut cu media generală 10. 

Munteanu Mihaela 
VB 

Dragnea Andrei 
 V B 

Zamfir Dragoș  
 VIII B 

Raftu Sara 
 V A 

Mihai Crina 
 VIII B 

Popa Andrei 
 V A 

Horhocea Ana-Maria 
 V B 

Dumitriu Maria 
   VII A 

Mocanu Eduard 
VII C 

Ilie Alexia 
VIII A 

Bacȋ Adnan 
VIII A 

Sorici Robert 

VIII A 

Babonea Irina 
 VIII B 

Mafteiu Amalia 
 VIII B 

Sali Melysa 
 VIII B 

Lucaci Alexandra 
 VIII B 

Dehenea Maria 
 V A 

Done Maria 
 V A 

Neagu Ioana 
 V A 

Volintiru Daria 
VA 

Scîrtocea Mara 
VIIII A 

Badea Andreea 
VIII A 
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Într-un an școlar care s-a derulat altfel, 
începând cu luna martie a anului 2020, 
participarea elevilor la concursuri și 
olimpiade nu a mai fost posibilă.                  
Ca o măsură de prevenire a îmbolnăvirii, 
MEC a hotărât suspendarea desfășurării 
tuturor olimpiadelor școlare județene și 
regionale. 

 
Cu toate acestea, până în acel moment, 

elevii școlii au fost implicați în numeroase 
activități competiționale și au înregistrat 
rezultate notabile.  

Dascălii învățământului primar au antrenat 
copiii în concursuri organizate la nivel regional, 
județean și național. Fie că au fost cu specific 
cultural-artistic (”Șotronul artelor”, ”Visuri de 
copil pe aripile toamnnei”, ”Primăvara ca o 
poveste”, ”Basmul toamnei”, ”Forme și culori”, 
”Cartea-izvor de viață”, ”Sărbătoarea luminii”, 
”Anul prieteniei”), cu specific ecologic și de 
protecție a mediului (”Armonia Naturii”) sau au 
vizat proiectele Erasmus+ (”Povestea mea 
Erasmus”, ”2' de Erasmus+”), elevii au 
participat cu entuziasm, convinși că pregătirea 
temeinică asigurată de dascălii lor le va aduce 
succes.  

Corelând rezultatele obținute cu cele 
înregistrate la alte concursuri, precum ”Amicii 
isteți”, ”Comorile condeiului”, ”Euxin Math” , 
”Gazeta matematică”, dar și la ”Olimpiada de 
educație civică” sau la cea de ”Limbă turcă 
maternă”, se constată că elevii claselor 
primare au adăugat în palmaresul școlii un 
număr de 370 de premii, dintre care             
125 premii I, 90 premii II, 80 premii III și         
76 de mențiuni.  

Demnă de amintit este 
performanța elevei care a 
obținut Premiul al III-lea la la 
faza județeană a Olimpiadei 
de limbă turcă, și care ne 
mărturisește: ”Am participat cu 
entuziasm, dornică să 
experimentez emoții noi, să 
acumulez experiență și să 
demonstrez ceea ce știu”. 
(Husein Iman, IV B, prof. 
îndrumător Bolat Nurdanie) 
 

Și elevii de gimnaziu au 
obținut rezultate la concursuri 

și olimpiade școlare: 2 premii II, 4 premii 3.  
Deși s-au calificat în număr mare la etapele 

superioare ale acestor competiții, la discipline 
precum limba română, religie, educație 
tehnologică, acestea nu s-au mai derulat. 

 

De menționat performanța 
elevei apreciate cu Premiul al 
III-lea la ”Olimpiada de Istorie”, 
etapa județeană, care afirmă 
că ”Istoria a fost dintotdeauna 
pasiunea mea, astfel că mi-am 
dorit să performez la disciplina 
care mi-a devenit reper în 
orientarea la liceu către un 
profil umanist. Participarea a 
necesitat voință, determinare și efort, însă totul 
a meritat, deoarece rezultatele au fost pe 
măsură. Și ce plăcut este gustul 
succesului!” (Mihai Crina Nicoleta, clasa a     
VIII-a B, îndrumător, prof. Marcov Raluca) 

 

Un alt elev de gimnaziu care 
ne-a reprezentat cu cinste la 
”Olimpiada de limba turcă”, fază 
județeană, obținând Premiul al      
III-lea, se destăinuie: ”Pentru 
mine, olimpiada a fost prilejul 
experimentării unor trăiri intense, 
a curajului și a încrederii în sine, 
mai ales că abia mă adaptam la 
sistemul de educație din noua 
mea țară. Mulțumesc doamnei 
profesoare de limba turcă, Bolat 
Nurdanie, pentru tot sprijinul 
acordat.  

          (Selman Demirci, VI A) 
 

Clasarea pe locul 9 la faza județeană a 
Olimpiadei de chimie, după ce, în etapa locală, 
eleva obținuse Premiul al III-lea este încă o 
dovadă că totul este posibil prin 
muncă și perseverență.  

Deși în anul terminal, elevii se 
concentrează pe disciplinele de 
la Evaluarea Națională, ea a ales    
să-și cultive și pasiunea pentru 
chimie: ”Știam că subiectele de 
la această olimpiadă sunt dificile, 
dar am luat competiția ca pe o 
provocare în care nu m-aș fi 
angajat să particip, dacă nu aș   
fi avut sprijinul și îndrumarea doamnei 
profesoare Ciocan Emilia. 
          

(Ciurea Alexandra Ioana, clasa a VIII-a B) 

A consemnat, prof. Munteanu Laura-Viorela  
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Reporter: Te-am întâlnit de curând, în 
ipostaza de medic stomatolog, și am fost plăcut 
surprinsă. O foarte dragă elevă, Drăgoi (Radu, 
după căsătorie) Bianca Maria, absolventă a 
Școlii Gimnaziale ”Lucian Grigorescu”, a reușit 
să se împlinească profesional și nu e bucurie 
mai mare, pentru un dascăl! 

Totuși, a fost o surpriză pentru mine, pentru 
că știam că tu ai absolvit un profil umanist, la un 
liceu de top din oraș și chiar erai talentată la 
diciplinele cu specific, așadar, mă așteptam să 
îmbrățișezi o altă meserie. 

Descrie-mi, te rog, contextul în care ai ales să 
devii medic!  

 Bianca Radu: Ca să fiu sinceră, am optat 
pentru profilul umanist, deoarece nu mă încânta 
ideea de a studia la nivel înalt matematica, 
disciplină care nu mi-a fost deloc pe plac.      
Dar, încă  din copilărie, mi-am dorit să ajung 
medic. În clasa a IX-a, s-a înfiripat în sufletul 
meu  dorința de a studia un anumit domeniu al 
medicinei, după o vizită la medicul stomatolog 
preferat de mama cu care am purtat o discuție. 

Reporter: Presupun că ai fost nevoită să 
muncești mult, având în vedere că, pentru a 
susține bacalaureatul, a trebuit să pregătești 
materii precum limba română, istorie, geografie, 
iar, pentru facultate, ai avut de aprofundat 
altceva. 

Bianca Radu: Într-adevăr, ultimii doi ani de 
liceu au fost mai solicitanți: din clasa a XI-a, a 
trebuit să mă pregătesc individual pentru 
admiterea la facultate. Pentru profilul umanist, 
biologia nu este cuprinsă în programa ultimilor 
doi ani de liceu, iar eu aveam nevoie de 
această materie, ca să fiu admisă unde doream. 
Așadar, mi-am făcut un plan: am apelat la un 
profesor de biologie de prestigiu, care m-a 
îndrumat și evaluat săptămânal. Cu două luni 
înainte de admitere, am reluat tot ce învățasem 
până atunci, respectând cu rigurozitate 
planificarea pe care o stabilisem pentru 
recapitularea materiei. Nu m-am abătut nici o zi 
de la ceea ce îmi fixasem că trebuie să repet și 
nu am neglijat nici disciplinele de bacalaureat.  

Reporter: Astfel se explică faptul că ai 
reuşit din prima încercare admiterea la 
facultate! Care a fost rețeta succesului tău, pe 
mai departe? Este știut că medicina reprezintă 
un domeniu complex și dificil! 

Bianca Radu: Bucuria mi-a fost mai mare, 
atunci când am aflat că nota obținută la 
examenul de admitere mă plasează în fruntea 
clasamentului, pe unul dintre puținele locuri 
fără taxă.   

Mi-am dorit cu ardoare să trec și de această 
etapă, până să îmi văd visul realizat. Nu mi-am 
pierdut nădejdea și am muncit mult, chiar dacă 
am avut momente când am simțit că obosesc! 
În plus, nu m-am lăsat copleșită de emoția 
necuoscutului. Spun ,”necunoscut”, pentru că, 
optând pentru ”Facultatea de Stomatologie” din 
cadrul ”Universității de Medicină ”Grigore 
T.Popa”, din Iași (una dintre instituțiile de 
învățământ cu tradiție din țară), m-am trezit 
singură, într-un loc aflat la mare distanță de 
meleagurile natale. Adaptarea la un nou mediu 
a fost o provocare, dar nu o piedică, pentru 
mine! 

Reporter: Ca profesor, am avut bucuria de 
a te descoperi ca fiind o elevă pe cât de 
modestă, pe atât de ambițioasă, de puternică 
și cu un spirit competitiv incredibil. Deși făceai 
parte dintr-un colectiv cu mulți elevi foarte buni 
la învățătură, tu te clasai mereu printre cei mai 
buni.  

Au avut anii de școală gimnazială impact 
asupra vieții tale, asupra pregătirii tale 
profesionale?  

Bianca Radu: Firește că au avut! Această  
perioadă mi se pare importantă pentru evoluția 
oricărui copil. În școala gimnazială, am învățat 
cum pot reuși, în viață: știind să mă organizez, 
să muncesc constant, cu responsabilitate și 
determinare. 

Am avut parte de dascăli cu  har, dedicați, 
care m-au ghidat minunat prin labirintul 
cunoașterii,  astfel încât să-mi formez o bază 
solidă de cunoştințe care m-a ajutat să mă 
descurc uşor la liceu, în facultate. 

Acest articol continuă o inițiativă mai veche a colectivului 
de redacție, aceea de promovare în paginile revistei a celor 
care au absolvit şcoala noastră şi care, în timp, şi-au 
construit o carieră de succes.  

Ȋn acest număr, publicăm interviul acordat de RADU      
(fostă DRĂGOI) BIANCA MARIA, absolventă, promoția 2008, 
în prezent medic stomatolog. 
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Reporter: Ai petrecut destul de mulți ani la 
școală și, cu siguranță, ai adunat în tolba 
sufletului multe amintiri. Ai putea să evoci un 
moment desosebit din perioada în care ai fost 
eleva școlii noastre? 
Bianca Radu: Au fost multe momente 

frumoase, în primii opt 
ani de școală: de la 
"Serbarea Abecedarului", 
până la banchetul din 
clasa a 8-a. În acest timp 
m-am atașat de colegi, 
am experimentat multe 

trăiri, printre care și emoția ”ascultării la tablă". 
Reporter: Ai făcut parte dintr-un colectiv 

deosebit, extrem de unit! 
Bianca Radu: Într-adevăr: am fost o clasă de 

elevi minunați, asupra căruia și-a pus 
amprenta, în special, doamna învățătoare 
Nicoleta Legian și doamna dirigintă, Moise 
Cristina. Deși clasa noastră era mai vocală, ne 
distingeam în rândul celorlalte colective prin 
interesul acordat învățăturii, concretizat în 
rezultate foarte bune nu doar la școală, ci și la 
concursuri și olimpiade; eram una dintre 
clasele îndrăgite de profesori, tocmai din acest 
motiv. În prezent, încă păstrez legătura cu 

mulți colegi 
de gimnaziu 
și cred că 
acest lucru 
spune multe 
despre clasa 
a VIII-a B, a 
promoției 
2008.  

Reporter: De-a lungul timpului, am  învățat că 
fiecare elev este unic, că are o anumită 
personalitate și că deține un istoric de familie, 
mai mult sau mai puțin fericit. Despre tine, 
reținusem că ești în grija bunicii, la fel ca sora 
ta mai mare.  
Bianca Radu: După separarea părinților 

mei, am rămas în grija mamei. Aceasta a decis 
că nu ar putea câștiga suficient încât să ne 
asigure confortul material necesar și să ne 
ajute să ne împlinim profesional, decât 
muncind în altă țară.  
A plecat, bazându-se pe sprijinul bunicii care    

i-a preluat responsabilitățile de părinte, dar și 
pe vigilența  surorii mele mai mari. Distanța de 
mama nu m-a descurajat, ci m-a făcut să îmi 
doresc și mai mult să învăț bine și să o fac 
mândră de mine. Sora mea a fost exemplul pe 
care l-am urmat, ea fiind o elevă  foarte 
conștiincioasă a școlii frecventate și de mine, 
ulterior. Faptul că mulți dintre profesorii ei au 
devenit și ai mei m-a motivat să ating un 
anumit nivel la învățătură, pentru că nu voiam 
să  dezamăgesc. 
 

Fără  sacrificiul mamei, poate nu reușeam să 
ajung unde sunt astăzi, iar acesta este încă un 
motiv pentru care o prețuiesc enorm pe cea 
care mi-a dat viață.  
Reporter: Mama a reușit să te educe 

frumos, chiar și de la distanță! Viața ți-a oferit 
niște lecții dure, dar cu efect benefic asupra 
evoluției tale. Astfel ai devenit mai înțeleaptă și 
nu mă miră că ți-ai întemeiat o familie 
frumoasă; în acest moment, când ești 
proaspătă mămică, ce sentimente te încearcă? 
Bianca Radu: Trăiesc o etapă de viață unică, 

mă bucur intens de ea și vreau să fiu exemplu 
pentru fetița mea, asa cum sunt mama, bunica 
și sora mea pentru mine. Familia îmi oferă 
iubire necondiționată, ea este pe primul loc, în 
mijlocul ei îmi găsesc sprijinul și echilibrul. 
Reporter: Ești o persoană împlinită, pe 

toate planurile. Ce îți mai dorești pentru viitor?           
Îți fixezi noi orizonturi profesionale? 
Bianca Radu: Momentan, îmi doresc să fim 

sănătoși. Anul acesta, ne-a învățat că trebuie 
să trăim clipa, să ne bucurăm de ceea ce avem, 
în fiecare zi. Totuși, eu sunt perfecționistă și am 
în vedere să evoluez pe plan  profesional, 
aprofundând și mai mult domeniul în care 
profesez. 
Reporter: Îți  doresc să fii fericită, pentru că 

meriți! Tot ce ai obținut se datorează propriului 
efort, iar eu te consider un model pentru 
generația tânără. Ce sfat le-ai oferi 
adolescenților de azi? 
Bianca Radu: Doresc să le transmit tinerilor 

de azi să nu cadă pradă ispitelor vârstei, căci 
tentațiile le-ar putea devia drumul către succes. 
Adolescenții puternici își stabilesc un scop în 
viață și nu se abat de la calea pe care și-au 
ales-o. Îi sfătuiesc să se bucure de perioada în 
care nu au prea multe responsabilități, să fie 
deschiși și să comunice cu părinții și cadrele 
didactice despre problemele pe care le au sau 
despre planurile de viitor. Să  aibă curaj, voință 
și convingerea că vor reuși! 
Iar dumneavoastră, cadrelor didactice ale 

dragii mele școli, vă doresc sănătate, putere de 
muncă, un an liniștit și numai rezultate bune. 
Reporter: Dascălul se simte împlinit când 

descoperă că elevii lui au ajuns oameni 
destoinici, cu un loc aparte în societate. Aș opta 
în continuare pentru serviciile medicale oferite 
de tine, așa cum au procedat și colegi de-ai 
mei, pentru că știu că te-ai pregătit temeinic 
pentru meseria ta și am încredere în 
profesionalismul tău!  
Mulțumesc pentru timpul acordat și gândurile 

frumoase!  
 

Reporter, prof. Munteanu Laura-Viorela 



  

 

Era odată, într-un regat, o piatră frumoasă 
ca razele soarelui, dar mereu nemulţumită, 
deoarece i se părea că nu este suficient de 
elegantă, strălucitoare și nu se simțea     
apreciată.  

Una dintre prietenele ei, văzând că este 
din zi în zi mai tristă, i-a propus să se        
întâlnească cu un vrăjitor care locuia în 
adâncul mării şi care putea îndeplini orice 
dorință.  

Piatra nu-și mai putea lua gândul de la 
această întâlnire. Așa că a plecat în          
căutarea vrăjitorului. Nu i-a fost greu să-l 
găsească, deoarece acesta trăia într-un loc 
ascuns, întunecat și înfricoșător, de care 
toți ceilalți se fereau. Spre marea ei mirare, 
vrăjitorul o aștepta. Piatra i-a spus dorința 
ei. Acesta a asigurat-o că pentru el este 
foarte simplu, dar că ea va suferi             
consecințe neplăcute și că nu va mai putea 
niciodată reveni la ceea ce fusese.  

Cum ea a acceptat fără a mai sta pe        
gânduri, magicianul a transformat-o într-o 
cochilie aparent dură, dar fină, elegantă și 
fragilă, cu o inimă caldă, blândă și plină de 
iubire pentru tot ce există în jur. I-a dat      
numele de scoică.  

Când s-a întors la celelalte pietre, acestea 
au râs de fragilitatea ei. A decis să plece din 
regat și s-a mutat pe malul mării. Aici a fost 
apreciată de toată lumea. Nisipul, briza   
mării, spuma și valurile acesteia o          
mângâiau cu blândețe. Scoica era fericită. 
Când au descoperit-o, oamenii au rămas 
uimiți de simplitatea, eleganța și frumusețea 
ei. Ea le aducea aminte de momentele       
frumoase petrecute la malul mării. În sfârșit, 
se   simțea şi ea specială. 

 
(Constantinescu Teodor, clasa a III-a A, 

Premiul al II-lea) 
 

 
 
 
 
 
 

În marea verde ca un smarald, am zărit 
într-o zi o coadă neobişnuită a unui peşte. 
Întâmplarea s-a repetat şi altă dată când  
admiram în linişte marea. Curiozitatea m-a 
cuprins odată cu imaginile care îmi          
reveneau mereu în minte. Aveam             
sentimentul că vieţuitoarea marină mi-e    
cunoscută. 

Într-una din zile, însă, am fost invitat de un 
prieten la pescuit cu barca în largul mării. 
Cerul ne surâdea, briza mării ne mângâia 
obrajii, iar apa ne răcorea odată cu valurile 
unduitoare. Timpul a trecut atât de repede, 
încât am fost martorul unui asfinţit           
maiestuos. Am rămas uimit, văzând cum 
marea era sărutată de soarele blajin şi      
stacojiu care se ducea liniştit la culcare. 

Deodată, lângă barcă am zărit coada 
peştelui. Părea o sirenă. În acelaşi timp,  
cerul s-a înnourat şi s-a stârnit o furtună 
aşa de îngrozitoare, încât cu greu am putut 
vâsli pentru a ajunge la mal. Când eram 
aproape, barca s-a răsturnat şi nu mai ştiu 
ce s-a întâmplat, deoarece mi-am pierdut 
cunoştinţa. M-am trezit pe o insulă mică şi 
pustie, dar atât de frumoasă, încât am      
crezut că sunt în Rai. Un chip frumos mă 
privea. Mi-a spus că m-a putut salva doar pe 
mine...  

Frumoasa creatură se numea Cleo.          
Mi-a relatat povestea ei: fusese blestemată 
de vrăjitorul mării, care o transformat-o în    
sirenă. Blestemul îl putea rupe doar dacă se 
va îndrăgosti.  

Am locuit împreună mult timp, învăţând să 
supravieţuiesc, pescuind şi ridicându-mi un 
adăpost din frunze de palmier. După o     
vreme, mi s-a făcut însă tare dor de casă. 
Am construit împreună cu ea o plută şi am 
reuşit să ajung la malul mării. 

A sosit timpul să ne luăm rămas bun.     
Am sărutat-o cu ochii în lacrimi.             
Dintr-odată, am zărit o mreajă de licăriri 
sclipitoare ridicându-se la cer, iar Cleo se 
transformă într-o fată cu chip de înger. 

 

(Panțuru Constantin, clasa a III-a A, 
Premiul al II-lea) 

”Ce departe se află împărăţia copiilor!  
Ei îşi proiectează visele pe nori;  

şi fără griji, fără interes, fără poveri,  
ei cred în poveşti şi sunt fericiţi.“   

(Paul Hazard) 
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Concursul de creație 
literară, Marea, în poveşti şi 
legende, derulat în cadrul 
proiectului Erasmus+ ONCE 
UPON A TIME...THE SEA, a 
antrenat un număr mare de  

Demult, în Regatul Luminat, trăia o familie 
care fusese binecuvântată cu fete gemene, pe 
nume Sea și Sun. Cea dintâi avea părul 
mătăsos ca apa cristalină și ochii verzi ca 
algele mării. Cealaltă avea un păr auriu 
strălucitor. 

Dar un blestem s-a abătut asupra familiei 
lor, din cauza Vrăjitoarei Întunericului. 
Aceasta își dorea să devină cea mai bogată 
din tot regatul. Într-o zi, regele a ieșit la o 
plimbare cu Marea Corabie Regală, pentru a 
ajunge pe o insulă apropiată. Când era în 
largul mării, dintr-odată, s-a dezlănţuit 
furtuna. Vrăjitoarea Întunericului a ridicat, cu 
sceptrul său, apa furioasă în valuri înalte cât 
munții și, într-o clipă, barca a dispărut fără 
urmă, în spuma mării.  

Cumplita veste a morții regelui a afectat-o 
atât de mult pe regină, încât ea s-a îmbolnăvit 
și a plecat la cele veşnice.  

Odată cu trecerea anilor, fetele au crescut, 
dar vrăjitoarea tot nu le-a uitat. Cu ele, a fost 
mai îngăduitoare: pe Sea a transformat-o în 
marea răcoritoare, iar pe Sun în soarele ce ne 
încălzește tot timpul.  

De atunci, marea și soarele sunt mereu 
împreună!                      

(Raftu Sara Maria, clasa a V-a A, 
Premiul al II-lea)   

A  fost odată ca niciodată o fată deosebit 
de frumoasă care își pierduse părinții, când 
era doar un bebeluș. Ea a fost crescută de 
bunica ei, pe o insulă cu o vegetație ca din 
povești: copaci cu frunzele purpurii, flori 
multicolore și iarba de un verde crud.  

Fata nu era un copil obișnuit. Se născuse 
cu părul negru și ochii de un albastru      
profund, dar era înzestrată cu darurile zeilor. 
Toate acestea se schimbară într-o zi, când o 
vrăjitoare, care trăia prin apropiere, şi îşi 
dorea să fie unicul stăpân. Ajungând pe 
insulă, o cufundă în întuneric, iar toată 
lumea căzu într-un somn adânc. Doar 
asupra fetei, vraja nu a avut efect.               
Ea şi-a propus să salveze ţinutul în care 
trăia, iar prietena ei, marea, i-a venit în 
ajutor.  

A lăsat-o să își croiască drum printre  
valurile înspumate și printre insulele        
mișcătoare, până la castelul unde locuia 
vrăjitoarea. Apoi, a dezlănţuit o furtună în 
vârtejul căreia aceasta avea să dispară 
pentru totdeauna. Din nefericire, blestemul 
ei a rămas şi a transformat-o pe fată în apă, 
făcând-o una cu marea. 

Se spune că frumusețea ei se reflectă în 
permanenţă prin minunatele culori ale mării.   

 

(Precup Ștefania, clasa a V-a B 
Premiul al II-lea) 

Cu mult timp în urmă, pe când sirenele dominau 
adâncurile mărilor, într-un tărâm îndepărtat, trăia 
împăratul apelor. Acesta avea o fiică  de o frumusețe 
divină. Îi plăceau foarte mult legendele de dragoste, 
însă știa că sentimentele sunt permise doar          
muritorilor. În lumea oamenilor, unde „legea iubirii” 
era mai presus de orice, domnea zeul Jupiter, care 
avea un fiu, pe nume Neptun. El era un tânăr         
fermecător, care moștenise atât trăsăturile fizice, cât 
și atitudinea impunătoare a tatălui.  

Într-o după-amiază senină de vară, fata a decis să 
se plimbe prin tărâmul fermecat al apelor. Fără să își 
dea seama, aceasta   s-a apropiat prea mult de limita 
dintre pământ și mare. Văzu culori strălucitoare ce 
veneau dinspre un castel, care o atrageau.              
Pe pontonul din fața regatului, se plimba Neptun. 
Băiatul tresări când zări, în marea de un azuriu 
aparte, o reflexie a unei fete atât de frumoase, încât 
se îndrăgosti de ea  la prima vedere. Toată noaptea 
s-a frământat, încercând să descopere cine este 
misterioasa făptură, iar în zori, când a ațipit pentru o 
clipă, i-a apărut în vis chipul ei: venea din adâncuri. 
Dis-de-dimineață, a trimis un sol prin care o invita în 
Portul Tomis. Fata acceptă, dar merse cu oarecare 
teamă... de necunoscut. De cum s-au întâlnit, mirajul 
iubirii i-a cuprins imediat. Foarte încrezători, cei doi 
au hotărât să le vorbească părinţilor. Lumile diferite 
din care proveneau au devenit, totuși, o barieră de 
netrecut pentru ei. Cu toate acestea, tinerii au 
continuat să se întâlnească, în mare taină, însă    
părinţii i-au descoperit și au hotărât să intervină. 
Întâi au făcut o vrajă, iar apa mării a devenit neagră 
și învolburată, astfel încât fata să nu mai poată ieși 
la suprafață. Apoi, au zidit stabilopozi de jur 
împrejurul Cazinoului. Însă nimic n-a putut sta în 
calea iubirii lor. Atunci au hotărât să înghețe marea. 
Dar, în fiecare seară, printre cristalele de gheață, cei 
doi își șopteau cuvinte de dor... Părinții au înțeles 
atunci că iubirea adevărată poate depăși orice 
limită.   

Legenda spune că de atunci, când valurile Mării 
Negre sunt foarte puternice, o fată și un băiat își 
unesc gândurile de dor. 

 

(Șuțeanu Alexa, clasa a VII-a C, 
Premiul al II-lea) 

participanți din toate şcolile partenere.              
In numărul trecut al revistei am inserat creațiile 
elevilor noştri apreciate cu Premiul I de către un 
juriu competent. De această dată, lansăm 
invitația de a lectura poveştile scrise de 
ocupanții locului al II-lea, rod al imaginației şi 
talentului lor literar.  
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TOAMNA RUGINIE 
 
A sosit toamna cu năframa ei ruginie. Covoare galbene și roșii s-au strâns pe străzi,    

copacii sunt acum pustii și triști, pentru că le-au plecat trilurile de păsări spre țările calde și 
le-au căzut frunzele, strânse în grămezi foșnitoare sub pașii noștri. 

 Deși vine cu frig și ploi și gonește strălucirea soarelui de pe cer, toamna este cel mai 
bogat anotimp aducându-ne toate roadele muncii din timpul primăverii și verii. Lanurile de 
grâu vor umple hambarele, ca mai apoi sa ne bucurăm de făină, legumele și fructele        
încarcă grădinile și livezile, strugurii aromați sunt gata de cules pentru a deveni must sau 
dulceață, iar din merele aurii, verzi sau rumene se vor pregăti compoturi, dulcețuri și       
plăcinte gustoase. Verdele ierbii s-a stins treptat, îngălbenind alături de crizanteme și      
tufănele. Zilele devin mai scurte și mai reci, norii cenușii umplu cerul și încep să picure    
lacrimi mari și grele peste orizontul arămiu, purtate de vântul tot mai puternic. 

 Toamna ne învăluie sufletul în melancolie, odată cu ploaia, cu ceața și crengile goale 
care-și fumegă singurătatea spre cer, pregătindu-ne pentru trecerea dintre ani,                   
în anotimpul următor. 

                                      (Miruna Elena Enachi, clasa a V-a B) 

PEISAJ DE IARNĂ 
 

Copacii și casele au încărunțit, 
Iar din cerul risipit de culoare 

Dansează fulgii ca mărgăritare; 
Fluturi albi, mari, cad neîncetat 
Și sub ei pământul a înghețat, 
Sunt zugrăvite flori sclipitoare 

La ferestre gătite de sărbătoare, 
De unde admir cât este de frumos 

Covorul iernii așternut pe jos. 
 

(Nicusor Auruş Călin, clasa a V-a B, 
membru al Cercului de creație literară 

de la Clubul Copiilor Medgidia) 
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Era în apropierea Crăciunului și Moșul se   

pregătea pentru sărbătoarea mult așteptată.  
Într-o dimineață însă, a fost vizitat de virusul 

Covid, care l-a răpit cu ușurință, ducându-l în 
rândul oamenilor suferinzi. Moșul nostru a     
devenit febril, tușea, nu mai avea gust, miros și 
nici putere. Elfii au pornit în căutarea lui, călare 
pe renii bătrânului.  

Crăciunița, panicată, pregătea cadourile, dar 
nu știa cui trebuie să le ofere. În acest timp,   
datorită puterilor magice pe care le deținea, 
Moș Crăciun a reușit să scape de virus și, cu 
ajutorul prietenilor, a ajuns acasă, în Laponia.  

Nemaiavând timp să citească scrisorile, el a 
creat o întâlnire pe Zoom cu toţi copiii și a aflat 
ce-și dorește fiecare. În mare grabă a contactat 
firma Fan Curier și toate cadourile au ajuns    
intacte la copii. Aceștia au fost încântați de   
daruri și i-au mulțumit Moșului prin mesaje pe  
Google Meet. Cred că nici acum nu a terminat 
de citit! 

       

(Rareş-George Zamfir, clasa a IV-a A) 
 

 
Era o zi de duminică cu un cer senin, dar un 

ger năpraznic.  
În casa lui frumoasă, plină de jucării           

minunate, Moş Crăciun şi elfii, împreună        
Rudolph, pregăteau cadourile pentru copii. 
Munceau din greu, citind scrisori, alergând şi 
umplând săculeţii cu daruri. Dar brusc, a apărut 
un nor întunecat şi s-a stârnit un vânt cumplit 
care s-a îndreptat spre casa Moşului. După   
câteva minute de încremenire, s-au trezit toţi, 
dar… Moş Crăciun dispăruse. ”Unde putea fi?” 
se întrebau ei. 

Isteţul Rudolph, renul cel frumos cu nasul 
roşu, îşi dădu seama imediat: 

- Ohhh! spuse el lovind cu copita în zăpadă. 
Ştiu cine l-a răpit! Este Crăiasa Zăpezilor, care 
are o inima de gheaţă. 

- Mergem după el! hotărâră toţi şi plecară cu 
trăsura până la Polul Frigului.  

Castelul din bucăţi de gheaţă sclipea      
magnific în lumina difuză a soarelui. Încurajat 
de prieteni, Rudolph dădu o copită puternică 
uşii de sticlă şi... minune! L-au luat pe Moş    
Crăciun, care fusese închis într-un cub de 
gheaţă, l-au ţinut la soare şi l-au salvat!  

În aşteptarea lui Moş Crăciun lumea a      
devenit mai bună, mai senină şi mai fericită! 

 

(Luca Daniel Ştefan Ropotan, clasa a IV-a A) 

Într-o seară de iarnă, pe când ningea         
neîntrerupt, iar pe stradă se formaseră troiene 
de zăpadă, un copil mai neastâmpărat, îşi     
făcuse planuri să-l răpească pe Moş Crăciun. 
A aşteptat îndelung, luându-şi şi rezerve de 
apă şi mâncare.  

Trecură câteva ore bune, iar puştiului        
începuse să i se facă somn. Ştia totuşi că nu 
mai are mult de răbdat. Deodată, auzi în      
camera alăturată un zgomot. Se apropie tiptil   
şi-l văzu pe Moş Crăciun care mânca liniştit 
nişte prăjiturele. În mare grabă, copilul ferecă 
bine uşile şi ferestrele, iar pe horn bătu cu mul-
te cuie o placă mare de lemn. Se felicită singur 
în gând, după care i se adresă Moşului: 

-Te-am prins! Nu mai ai unde fugi! Al meu 
eşti! 

- Ba am pe unde să scap, dragul meu băiat!  
- Pe unde? 
- Pe horn, pe ferestre, pe uşă... Nu vezi câte 

posibilităţi am? 
- Ha! Le-am astupat pe toate! 
- Te rog, lasă-mă să plec, copile! se          

rugă atunci bătrânelul. Toţi copiii se gândesc la 
darurile mele! Vor fi tare dezamăgiţi! 

Reflectând puţin, băiatul îşi aminti ce         
învăţase, că e mai bine să împarţi, iar în al     
doilea rând, îi veni în minte proverbul: "Ce ţie 
nu-ţi place, altuia nu face!". Aşa că imediat l-a 
eliberat. A primit şi el cadoul mult visat, dar cât 
de bucuros a devenit când a văzut la televizor 
cât de fericiţi erau copiii din lumea întreagă.    
Şi atunci a înţeles că nimeni nu ar trebui să-l 
răpească pe Moş Crăciun!  

  

(Călin-Andrei Dabă, clasa a IV-a A) 
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   Una dintre micile bucurii 
ale copiilor este lectura. 
    În timp ce citesc o carte, 
un univers cu totul nou se 
deschide în mintea lor,    
care îi fascinează. Pornesc 

într-o călătorie, ce le permite să se          
desprindă de realitate și să pătrundă în    
lumea personajelor, să își mărească limitele 
imaginației și sufletul le este cuprins de 
emoție. 

Vă invităm să porniți într-o incursiune în     
lumea cărților, alături de câțiva elevi        
pasionați de lectură din școala noastră.    

 

  Una dintre cele mai cunoscute 
și îndrăgite cărți pentru copii, 
Cartea cu Apolodor de Gellu 
Naum, aduce în prim plan    
aventura unui pinguin personifi-
cat, un tenor elegant de la  circul 
din București. El simte cum      
tristețea îl cuprinde treptat și 
pornește în căutarea fraților săi 

din Labrador, cu acordul dirijorului Domisolfa, 
pentru   a-și regăsi liniștea.  

Călătoria este lungă și plină de peripeții, pe 
parcursul căreia Aleodor întâmpină numeroase 
obstacole, dar le depășește pe toate, fie că 
merge pe uscat, pe mare sau cu avionul.     
După regăsirea familiei, însă, i se face dor de 
prietenii săi, Pisoiul Tiț, Ariciul, Ursul, Iepurele 
Buză-Lată, Cămila Suzi, maimuțele, și se     
reîntoarce, spre bucuria tuturor.   

Animalele înfățișate de autor sunt foarte   
simpatice, iar versurile pline de umor ce      
transmit un mesaj emoționant farmecă pe     
deplin cititorul.  (Raftu Sara, VI A) 

                                                                  
    Cartea Singur pe lume de 
Hector Malot îl are drept         
protagonist pe Remi, un băiețel 
care află că este înfiat, la vârsta 
de opt ani, după accidentul     
tatălui său. Situația materială a 
familiei se deteriorează grav,   
iar mama sa îl împrumută unei 
trupe de circ, pentru a obține 

bani. 
Copilul se adaptează ușor și învață să      

organizeze momente artistice cu câinii săi, 
Capi, Dolce și Zerbino, dar și cu maimuța      
Joli-Cœur. În timpul unei reprezentații la      
Toulouse, Vitalis, coordonatorul trupei, este 
arestat și închis pentru două luni. Remi se    
trezește singur, doar cu animalele sale, iar   
situația lui stârnește compasiunea unei familii 
bogate. Doamna Mulligan și fiul său, Arthur, un 
tânăr englez cu handicap, care luptă din      
răsputeri să se vindece de o boală gravă,         
îl invită pe Remi să călătorească împreună cu 
ei, la bordul Lebedei, o ambarcațiune          
amenajată pentru croaziere.   

Timp de două luni, cât petrece împreună cu 
Arthur și cu mama acestuia, Remi descoperă 
familia pe care și-ar fi dorit-o. Se desparte cu 
greu de ei, dar trebuie să revină la circ, după 
ce bătrânul Vitalis este eliberat. În continuare, 
băiatul trece prin alte peripeții, pe care vă invit 
să le descoperiți răsfoind paginile acestei    
minunate cărți. (Stănescu Filip, VI A)   

                                                      
Romanul Insula Delfinilor Albaștri de Scott 

O`Delle este inspirat de povestea reală a unei 
fete, Karana, care face parte 
dintr-un trib. 
   Într-o zi, pe insulă ajung   
aleuții, ca să-și procure vidre.   
Ei solicită ajutorul băștinașilor, 
în schimbul altor produse,  
însă nu își țin promisiunea.             
Se declanșează o luptă, în 
care își pierd viața foarte mulți        
localnici, inclusiv căpetenia, 
tatăl fetei.  

Noul conducător găsește un tărâm mai sigur 
pentru trib, adună oamenii de pe insulă într-o 
corabie, dar Karana, de numai 12 ani, și     
fratele ei mai mic, Ramo, rămân în urmă.    
După ce băiatul este sfâșiat de câini sălbatici, 
fetița este nevoită să supraviețuiască singură 
și abia după 18 ani este găsită de oamenii 
albi. 

Povestea emoționantă a acestei fete       
curajoase este o lecție de viață. Karana      
învață să vâneze, să își construiască adăpost, 
să își confecționeze unelte și arme, să se 
apere de animale sălbatice, necuvântătoarele 
ținându-i loc de familie.  

(Volintiru Daria Andreea, VI A)                                                
 
    Summerlost de Ally     
Condie Cedar își pierde tatăl 
și fratele într-un accident de 
mașină, într-o vară.  
    Marcat de întâmplare, își  
petrece vacanța de vară în 
Iron Creek, alături de mama 
și de fratele său mai mic,  
Miles. Cedar se angajează la 
festivalul Summerlost, unde 
se împrietenește cu Leo.     

Cei doi încearcă să deslușească adevărul 
despre o vedetă de cinema, care obișnuia să 
evolueze pe scena festivalului. Din aventura 
lor, copiii învață multe lecții și descoperă că 
orice vis se poate împlini, dacă nu încetezi să 
lupți, chiar și atunci când crezi că nu mai    
există nicio șansă. 

   M-a impresionat curajul personajelor care, 
la numai de treisprezece ani, reușesc să  
treacă prin situații imprevizibile și dificile.  

 
(Done Maria, VI A) 
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   Cartea mea preferată este 
„Minunea”, scrisă de R. J.    
Palacio.  Din paginile ei, am aflat 
povestea unui băieţel pe nume 
August, al cărui aspect fizic l-a 
împedicat să frecventeze şcoala, 
în primii ani. Auggie, cum era 
alintat în familie, era un copil 
obişnuit, dar cu o inteligenţă  
superioară. Când a intrat în    

clasa a V-a, au luat sfârşit drama trăită şi frica 
de jignirile pe care i le-ar fi putut adresa colegii.  

Am citit cartea cu mult interes. Am trăit, alături 
de personaj, momente de tristețe sau de       
bucurie, am înțeles că aspectul fizic nu         
contează atât de mult ca modul în care te     
comporţi şi că prietenia şi comunicarea pot 
schimba în bine viaţa noastră. 

Este o carte din care am desprins multe     
învăţăminte, care promovează bunătatea, de 
aceea sunt convinsă că va fi o lectură plăcută 
pentru toţi copiii.  (Popescu Miruna, IV B)   

 

   Am citit cartea ”Timm Thaler și râsul    
vândut”, scrisă de James Krüss, 
și am rămas profund impresionată 
de povestea unui băiat care avea 
un râs fermecător. 
   Având o situație familială dificilă, 
își găsește refugiul în tribunele 
unui hipodrom. Acolo îl întâlnește 
pe misteriosul Baron, care îi oferă   
posibilitatea de a câștiga orice    

pariu, în schimbul râsului său magic. Noua     
experiență, însă, nu este pe măsura așteptărilor              
determinându-l să înțeleagă că a împărtăşi      
bucurie celor din jur este mult mai important  
decât un pariu câștigat. Se hotărăște se plece 
imediat în căutarea Baronului, dar, deşi         
călătoria sa va fi foarte dificilă, își va face câțiva 
prieteni ce se vor dovedi a fi de mare ajutor în            
recăpătarea darului său.  

Drumul parcurs de Timm îl maturizează și, 
pornind în aventură, alături de el, veți descifra și 
voi o parte dintre misterele vieții, de aceea vă 
recomand cu încredere această carte.   

(Munteanu  Mihaela, VI B)  
 

”Olguța și operațiunea jaguarul” de Alex 
Moldovan surprinde întâmplările 
unei fetițe foarte inteligente care 
locuia la Cluj, alături de părinți și 
câinele său, Farid. 
   Deși viitorul pare promițător,   
Olguța este copleșită de probleme. 
Ea trebuie să rezolve misterul unei 
dispariții de care depinde viața 
mamei sale și să facă rost în doar 
două zile de o sumă foarte mare 

de bani. Bunicul ei milionar dispare, iar răpitorul 
nu este deloc genul de persoană cu care poți 
negocia.  

 

 Alături de prietenii săi de nădejde, fata       
decide să cerceteze orașul pentru a-l găsi pe 
bunicul său, apelând la camerele de             
supraveghere ale Primăriei, să înfrunte un     
câine fioros sau un răufăcător care                
înspăimântase tot orașul. 
  Prin urmare, vă invit să citiți cartea dacă vă 

plac întâmplările misterioase și amuzante.         
(Emilia Trocan, VII A) 

 

    ”Robinson Crusoe” de Daniel 
Defoe este o carte plină de        
suspans care tratează tema luptei 
pentru supraviețuire pe o insulă 
pustie. 
     Personajul principal este un  
tânăr cu spirit de aventură, care 
decide să plece într-o călătorie cu 
nava sa. Din păcate, vasul său se      
scufundă, din cauza unei furtuni 

puternice, dar acesta scapă cu   viață. Nu se 
descurajează și pornește într-o altă expediție. 
Spre dezamăgirea lui, și această nouă          
încercare eșuează. La scurt timp, este răpit de 
niște pirați care îl duc în Africa pentru a-l face 
sclav. După doi ani de chin, este ajutat de un 
căpitan portughez. După ceva timp petrecut în 
Brazilia, Robinson pleacă într-o nouă călătorie, 
dar,  nava se scufundă din nou, el fiind singurul    
supraviețuitor. După incident, el rămâne       
naufragiat pe o insulă din apropiere, unde    
trăiește timp de douăzeci și opt de ani.  

Cum a reușit să se adapteze noilor condiții de 
viață rămâne un mister, pe care îl veți descifra 
doar citind această carte interesantă.                   

                                 (Minciună Andra, VII A) 
 

 Am citit recent cartea "Cișmigiu & Company" 
de Grigore Băjenaru, care m-a fermecat  prin 

naturalețea cu care este scrisă, 
prin puterea de a te ține cu      
zâmbetul pe buze pe tot           
parcursul lecturii și sentimentul 
de bucurie pe care ți-l insuflă. 
Acțiunea se derulează în anul 
1946, când protagonistul-narator, 
Băjenaru, se întoarce în           
București pentru a participa la 
întâlnirea de 20 de ani de la     

absolvirea Liceului ”Gheorghe Lazăr”. Înainte 
de a-și întâlni colegii, colindă aleile parcului 
Cișmigiu și își amintește, cu nostalgie,          
perioada adolescenței. Împărtășește cu noi 
amintirile lui cele mai dragi din viața de licean: 
momente comice din timpul orelor, emoțiile 
participării la competiții școlare, solidaritatea 
elevilor, întâlnirile cu unii profesori, cum ar fi 
chiar scriitorul Camil Petrescu. Mi-a plăcut mult 
această carte! Întâmplările sunt povestite cu 
mult umor, dar și cu emoție, mențin viu          
interesul cititorului.        

                  (Busuioc Mario Fabian, VII A) 
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 Pierre de Coubertin definea sportul 
drept ”cultivarea consecventă şi voluntară 
a efortului fizic intensiv”. Iată de ce a 
vorbi despre această ramură, cu referire la 
2020, este un act de curaj, deoarece 
pandemia COVID 19 a presupus izolarea 
oamenilor, petrecerea timpului acasă, 
anularea activităților competitive, 
îngrădirea mișcării, pentru evitarea 
infectării și a răspândirii virusului.     

 

    Și elevii școlii noastre, mari iubitori de 
sport, au resimțit efectele pandemiei, deși, la 
început de an, au pornit cu entuziasm să 
cucerească noi titluri. Astfel, la faza 
județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului 
Școlar (ONSS), desfășurată în Sala Albatros 
din Constanța, pe 17 februarie 2020,  echipa 
de handbal masculin, coordonată de doamna 
profesoară Cangea Nicoleta, a obținut locul I. 

Rezultatul nu a fost o surpriză, având în 
vedere că mulți dintre cei care au făcut parte 
din lotul școlii activează în echipa de handbal 
junior 3 și 4 masculin a Clubului Sportiv 
Școlar Medgidia.  

Pe 24 februarie 2020, echipa de handbal 
junior 3 a CSS s-a calificat în Grupele 
Valorice ale Campionatului Național de 
Handbal. Ulterior, echipa de handbal junior 4 
a CSS a participat la faza județeană a 
Campionatului Național de Handbal, unde a 
obținut calificarea la faza de euro-regiune.  

Clubul a atras și eleve ale școlii noastre în 
echipele de handbal feminin. Micuțele  
handbaliste au avut ocazia să-și pună în 
valoare calitățile sportive, participând, pe    
24 februarie, la faza județeană susținută în 
sala ”Hidrotehnica” din Constanța, a  
Campionatului Național de Handbal-junioare 
4 feminin.  

În cadrul aceluiași club, activează elevul 
nostru din clasa a VI-a C, Filimon Andrei 
Raul, pasionat de atletism. De-a lungul 
timpului, acesta a obținut numeroase premii 
și locuri fruntașe, cea mai recentă distincție a 
sportivului este medalia de bronz, în proba 
de 200 m, la Campionatul Național de Copii  
1 și 2, care s-a desfășurat la București, pe        
1 august 2020. Reușita lui este o reală 
performanță, mai ales că pandemia i-a 
îngrădit desfășurarea antrenamentelor.  
Determinarea, ambiția și munca au fost 
armele succesului său. O confirmă și  
rezultatul de pe 26 septembrie 2020, obținut 
la Campionatul Național de cros, de la 
Botoșani, și anume încheierea cursei de 
1500 m pe locul 12, cu un timp foarte bun.  

Le dorim succes pe mai departe  
sportivilor noștri care au numai de câștigat 
alegând să facă mișcare, ca să se dezvolte 
armonios  și să evolueza pe plan personal! 
    
Surse de informare: https://www.facebook.com/CSMedgidia/ 
 A consemnat, prof. Munteanu Laura-Viorela 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Pierre+de+Coubertin
https://www.facebook.com/CSMedgidia/
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- De ce ai întârziat? 
- Probleme în trafic! 
- Care trafic? Că suntem în școala online acum… 
- Trafic de net, domnule profesor! 

- Mâine voi lipsi de la orele on-line,   
pentru că nu a plătit tata Internetul! 

- La scoala online, nu mai merge                                           
cu scutire de la doctor. Trebuie să aducem                           
de la RDS, TELEKOM… 

După un semestru de școală online, mama întreabă copilul: 
- Unde ai vrea să mergem în vacanță la sfârșitul pandemiei? 
- În Egipt, ca să vizităm Zidul Chinezesc din Londra. 

Ești 
  

curios  
 

câți  
 

euro 
  

costă 
  

numele 
   

tău? 
 

Adună,  
 

și… 
 

vei  
 

afla! 

Cum participă unii elevi la cursurile online: 
 
- la începutul orei: 
 
 
- peste 5 minute: 
 
- la jumătatea orei: 

Prof. înv. primar Legian Nicoleta 
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