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Secretul geniului este transferul spiritului copilăriei în maturitate.  
 Thomas Huxley  



  

 

 

Dragă cititorule, 
 

Născut pe brațele iernii, noul număr al 

revistei ,,Labirintul copilăriei” a apărut ca un vis 

aprins în inima Şcolii Gimnaziale „Lucian 

Grigorescu” , ea însăşi scânteie de 

inspiraţie, pasiune, inteligenţă şi dăruire. 

Voinţa de a crea şi conştiinţa unui drum sigur 

şi fără de întoarcere au trezit patima 

cunoaşterii însuşirilor şi posibilităţilor care să 

ne spună cât de mult preţuim, dar mai ales cât 

ştim să dăruim. Prin labirinturi aproape de 

neevitat, progresul se acumulează, cel mai 

adesea fără să ne dăm seama, și lumea este 

într-o permanentă schimbare, prin fapte și 

gânduri.  

Este astfel un prilej, pentru toți oamenii 

şcolii noastre, de a împărtăşi bucuria lucrului 

bine făcut şi de a contura perspective ce vor 

deveni, prin munca noastră de echipă, realități 

pe care ni le dorim. Elevi şi profesori au 

surprins, în paginile revistei, reuşite ale 

activității lor comune, drept temelie pentru noi 

speranțe, ce vor să facă din anii de școală un 

momente de neuitat ȋn viața fiecăruia.          

Un ideal atins nu înseamnă altceva decât 

naşterea altuia nou, un sfârşit ce prinde 

formele unui nou început, căci cum altfel 

putem reduce distanța dintre noi şi propriul vis 

spre desăvârşire?  

Gânduri, idei, sentimente, speranțe, 

împliniri, satisfacții, dorințe, zâmbete, pe toate 

am dorit să le transmitem prin paginile acestei 

reviste.  

Cu mult entuziasm, colectivul redacțional îşi 

propune să evidențieze capacitatea elevilor de 

a se adapta la regulile publicisticii, aducând la 

lumină trăirile preocupărilor prezente: încercări 

literare, evenimente şcolare, desene, activități 

extracurriculare.  

Īn orice caz, am vrea ca acest nou număr al 

revistei să fie o oglindă a vieţii din şcoala 

noastră, un mijloc de a ne valorifica talentul, de 

a ne cunoaşte şi autocunoaşte mai bine, 

pentru a ne completa cunoştintele, a ne 

amuza, a intra în competiţie,  a câştiga, a ne 

bucura împreună. Pentru a deveni mai buni, 

cooperanţi, toleranţi și a păstra mereu vie 

scânteia de inspiraţie și harul creator. 

Te lăsăm acum, cititorule, să descifrezi în 

gând taina revistei. 

 

Colectivul de redacţie 
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     La început de an 2017, 
Primarul Municipiului Medgidia, 
VALENTIN VRABIE, a avut 
amabilitatea să acorde un 
interviu pentru revista şcolii 

noastre. Prin întrebări bine alese, am reuşit 
să aflăm cum vor fi suţinute de către 
Consiliul Local proiectele educative care au 
drept obiectiv principal performanţa în 
rândul tinerilor, precum şi câteva informaţii 
referitoare la planul de dezvoltare a 
oraşului. 

 
R- Domnule Primar, v-am ruga să vă 

întoarceţi puţin în timp, amintindu-vă de anii 
când aţi fost elev. Ce ne-aţi putea împărtăşi? 

P- Voi încerca să nu mă las copleşit de 
tristeţe vorbind despre copilăria mea, 
petrecută la Peştera, alături de patru fraţi      
(eu eram Prâslea) şi doar cu mama, fiind orfan 
de tată de la vârsta de 4 ani... Eram foarte 
atent la fiecare oră de curs şi învăţam lecţia 
din clasă, pentru că ştiam că nu am condiţii de 
studiu acasă. Am să vă spun un mic secret:   
ca toţi băieţii, cea mai mare dorinţă a mea era 
să am o bicicletă, însă e lesne de înţeles că nu    
s-a putut.  

În noaptea zilei de 1 iunie 2014, pe când 
eram primar la Peştera, am retrăit visul şi 
gândurile mele s-au îndreptat spre cei mici. 
Am dăruit 500 de biciclete tuturor copiilor din 
comună. 

R- Domnule Primar, am citit în presă 

despre surpriza pe care aţi făcut-o micuţilor, 
dar darul oferit, care pentru dvs. a însemnat 
transformarea unui vis în realitate, eu l-aș 
considera o binecuvântare în ceea ce vă 
priveşte, pentru că, aşa cum am învăţat la 
orele de religie: „Dăruind, vei dobândi!”. 

 Din experienţa dvs. de primar, ce ne-aţi 
putea spune despre proiectele în care i-aţi 
implicat şi pe tineri? Aţi constatat că 
adolescenţii au avut idei inovatoare? 

P- Copiii şi, implicit, tinerii au fost 
întotdeauna o prioritate pentru administraţia 
locală. Îngrijorată din cauza abandonului 
şcolar din comuna Peştera, ce a ajuns până la 
70% în 2008, a hotărât să ofere elevilor 
susţinere financiară. În prezent, nu numai că 
sunt foarte mulţi absolvenţi de liceu, dar există 
şi  30 de studenţi.  

 

R- Ce proiecte intenţionaţi să promovaţi 
în Medgidia, pe plan educativ, care să vizeze 
buna desfăşurare a activităţii în şcoli ? 

P- De actul educaţional în sine se 

preocupă cadrele didactice şi ştiu că sunt 
foarte dedicate profesiei lor. Datoria Primăriei 
este de a susţine financiar activităţile şcolare, 
respectiv extraşcolare, şi promit că implicarea 
noastră va fi totală.  

R- Unele dintre cele mai aşteptate 

momente din an sunt sărbătorile de iarnă.       
În această perioadă aţi demonstrat că sunteţi 
aproape de micii cetăţeni, mai ales prin 
inaugurarea patinoarului în aer liber, în piaţa 
centrală a oraşului. Cui datorăm această 
bucurie a copiilor? Patinele au şi ele o 
poveste la fel de 
frumoasă ca a 
bicicletelor?  

P- Ca orice 

copil, desigur că    
mi-am dorit tot ce 
aveau ceilalţi. În 
Medgidia, cred că 
mulţi dintre cei mici 
nu au văzut „live”, 
cum ziceţi voi, un 
patinoar, iar eu le 
promit că aceasta 
este doar prima  
dintr-o serie de 
surprize pentru ei. 
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R- Vă asigurăm că, pe lângă noi, s-au 
entuziasmat în egală măsură şi adulţii... ce au 
asistat la spectacolul derulat pe scenă, la care 
şi-au dat concursul Narcisa Suciu şi cei mai 
talentaţi artişti ai Medgidiei, membri ai Casei 
de Cultură ”I.N.Roman”. Nimeni nu a mai ţinut 
cont de frigul de afară când s-au aprins 
„luminiţele oraşului”.  

În preajma Ajunului, am avut surpriza de   
a-i întâlni pe Moş Crăciun şi pe Crăiasa 
Zăpezii. Veţi continua şi în anii următorii să ne 
surprindeţi atât de plăcut? 

P- Aveţi dreptate când afirmaţi că frigul  

n-a fost un impediment pentru a-l aştepta 
împreună pe Moş Nicolae, în Piaţeta Decebal, 
aproximativ 10.000 de locuitori ai Municipiului 
Medgidia.  

Celor mici le transmit că se vor organiza şi 
alte evenimente deosebite, mai mult chiar 
decât îşi pot închipui, deşi se spune că 
imaginaţia unui copil întrece orice limită. 

R– În oraşul nostru sunt elevi talentaţi 

în multe domenii, deţinători a numeroase 
diplome şi medalii, atât pentru pregătirea 
şcolară, cât şi pentru activităţile extraşcolare. 
Putem conta în viitor pe iniţierea şi derularea 
unor proiecte ale Consiliului Local pentru 
susţinerea performanţei?  

P- Cu siguranţă! Am solicitat directorilor 

de unităţi de învăţământ să centralizeze toate 
activităţile, mai ales participările la concursuri, 
pe care să le cuprindem în bugetul pentru 
2017. Cunosc performanţa din învăţământul 
local din primele 6 luni de mandat şi am de 
gând să o răsplătesc cum se cuvine. 

R- Ce aşteptări aveţi de la noi pentru 

bunul mers al instituţiei pe care o conduceţi? 
P- Să învăţaţi, cum este şi firesc, să vă 

îndepliniţi datoria de elevi. 
R- Parteneriatele școlilor cu Primăria 

sunt de bun augur, atât pentru elevi, cât şi 
pentru municipalitate. Vor mai exista colaborări 
de acest gen? 

P- Primul parteneriat al Primăriei a fost 

semnat cu unităţile de învăţământ. În viziunea 
mea educaţia este cel mai important factor în 
dezvoltarea unei societăţi. 

R- Există proiecte la nivelul Primăriei 
care să conducă la înfiinţarea mai multor locuri 
destinate petrecerii timpului liber?  

P- Bineînțeles! În acelaşi timp, 2017 va 

însemna un nou început pentru gestionarea 
modului de petrecere a timpului liber al elevilor 
din Medgidia. 

 R-Cum consideraţi că aţi putea determina 
tinerii din ziua de azi să se desprindă de 
realitatea virtuală şi să petreacă mai mult timp 

desfăşurând diverse activităţi prin comunicare 
directă? 

P- În primul rând, organizand activităţi 

sportive. De aceea, avem în vedere realizarea 
unui parc sportiv în aer liber cu terenuri pentru 
toate sporturile preferate de copiii din Medgidia, 
printre care aș menţiona volei, tenis de câmp şi 
fotbal. La Sala de sport de la Stadion s-au făcut 
reparaţii, se îmbunătăţesc condiţiile (căldură, 
apă caldă). Vestea bună constă în faptul că 
întregul complex sportiv e posibil să fie preluat 
de Compania Naţională de Investiţii.                 
De asemenea, clădirea veche a şcolii voastre, 
care datează din 1906, este pe o hartă              
a imobilelor care necesită avize speciale,       
dar contăm pe proiecte cu bani europeni. 
Primăria intenţionează să preia chiar luna 
viitoare Muzeul de Artă şi Cinematograful 
pentru a realiza la Medgidia un Centru 
Multicultural pentru Tineret. 

 
R- Vă mulţumim pentru timpul acordat, 

vă dorim sănătate şi succes în tot ceea ce veţi 
întreprinde pentru binele comunităţii şi vă dăm 
întâlnire peste un an, pentru a face împreună 
bilanţul „muncii noastre”.  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au consemnat: Cristiana Vlădăreanu, VI B 
                               Bianca Iancu, VIII C 
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Europa este deținătoarea unei adevărate 

bogății lingvistice: 24 de limbi oficiale și peste 
60 de comunități care vorbesc o limbă 
regională sau minoritară.  

       Ziua Europeană a Limbilor Străine se 

înscrie printre activităţile cu tradiţie din şcoala 

noastră. De această dată, activitatea derulată 

pe 26 septembrie 2016 a debutat cu o 

prezentare ppt, urmată de un brainstorming 

cu titlul De ce este important să ştim limbi 

străine? şi de un PDF, 10 motive să înveţi o 

limbă străină. La final a fost 

iniţiat un concurs pentru 

inscripţionarea tricoului ZEL –  

(elevii au extras dintr-un bol  

  20 de bileţele ce conţineau 10 cuvinte ce au 
acelaşi înţeles în franceză şi în engleză).  

DIN TOATĂ INIMA, PENTRU  
ROMÂNIA 

 
Parafrazând  titlul melodiei trupei Voltaj, un 

grup de elevi ai şcolii noastre a sărbătorit Ziua 
României printr-o dramatizare, Marea Unire, 

un concurs tematic şi câteva dintre cele mai 
frumoase cântece patriotice - Marşul românilor 
(Nemuritorii), Doamne, ocroteşte-i pe români!, 
Trei culori - de Doina şi Ion Aldea Teodorovici. 
Protagoniştii au fost Cristiana Vlădăreanu, 
clasa a VI-a B, şi Cezar Mihăilă, clasa 
pregătitoare Step, care au dialogat într-o 
manieră foarte atractivă, având un suport 
video, creat pe baza unei poveşti despre ziua 
de 1 Decembrie 1918.  

 
Elevii talentaţi la muzică din clasa              

a VIII-a C s-au integrat în poveste, prin 
interpretarea melodiilor. Participanţi activi la 
concurs au fost elevii clasei a IV-a B, care au 
asigurat publicul acestei activităţi.  

Prof.  Penelea Tatiana  

30 noiembrie este ȋnsemnată în 
calendarul creştin-ortodox ca fiind una din 
cele mai importante sărbători româneşti.    
Este ziua în care îl sărbătorim pe Sfântul 
Andrei, ocrotitorul României şi apostolul care 
a răspândit creştinismul pe teritoriul ţării 
noastre. Ea marchează ȋnceputul sărbătorilor 
de iarnă, care continuă cu 6 decembrie,        
Sfântul Nicolae, atât de mult aşteptat de către 

copii. 
Câţiva elevi pasionaƫi de religie, atât din 

instituţia noastră, cât şi de la Școala 

Gimnazială „Constantin Brȃncuși”, alături de 
părintele Irinel Hordenco (Biserica „Sf. Ap. 
Petru și Pavel” - Medgidia), au rememorat 
viața și minunile sfinților apostoli, printr-o 
activitate intitulată generic „Cu Sf. Andrei și 
Sf. Nicolae pe drum către Moș Crăciun”. 

Copiii, care au realizat ȋn echipe colaje 
tematice şi creaţiii în versuri, apreciate de 
către elevii şi cadrele didactice participante, 
au primit diplome și obiecte de cult 
reprezentative.  

Prof. Mocanu Mariana 

 

Z E L 

“CU SFÂNTUL ANDREI ŞI SFÂNTUL NICOLAE 

PE DRUM CĂTRE MOŞ CRĂCIUN” 
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TOȚI SUNTEM EGALI! 
 
De Ziua Toleranţei, pe 16 noiembrie, în 

fiecare an, cu toţii încercăm să fim mai buni, 
mai înţelegători unii cu ceilalţi. 

 Cu acest prilej se promovează 
solidaritatea, care reprezintă unul dintre 
obiectivele majore ale educaţiei pentru 
democraţie. Totodată, se urmăreşte   
combaterea intoleranței ce duce la 
încălcarea demnităţii persoanelor prin 
privare de libertate, marginalizare, 
persecuţie sau chiar vătămare fizică a celor 
care se fac “vinovaţi” de a fi diferiţi. 

Şi noi, elevii clasei a VIII-a A, susţinem 
educaţia pentru toleranţă. În acest scop,     

coordonaţi de d-na dirigintă, prof. Ciocan   
Emilia, am desfăşurat o activitate sub         
genericul “Toţi suntem egali”, în cadrul 
căreia am realizat un schimb de informaţii 
tematice, am dovedit că avem aptitudini 
creative, exprimându-ne opiniile prin cuvinte 
sau desene. Am avut în primul rând intenţia 
de a sublinia şi de a înţelege că 
există diferenţe între semeni. Am dorit să 
evidenţiem în mod deosebit semnificaţia 
unor relaţii de comunicare bazate pe 
respect, cooperare, competiţie şi spirit 
solidar. 

Activitatea s-a derulat pe mai multe       
secvenţe: o prezentare powerpoint care a  
adus în dezbatere principiile toleranţei, 
urmată de ilustrarea acestei noţiuni printr-
un alfabet  conceput de către elevi, 
rezolvarea unor exerciţii tematice (Definiţi 
toleranţa!, Cuvinte potrivite (puzzle), creaţii  

literare semnate de pasionaţii de literatură, 

abordarea unor studii de caz, precum şi 
completarea unui chestionar pe aceeaşi 
temă.  

La final elevii au fost în totalitate de 
acord că e bine să încerce să apeleze la 
cele mai frumoase mijloace de comunicare, 
evitând discriminarea, agresivitatea, 
violența. 

Ne-am bucurat de prezenţa doamnei 
director adjunct, prof. Dănilă Simona, care 
a apreciat modul de abordare a temei, 
originalitatea ideilor şi a creaţiilor literare şi 
plastice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radu Richard Andrei,  

 VIII A 

Sărbătorile de iarnă la români sunt 
adevărate sărbători ale sufletului. Colindele cu 
clinchete de clopoţei, frumusețea bradului 
împodobit, darurile lui Moş Crăciun, i-au 
inspirit și pe elevii clasei a VI-a B când au 
prezentat în fața invitaților serbarea Magia 
Crăciunului. Prin sensibilitatea şi talentul lor, 

copiii au reușit să creeze o atmosferă de 
basm și linişte sufletească, o pregătire                                         
spirituală pentru marea sărbătoare a  

        Nașterii Domnului - Crăciunul. 
 

Prof. Mocanu Mariana 
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Unitate în diversitate în spațiul       
danubiano-pontic 

 

După Unirea Principatelor, în 1859, 

restabilirea autorității asupra Dobrogei, 

străveche provincie istorică românească, 

poate fi socotită ca fiind a doua etapă majoră 

a procesului de desăvârșire a unității noastre 

de stat. Momentul istoric 1878 este un 

rezultat al voinței dobrogenilor, conștiinței 

românești și al jocului de interese al Marilor 

Puteri în zonă.   

Pe data de 14 noiembrie 2016, un grup de 

elevi, cadre didactice şi câţiva invitaţi           

(Irinel Hordenco, preot la Biserica Sfinții 

Apostoli „Petru și Pavel”, Elmi Gemal, hoge 

la Geamia Abdul Medgid, d-l Traian Nichita - 

Asociația ”Cultul Eroilor”) s-au reunit în sala 

de spectacole a Casei de Cultură 

“I.N.Roman”, unde au sărbătorit “Ziua Unirii 

Dobrogei cu ţara”. Acțiunea multiculturală     

şi-a propus cunoașterea „celuilalt”,               

a comunităților care au o altă origine, istorie, 

religie, cultură.  

„Locuind aici, în Medgidia, pe acest tărâm 

dobrogean, am avut bucuria de a cunoaște    

oameni de alte credințe, cu care am avut o 

relație deosebită și ne-am respectat când 

eram copii, apoi am devenit o familie şi ne-am 

bucurat împreună atât de sărbătorile lor, cât și 

de ale  noastre.” –  ne-a declarat părintele 

Irinel Hordenco. „Locuitorilor din acest oraș le 

urez multă sănătate, 

să trăiască în pace și 

în înțelegere! Să fie 

sănătoși și fericiți!” - 

hogea Elmi Gemal. 

Dobrogea te surprinde 

cu fiecare pas pe care îl faci pe teritoriul ei 

datorită civilizațiilor care au trecut pe aici, şi-au 

lăsat amprenta și au îmbogățit-o cu specificul 

lor. Am omagiat-o și noi la finalul activităţii, prin 

frumoasele cântece interpretate de elevele din 

clasa a VIII-a C, în mai multe limbi: romani, 

turcă, bulgară, macedoneană, și, bineînțeles, 

limba română.   

Prof. Marcov  Raluca  

Școala - prietena noastrӑ 
 

     Ca de fiecare datӑ, clasa a IV-a A         
a desfӑșurat numeroase activitӑṭi școlare și 
extrașcolare: culturale, științifice, de 
educație ecologicӑ și sanitarӑ, de interes 
comunitar.  

     Amintim doar cȃteva: “5 Octombrie -
Ziua Educaṭiei”, “Magia artei”, “A fi un bun 
cetӑṭean”, “Natura, prietena 
mea”, “Viaṭa are prioritate”. 

      Ȋn Sӑptӑmȃna Altfel, 
elevii au fӑcut o vizitӑ la 
Serviciul de Ambulanțӑ, 
Stația Medgidia, unde au 
ȋnvӑțat tehnici de acordare 
de prim ajutor ȋn situații de 
urgențӑ. De asemenea, 
copiii au fost ȋncȃntați sӑ investigheze 
mediul specific Deltei Dunӑrii, prin excursia 
tematicӑ la Centrul Muzeal Ecoturistic 
“Delta Dunӑrii” și prin plimbarea cu 
vaporașul pe Brațul Tulcea, ȋmpreunӑ cu 
alți colegi de la clasa    a IV-a Step. Nu am 
uitat sӑ fim alӑturi de necuvȃntӑtoare prin     

Proiectul WAP - “Sӑ 
ȋnvӑțӑm despre animale”, 
dar și alӑturi de alți 
oameni, prin acțiuni de 
voluntariat, ȋn Programul 
SNAC. 

Anul școlar trecut, elevii au participat la  
multe concursuri, la care au obţinut, ȋn total, 
61 de premii. Prin ȋnvӑțӑturӑ, muncӑ, pasiune, 

ambiție, rӑbdare, ne dorim ca 
toate cunoștințele ȋnsușite  sӑ 
devinӑ “cӑrӑmizi” la temelia 
evoluției noastre ca viitori adulți 
responsabili. 
      Le urӑm succes tuturor!                                                                                         

                                                                                                                             
Prof. Bӑlașa Florentina       
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ANIMALE  DE  POVESTE 
 
Şcoala Altfel a fost, pentru elevii claselor 

a V-a B şi a VII-a C, însoţiţi de 4 cadre 
didactice şi de câţiva părinţi, un prilej de a 
vizita una dintre cele mai mari Grădini 
Zoologice din România, atât ca suprafață de 
teren pe care este amplasată, cât și ca 
număr de specii, dintre care câteva unice în 
ţară. 

Călătoria cu autocarul până la Călăraşi, 
precum şi vizita în sine, au constituit o 
oprtunitate de a verifica dacă noi, elevii,       
ne-am însuşit regulile de comportament în 
spaţiile publice.  

 
S-a urmărit, de asemenea, atât modul în 

care ştim să relaţionăm şi reuşim să 
respectăm un program,  cât  şi servirea 
mesei de prânz pe cont propriu. După ce 
toate acestea au fost îndeplinite cu succes, 
m-am oprit în faţa unui ursuleţ panda şi am 
început să-mi imaginez povestea lui, înainte 
de a ajunge un animal care trăieşte în 
captivitate... 

„Cu mult timp în urmă, trăiam într-o 
pădure de bambus. Într-o zi, pe 
neaşteptate, au venit nişte oameni într-un 
camion cu nişte cuşti în care mi-au închis 
toată familia. Mama m-a ascuns sub un 
morman de crengi. Am călătorit astfel zile 
întregi, departe de toate locurile cunoscute 
şi îndrăgite... Când camionul s-a oprit la 
marginea unei păduri, am ieşit din 
ascunzişul meu pentru a mă strecura în 
spatele unui tufiş. Rămăsesem singur, fără 
familie, fără casă. Noua pădure în care 
ajunsesem nu era un loc potrivit pentru un 
mic pui de panda. Am căutat ore întregi 
ceva de mâncare, însă nimic nu îmi era 
cunoscut. Ostenit şi înfometat, am ajuns în 
apropierea unui sătuc. Am fugit confuz şi 
speriat până la cea mai apropiată 
gospodărie şi m-am cuibarit într-un şopron, 

iar ultimul lucru pe care mi-l mai amitesc 
din acea seară este imaginea a doi copii 
care mă strângeau drăgăstos în braţe, aşa 
cum obişnuia mama mea. Am căzut într-un 
somn adânc. M-am trezit pe o pernă moale 
şi mare, iar un miros de bambus proaspăt 
învăluia cămăruţa îngustă pe care o 
împărţeam cu niște plante mari în ghiveci 
ce stăteau stinghere în colţul opus.  

 
Trecuse o săptămână şi, în sfârşit, mă 

simţeam ca acasă. Nu-mi doream să mă mai 
despart de cei doi prieteni. Ne jucam mereu, 
îmi citeau poveşti, mă spălau şi mă îngrijeau. 
Însă, în scurt timp, lucrurile s-au schimbat. 
Copiii mergeau la şcoală, fiind din ce în ce 
mai ocupaţi să-şi facă temele şi au început 
să mă neglijeze, petrecând tot mai puţin timp 
cu mine. Simţeam că-i încurc, aşa că am 
decis să plec. Să mergi pe străzi, ca urs 
panda, este destul de dificil. Maşinile sunt 
peste tot şi par să vină de nicăieri, iar câinii 
sunt de-a dreptul înspăimântători.               
Când credeam că sunt în siguranţă,             
o maşină mare pe care scria Poliţia 
animalelor s-a oprit în faţa mea.  

Ulterior, am aflat că am fost trimis la 
această grădină zoologică minunată din 
Călăraşi. Deşi îmi este dor de familia mea, 
mă bucur să întâlnesc zilnic atât de mulţi 

oameni prietenoşi, 
mai ales copii...”              
Cu această poveste în 
gând, i-am zâmbit 
puiului de panda, care 
m-a privit îndelung... 
                                  

Maria Ichim, VI B 
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Cu toții știm că cimentul 

reprezintă cel mai important material de 

construcție. În urma vizitei la CRH - Medgidia, 

activitate organizatã în cadrul săptămânii 

“Şcoala Altfel”, noi, elevii claselor a VIII-a A 

şi C, am aflat cum se fabrică și ce este, de 

fapt, cimentul. De asemenea, am înțeles mai 

bine diferența dintre tipurile de ciment 

datorate compoziției acestuia și confuzia 

care se face între ciment și beton, cimentul 

fiind doar o componentă a betonului, care se 

combină cu nisip și pietriș.  

Un element important în fabricarea 

cimentului este calcarul la care se mai 

adaugă calciu, siliciu, aluminiu și fier. Aceste 

elemente sunt topite în cuptor și devin 

clincher, care va fi măcinat ulterior, din care 

cu puțin gips rezultă cimentul.   

În urma vizitării diferitelor secții, am avut 

posibilitatea sã cunoaştem şi sã observãm 

îndeaproape procesul tehnologic de 

fabricație și metodele de testare a unor 

proprietăți     fizico-mecanice ale cimentului, 

cum ar fi rezistența. 

Datorită caracteristicilor pe care le au, 

diferitele tipuri de ciment se folosesc pentru 

anumite tipuri de construcții. Utilizarea 

necorespunzătoare a acestora duce la 

diminuarea performanțelor și la 

compromiterea unor elemente structurale 

sau a întregii structuri. Mai mult, am fost 

surprinși plăcut când am aflat câte eforturi se 

fac la fabrica CRH pentru a diminua 

poluarea. 

 Filtrul modern asamblat determină 

eliberarea a doar 5-10 kilograme de praf pe 

oră, iar folosirea deșeurilor pentru 

întreținerea căldurii cuptorului, în care se 

topesc materiile prime necesare prelucrării 

cimentului, reduce numărul acestora 

aruncate în gropi de gunoi și a acelora 

transportate maritim. Am aflat, totodată, că 

membrii echipei CRH au plantat și o mulțime 

de arbori într-o fostă carieră, fapt ce 

demonstreazã grija pe care o au faţã de 

mediul înconjurãtor.   

Dorim sã mulţumim încã o datã 

organizatorilor acestei interesante vizite şi să  

ne exprimãm speranţa cã unii dintre noi 

vom putea lucra în viitor în acest obiectiv 

industrial echipat cu tehnologie modernã şi 

important pentru ceea ce înseamnã industria 

materialelor de construcţie din ţara  noastrã şi 

nu numai.  

*** 

Ştiaţi cã în fiecare an, CRH produce 

materiale de construcţii pentru împrejmuire cu 

care s-ar putea ridica un gard cu o lungime de 

douã ori mai mare decât cea a Marelui Zid 

Chinezesc?  

 

 

“Prietenia este singurul ciment care  

va ține lumea împreună”  

Iancu Bianca &  

Raluca Popa, VIII C 
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Advertising pentru FAMILIE 

 

     Beneficiarii lecţiei au fost elevii clasei       
a III-a B şi colegii lor mai mari de la a VIII-a C, 
însoţiţi de doamna lor dirigintă, prof. PETRE 
EMILIA, cărora li s-au alăturat câţiva părinţi.  

Laitmotivul activităţii a fost „Copilul are 
mai mare nevoie de timpul alocat de familia 
lui, decât de bani". S-a urmărit îndeosebi 
conştientizarea rolului foarte important pe 
care îl au părinţii în dezvoltarea armonioasă            
a copiilor lor. S-a pus un accent important pe 
atenţia acordată familiei, măsurată în timpul 
acordat, mai ales de către părinții care petrec 
mult timp la serviciu sau sunt obligaţi să 
muncească în străinătate, pentru a asigura 
traiul zilnic.  

Părinții au fost invitaţi să-şi amintească 
jocurile preferate ale copilăriei lor și să să ne 
vorbească despre modalitățile pe care le 
consideră cele mai simple privind petrecerea 
unui timp de calitate împreună.  

 Au fost aduse în discuţie greşelile cele 
mai frecvente ale părinţilor care obişnuiesc să 
suplinească lipsa timpului alocat copiilor 
cheltuind uneori prea mult pe cele mai  
moderne jucării, gadget-uri, dar pierd din 
vedere faptul că pentru cei mici contează mai 
mult cu cine se joacă și cum o fac, ei iubind 
mai mult jocul decât obiectele cumpărate. 

Părintele ȋși poate ajuta 
micuțul să își descopere tot 
felul de abilități. Deși poate 
că acum are multe cerinţe 
pentru cadouri, în esenţă, de 
fapt copilul are nevoie de 
timp petrecut alături de 
familie. 

Invitată să ne vorbească 
despre meseria sa  de agent 
publicitar a fost doamna 
Voinescu Denisia, care ne-a 
oferit detalii despre munca în 
domeniul publicităţii.  

Utilizând nformațiile sale, 
elevii și părinții prezenți la 
activitate au realizat afișe 
publicitare prin care copiii au 
ilustrat dorinţa de a petrece 
mai mult timp cu părinții lor.  

     
 
 
 

 
 

Prof. Etem Șeniz 
 

 

 

„De la ATOM... la energia electricã” 
Miercuri, 20 aprilie 2016, un grup de elevi 

din clasele a VIII-a A şi C, însoţiţi de 
doamnele profesoare Dănilă Simona şi 
Ciocan Emilia, a fost în vizită la Centrala 
Nuclearo-Electrică de la Cernavodă.          

Am avut posibilitatea să cunoaştem 
îndeaproape procesul prin care se obţine 
energia nucleară, folosind drept combustibil 
uraniul şi modul de funcţionare a unei astfel 
de centrale.  Gazdele noastre au subliniat 
importanţa pe care o are pregătirea 
profesională în domeniu, ce trebuie să fie 
permanentă şi riguroasă în cadrul unei 
astfel de instituţii. 

 Nicio greşealã nu este admisã, iar 
responsabilitatea este enormã! În interiorul 
centrului de control şi comandã, am fost 
nerãbdãtori sã vedem care este rolul 
monitoarelor şi al sutelor de butoane de pe 

panoul din faţa noastrã, 
experimentând rolul de 
operator nuclear. Am avut 
posibilitatea să formulăm 
întrebări la care am primit 
răspunsuri clare, pe 
înţelesul nostru şi, 
totodată, ne-am valorificat 
noţiunile acumulate la 
orele de fizică, chimie şi 
chiar matematică. La final 
ne-au fost şi nouă 
verificate cunoştinţele, dar 
am dat dovadă de 
isteţime, fiind apreciaţi de 
către personalul care ne-a 
însoţit pe tot parcursul 
vizitei. 

Avram  Ştefan, VIII A 
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Grădinița Piticot înseamnă educaţie, grijă, 

dragoste, încredere. Aici îi ajutăm pe copii 
să fie ei înșiși, explorând tot ceea ce îi 
înconjoară. În grădinița noastră, copiii sunt 
fericiți, învață jucându-se, imitând situații 
de viață sau participând la diverse activităţi,   
prezentate mai jos într-un scurt jurnal     
ilustrativ. 

Venirea primăverii este întotdeauna un 
moment de bucurie. Văzută prin ochii unui 
copil, ea devine mirifică şi un moment prielnic 
pentru desfăşurarea multor activităţi minunate 

cu cei mici. 

       
Săptamâna „Şcoala Altfel” a fost un prilej 

pentru desfăşurarea multor activităţi distractive, 
pe care le-am surprins în fotografii: concursuri 
sportive, o vizită la Biblioteca „Lucian 
Grigorescu” din Medgidia, acţiuni de 

voluntariat, un spectacol de magie.     

A venit şi vara! 
Sfârşitul de an 
şcolar aduce cu el 
bucuria  vacanţei, 
dar şi o sărbătoare 
mult aşteptată de 
cei mici. Ziua 
Copilului a fost marcată prin frumoase activităţi 

tematice: un carnaval, desene pe asfalt, un 

party.                           

 

 

  Decembrie, recunoscută a fi ,,luna 
cadourilor’’, a fost mult aşteptată la 
Grădiniṭa ,,Piticot’’. Mare a fost bucuria când  
primul Moş darnic, Nicolae, a ajuns şi la micuṭii 
din grădiniƫa noastră!          

A venit apoi rândul lui Moş Crăciun, care „a 
sosit de prin nămeţi” cu sacul plin de daruri. 
Pentru a-l primi cum se cuvine, fiecare grupă 
de preşcolari a pregătit câte un moment 
artistic. Emoţia inevitabilă, frumuseţea 
costumelor şi bucuria de a fi împreună sunt 
ilustrate prin fotografiile de mai jos care devin 
un permanent prilej de aducere aminte a 

anilor copilăriei.  

Articol realizat de 
educatoarele Grădiniṭei ,,Piticot’’:             

Nazîru Mihaela, Silvia Iftime, Mădălina Mamut 

şi Cristina Fianu                                                                            

Activităƫi ECO 

8 Martie—Ziua mamei 

Adio, gradiniţă! 

Mos Craciun e azi la noi! 

Activităƫi „Şcoala Altfel”  
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JURNAL DE FLUTURAŞ 

Deşi pentru fiecare dintre noi, primăvara 
este anotimpul unui nou început, al        
transformărilor, de astă dată, pentru   mine,    
lucrurile au stat altfel. Toamna  mi-a adus 
un nou început, un restart plin de emoţii. 
Am făcut cunoştinţă cu “fluturaşii” clasei      
I Step by Step. M-au învăluit cu inocenţa şi 
voioşia lor, m-au primit între ei ca şi cum 
ne ştiam de ceva vreme. A fost, aşadar, 
firesc să facem lucruri frumoase împreună. 
Prima provocare e venit foarte repede...                  
5 octombrie – “Ziua Educaţiei”.                       

  A fost ocazia perfectă pentru a     
descoperi că emoţiile începutului au       
dispărut în neant, că suntem o echipă care 
funcţionează  foarte bine. Am început ziua, 
conform programului Step, cu întâlnirea de 
dimineaţă şi am aflat cum a descoperit 
ursuleţul Martinel ce înseamnă cuvântul 
educaţie. Înainte de a trece să  lucrăm pe 
centre, am format echipe şi am ieşit în 
curtea şcolii pentru un concurs de desene 
pee asfalt, cu tema “Şcoala mea”.              

 Activitatea pe centre ne-a ajutat să         
umplem “Borcanul educaţiei”, să realizăm 
afişele „Un viitor reuşit prin educaţie”.     
După-amiaza a completat o zi perfectă cu 
activităţile “Călătorie în lumea poveştilor” – 
portret de dascăl, un colaj 

plăcut ce ne-a plimbat prin tărâmul 
poveştilor şi “Cântăm, desenăm, discutăm… 
educaţia o serbăm!” Pentru unii dintre noi, 
un pic mai curajoşi, ziua a marcat şi debutul 
în televiziune, deoarece au acordat primul 
interviu televiziunii Alpha Media. 

   Pentru că activităţile desfăşurate în 
această zi au evidenţiat cât am fost de 
inventivi, creativi şi jucăuşi, în luna 
noiembrie, părinţii ne-au lansat o nouă 
provocare: activitatea dedicată 
Crăciunului....dar, despre această activitate 
vom povesti într-o altă pagină din jurnal... 

 

(Prof. Adriana Constantinescu 
& Mariana Leţa) 

Au fost odată ca-n povești, 
Au fost… și ȋncă sunt 
Mai mulți copii și-ai lor părinți 
Ce-o școală-și doreau mult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Și anii au trecut ca-n zbor, 
Și după șase ani, 
Se ȋmplinea dorința lor 
De-a deveni școlari. 

 
 
 
 
 
 
 

Steluțe, delfini, iepurași, 
Ei toți au devenit 
Și erau tare drăgălași 
Și-așa ușor de iubit. 
 
 
 
 
 
La ȋnceput păreau cuminți 
Și n-ai fi bănuit 
Că mici așa și fără dinți 
Pot face un om-smintit. 
 
Prin multe jocuri și răbdare, 
Cifre și semne-au exersat 
Și cu stȃngace-ndemȃnare 
Lucruri frumoase-au decupat. 
 
Ușor, ușor au ȋnvățat 
Că toți din jur contează 
Și doar prin voluntariat 
Pot fi și ei de bază. 

Iar vestea despre-al  
lor avȃnt 

Ȋn zări s-a răspȃndit 
Și cu petrecere și cȃnt 

Un Moș Bun i-a răsplătit. 
 
 
 
 
 

 
 

Povestea lor doar               
ce-a-nceput 

Și visul și-l trăiesc, 
Căci unde-i drag și  

suflet mult 
Dorințe se-mplinesc. 

(Prof. Nicoleta Legian) 
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PROGRAM CATEHETIC  

”ŞCOALA DE DUMINICĂ”    

 

Cursurile catehetice desfăşurate în         
Parohia noastră au ca scop păstrarea şi      
transmiterea Evangheliei în duhul ortodox    
românesc, însuşirea de către copii a valorilor 
morale, cunoaşterea tradiţiilor şi a istoriei     
Bisericii, folosirea corectă a limbajului din sfera 
religioasă şi, nu în ultimul rând, promovarea  

elementelor de cultură universală. 

Ne propunem să avem 30 de  beneficiari ai 
„Şcolii de Duminică“ care să devină  veseli şi 
creativi, dornici de a creşte frumos în şi cu 

Hristos. 

Lecţiile sunt concepute în a avea, de cele 
mai multe ori, o parte teoretică (lectura biblică 
sau poveşti ortodoxe adecvate copiilor, 
precum şi vieţi ale unor sfinţi repovestite 
pentru copii) şi una practică: o lucrare (colaj, 
desen, confecţionarea anumitor obiecte). 
Latura practică îi va ajuta pe copii să 
dobândească, în raport cu vârsta fiecăruia, 

deprinderi necesare în dezvoltarea lor (lipire, 
colorare, tăiere, folosirea pensulii şi a culorilor 
acrilice), să aplice într-un context 

concret  ceea ce au învățat.  

 

 

CENTRUL EDUCAȚIONAL - SOCIAL  

”Sf. Apostoli Petru și Pavel” 

 

CENTRUL DE ZI DE TIP ”AFTERSCHOOL” 
PENTRU COPII  

 
   

Oamenii manifestă încredere în Biserică, 
mai ales în rolul pe care aceasta şi l-a asumat 
în educaţia copiilor şi tinerilor, prin catehezele 
desfăşurate în parohii şi prin orele de religie 
din şcoli. Mulţi dintre copiii şi tinerii de azi îşi 
petrec o bună parte a timpului liber în faţa     
calculatorului şi a televizorului, "comunicând" 
doar online sau în spaţii unde se promovează 
imoralitatea, egoismul, dependenţa de alcool 
şi droguri. De aceea, propunem acest proiect 
ca pe o alternativă creştină pentru copii, de 
petrecere timpului liber, cu implicaţiI socio-
culturale pe termen lung. Am avut în vedere 
mai ales pe cei aflaţi în situaţie de risc social, 
proveniţi din familiile defavorizate şi 
marginalizate social, contribuind astfel la 
prevenirea abandonului şcolar. 

La activităţile din cadrul Centrului de zi de 
tip ”Afterschool” pentru copii participă un grup 

de 12 elevi înscriși în program, din clasele       
I-IV, de luni până vineri, după-amiaza, între 
orele12.00-14.00. 

   
 

Centrul de zi furnizează servicii 
educaționale și sociale care constau în: 
supravegherea şi instruirea competentă a 
elevilor (efectuarea temelor), după orele de 
curs, până la preluarea lor de către părinţi: 
servirea mesei de prânz în cadrul cantinei 
sociale a parohiei; 
activități practic-aplicative pe diferite        
domenii, cu caracter formativ şi recreativ:      
religioase, vocaționale, sportive și de 
afirmare  a talentelor native, ca suport de 
transmitere a unor modele de învăţare şi 
socializare. 

Preot, Irinel Hordenco 
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Aflat la Ediția a IV-a, proiectul inclus în 
Calendarul Activităților Educative Naționale 
2016 s-a derulat în perioada ianuarie -     
august, 2016,  bucurându-se de şi mai mult 
succes.  
    De această dată, pe lângă promovarea 
valorilor locale, competiția a urmărit și alte 
obiective: dezvoltarea sensibilităţii artistice,  
a simţului estetic, cultivarea interesului 
pentru cunoaşterea identităţii, a unei atitudini 
de apreciere a elementelor de istorie locală 
şi creşterea interesului pentru comunitate. 
Astfel, s-au conturat noi activități, incluse în 
patru secțiuni, cu un spectru larg:                  
Picturi -  grădiniță și clasele  P-I-II; III-IV; 
Creaţii literare - elevii  din clasele  III-VI;   
Istorie locală;  
Proiecte ECO (prezentări ppt). 

Concursul a stimulat creativitatea elevilor 
sau i-a implicat în acţiuni de cercetare,        
cu scopul de a evidenţia personalităţile care    
s-au remarcat în diferite domenii de           
activitate şi care au rămas în memoria       
locuitorilor. Secțiunea Proiecte ECO a 

promovat munca în echipă, solicitând    elevii 
și cadrele didactice îndrumătoare să inițieze 
și să deruleze, pe o perioadă de timp mai 
îndelungată, o activitate mai  elaborată.  

Promovarea proiectului online,             
https://oameni-locuri-fapte.wikispaces.com, 
www.didactic.ro,  şi parteneriatele cu         
Inspectoratul Şcolar Județean, Primăria, TV 
Alpha Media, Crucea Roşie - Filiala        
Medgidia, Centrul Militar, Medgidia, Palatul 
Copiilor, Constanța, Biblioteca Municipală și 
Casa de Cultură ”I.N.Roman”  sunt  factorii 
care au atras un  număr de peste 800 de 
participanți. Pe lângă școlile din judeţul   
nostru, şi-au manifestat dorinţa de a înscrie 
elevi în concurs instituţii de învăţământ din 
32 de judeţe şi din 
București. 

La nivelul instituției  

noastre, elevii s-au      

implicat într-un număr 

mare, reușind să obţină 

40 de premii: 9 pentru 

creații literare, 3 pentru 

proiecte ECO, 4 la istorie 

locală și 24 de premii la 

secțiunea de pictură.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

A 

R 

T

E

N

E

R

I

A

T

E 

 

E

D

U

C

A 

Ț 

I

O

N

A

L

E 
Coordonator proiect, 

Prof. Sorina Eftimi 
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CULORILE RECICLĂRII 

 
Galben ca un soare copt, 
Coșul strânge,  la un loc, 
Plasticele, chimicale, 
Ce se vor topi-n cuptoare. 
 
Verdele-i de la verdeață, 
Nuanța ce înseamnă viață. 
Și adună-n  al său coș 
Tot ce-i deșeu de prisos. 
 
Albastru-i cer și poezie, 
Ea se așterne pe hârtie 
Și, când hârtia se uzează, 
Albastrul îi devine casă. 
                                                              
Munteanu Antonio-Adrian, 

VII A 

 De ce mai aveți nevoie și de 
ecologie? Pentru a trăi în armonie cu 
natura! răspund elevii şcolii noastre, la 
întrebarea adesată în 10 iunie 2016, de către 
echipa CCDG cu prilejul Reevaluării Eco 
care s-a încheiat cu acordarea pentru a 
șasea oară a Steagului Verde, ceea ce 
semnifică, pentru această instituţie de 
învăţământ, peste șaisprezece ani de 
activitate ecologică, sub deviza  

 
GÂNDEȘTE / ACȚIONEAZĂ / SALVEAZĂ  

Programul zilei a inclus 
prezentarea de către Comitetul 
Eco a întregii activităţi derulată în 
ultimii doi ani școlari și 
inaugurarea Parcului Eco al 
școlii, reprezentând un colț al 
grădinii în care a fost amenajat 
un mic amfiteatru de vară, scena 
fiind o tablă de șah, străjuit de o 
statuietă denumită Eco Infinit, 
datorată valorificării unei lucrări 

de artă (abandonată) a unui 
artist anonim din localitate. 
Această inițiativă a fost apreciată 
de președintele comisiei de 
evaluare, care ne-a acordat 
Premiul de Excelență în cadrul 

Seminarului Național CCDG. 
Totodată, am primit o distincție 
specială, oferită instituțiilor 
considerate școli fondatoare.  

 
“Deşeuri colectăm,  
mediul curat îl păstrăm!”   
 

În cadrul acestui proiect, au fost derulate mai multe 
tipuri de activități: colectarea de maculatură, finalizată în 
data de 5 iunie – Ziua Mediului - printr-un concurs; 

realizarea de obiecte din materiale refolosibile: 
Mărțișorul Ecologic; Parada Eco; Designeri în devenire; 
Centralele Viitorului. 

Prima activitate, care s-a organizat sub forma unui 
concurs , a avut un impact deosebit asupra elevilor ce au 
răspuns pozitiv, dovadă fiind cantitatea strânsă, aproape 
13 tone de hârtie. S-au remarcat elevii Dragnea Andrei 
de la clasa I C, Iancu George de la clasa I Step by Step, 
Avram Cristian Ştefan, clasa a VIII-a A, toţi trei ocupând 
locul I în clasament. 

Prin valorificarea cantității de maculatură s-au 
achiziționat cărți pentru biblioteca școlii, mingi și 
echipamente sportive.  
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“O şcoală  
curată şi frumoasă pentru o 

viaţă sănătoasă!”  
 

    Devotați acestei teme Eco, elevi, 
părinți și întregul personal al școlii au 
transformat instituția într-un loc 
minunat, în care să învățăm cu 
plăcere.                                           

Sălile de clasă au fost 
decorate cu obiecte din 
materiale reciclate realizate 
de copii, iar în curtea școlii s-au 
efectuat acțiuni de ecologizare, s-au 
plantat flori și copaci.   

Au fost marcate prin activități 
specifice: Ziua Mediului Înconjurător 
(5 iunie), Ziua Pământului (22 aprilie), 
Ziua Mondială a Apei  (22 martie). 

“S.O.S. Natura în pericol!” 

Dobrogea este o zonă  
splendidă, cu ecosisteme unice în 

țară. Prin activitățile realizate în 
cadrul acestei teme, elevii au 

cunoscut diferite specii de plante și 
animale și au înțeles importanța 
protejării mediilor de viață. Unele 
evenimente au fost organizate în 

colaborare cu  ONG Mare Nostrum. 

”Nimeni nu poate rezolva tot,  
dar oricine poate face ceva!”  

 
       FII ECOlogic! 
     
      Economisirea oricărui tip de 
energie este modul de viață al 
persoanelor care gândesc 
sănătos!   

Prin Proiectul ”FII ECOlogic!”       
ne-am propus conștientizarea 
elevilor privind modificările pe 
care le determină omul, prin 
activitățile curente, asupra 
mediului înconjurător, formarea și 
consolidarea comportamentului 
ecologic, dezvoltarea unei 
atitudini prietenoase față de 
mediu.  
     Cei 22 elevi din clasa a VIII-a 
B au participat la o serie de 

activități derulate în perioada 
aprilie-mai 2016: sesiune de 
informare privind cauzele și 
efectele modificărilor climatice 
(efectul de seră, emisiile de 
carbon, încălzirea globală); 
calcularea amprentei de carbon; 
elaborarea unor reguli pentru 
reducerea consumului de energie, 
resurse naturale și a emisiilor de 
CO2; realizarea unor obiecte din 
materiale refolosibile. 
       Evaluarea s-a concretizat prin 
amenajarea unei expoziții cu 
produsele confecționate, aplicarea 
unui chestionar elevilor participanți, 
realizarea prezentării electronice a 
proiectului, precum și prin 
participarea la Concursul Național 
Oameni, locuri, fapte, la care am 

obținut Premiul I.  

Proiectul “Sistem de management integrat al 
deșeurilor  

în județul Constanța” 
 
     La inițiativa Consiliului Județean, elevii 

claselor a V-a și a VI-a, precum și părinții 
acestora, au participat la o prezentare PPT 
animată, interactivă, și o demonstrație de 

colectare selectivă a deșeurilor.                      
       De asemenea, elevii și-au valorificat 

potențialul creativ prin realizarea unor 
lucrări plastice și literare tematice, care au 
fost premiate la finalul activității. 
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“Există două modalități de a împrăştia 
lumină: să fii lumânarea sau oglinda care o 

reflectă.” (Edith Wharton) 

 
Eveniment preluat din experiența altor țări, 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului în 
România este iniţiativa asociaţiei Pro Vobis – 
Centrul Naţional de Resurse pentru 
Voluntariat, care a devenit coordonator la nivel 
naţional. SNV urmărește promovarea 
voluntariatului ca modalitate de 
responsabilitate socială și soluționarea unor 
probleme locale prin acțiunea comună și cu 
implicarea cetățenilor. Proiectul este dezvoltat, 
finanțat si implementat direct de partenerii 

locali SNV. 

În perioada 9-15 mai 2016, Serviciul de 
Asistență Socială din Cadrul Primăriei 
Municipiului Medgidia, a inițiat mai multe 
activități. Elevii, părinții și cadrele didactice din 
şcoala noastră s-au implicat cu multă dăruire 
ȋn acțiunea ,,Îmi pasă de comunitatea mea". 
Au fost oferite pachete cu alimente unui număr 
de 27 de familii nevoiaşe din Medgidia,     
„Casa Ciobanului” (un grajd dezafectat din 
suburbia orașului) și Remus Opreanu.  

 
 
 
 
 

 
 
Între 14-18 noiembrie 2016 s-a derulat 

campania socială “Săptămâna legumelor și 
fructelor donate”. Aflată la a VII-a ediție, 
aceasta implică voluntari, elevi și profesori de 
la școlile care promovează acțiunile umanitare 
din cadrul SNAC, cu scopul de a-i sensibiliza 
cu privire la situația dificilă în care se află 
persoanele defavorizate. 

Peste 500 de elevi și 25 de cadre didactice 
din şcoala noastră s-au implicat în această 
campanie oferind în jur de 1000 kg fructe și 
legume. Donațiile lor au ajuns la 30 de familii 
nevoiașe desemnate de Serviciul Social al 
Primăriei Municipiului Medgidia și, prin elevii 
claselor a VIII-a A și C, la Centrul de zi de tip 
”Afterschool” pentru copii, al parohiei Sf. 
Apostoli „Petru și Pavel”, aducându-le  bucurie 
în suflet.  

 

 

 
 
    Elevii clasei a VI a B, împreună cu               

d-na dirigintă – prof. Mocanu  Mariana, și-au 
propus să aducă un zâmbet pe chipul unor 
copii din localitatea Satu Nou, dovedind 
compasiune, grijă și iubire, oferindu-ne astfel 
un  exemplu demn de urmat prin donațiile 
realizate în prag de sărbători. 

    Eforturile voluntarilor noștri, implicați și 
dornici să-i ajute pe cei care se confruntă cu 
lipsuri materiale, sunt răsplătite cu privirile 
sincere, pline de recunoștință și cu 
mulțumirile calde ale  celor aflați în 
dificultate. 

 
 

Prof. Mariana Nistor – coordonator S.N.A.C.  
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Medgidia, 15 martie 2016 

 

Dragul meu prieten,  
 

Îți mai amintești? Eram de-o șchioapă și 

pășeam timid în minunata lume a grădiniței. 

Căutam repere prietenoase într-un univers 

necunoscut și … privirile ni s-au întâlnit…     

De atunci, am devenit de nedespărțit: 

împărțeam același scăunel, jucăriile mele, 

pachețelul meu, pe mama mea, de care 

spuneai mereu că este frumoasă, și bună,      

și iubitoare. 

Abia mai târziu am înțeles că locuiai doar 

cu tatăl tău și găsiseși în mama mea căldura 

și dragostea pe care nu ți le oferise nimeni.      

De atunci, am rugat-o să te îmbrățișeze și pe 

tine din când în când și, în fiecare zi în care îți 

aduceam și ție un pachețel pregătit de ea, 

chipul ți se inunda de fericire. Avea cine să se 

gândească și la tine! 

Anii au trecut, iar drumurile noastre s-au 

despărțit. Până într-o zi, când destinul          

a decis să ne reîntâlnim. Făceam parte din 

grupul desemnat să fie mesagerul școlii și să 

ofere darurile pregătite de colegii mei, în 

preajma Crăciunului. Așa am ajuns la școala 

unde învățai tu și, deși nu te-am recunoscut, 

o forță necunoscută m-a îndemnat să mă 

îndrept spre tine. Ți-am oferit darul meu și  

mi-am ridicat ochii, ca să-ți privesc chipul. 

Când privirile ni s-au întâlnit, ochii ni s-au 

umezit, dar ne-am abținut să plângem, că 

doar eram bărbați de acum! 

M-am bucurat nespus; dorința mea 

permanentă de a-i ajuta pe cei aflați în 

suferință m-a ajutat să te regăsesc, chiar 

dacă trăiai într-un cămin, unde tatăl tău te-a 

abandonat. Cu toate acestea, am descoperit 

că înveți foarte bine, ești un copil responsabil 

și ți-ai fixat o țintă înaltă: să devii preot, ca să 

aduni în parohia ta toți copiii abandonați.       

Îți fac o mărturisire: de când te cunosc, am 

învățat ceva de la tine, și anume că sunt 

norocos, că am o familie minunată, pe care 

trebuie să o apreciez. Și mai știu ceva: 

trebuie să mă străduiesc mai mult la școală, 

ca să învăț mai bine. Dacă poți tu, care ești 

vitregit de soartă, eu, care le am pe toate, de 

ce aș fi mai prejos? 

Impresionați de povestea ta și de legătura 

de suflet dintre noi, care nu s-a destrămat în 

timp, părinții mi-au propus să te invităm să 

petreci sărbătorile de Paște în familia 

noastră. Ce zici? 

Aștept nerăbdător răspunsul tău.                                                                              

 

Te îmbrățișez cu drag,                                                                                             

Antonio 

 
Munteanu Antonio-Adrian, VII A 

Despre voluntariat am putea spune că 
este ca o poveste frumoasă, care ne oferă 
exemple demne de urmat. Şi, cum de 
foarte multe ori cuvintele au o putere 
nemăsurată datorită mesajului puternic pe 
care îl pot transmite, vom consemna aici 
şi câteva citate:  

„Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în 
lume”. (Gandhi)  

“Singurele fiinţe de pe faţa pământului 
care reflectă compasiune, grijă nemăsurată, 
răbdare şi dragostea adevărată pentru 
oameni poartă numele de voluntari.” (Erma 
Bombeck) 

“Voluntarii reprezintă IUBIREA în 
mişcare.” (autor anonim) 

 „Nu există nimic mai puternic decât 
inima unui voluntar.” (Doolittle) 

„Definiţia cea mai semnificativă a 
voluntariatului: faci tot ceea ce trebuie, 
pentru că vrei să ajuţi;  lupţi pentru o cauză 
în care crezi şi pe care o consideri 
importantă.” (Ivan Scheier) 
 

Iar la final, nimic nu poate fi mai 
grăitor în a defini altruismul, ca frumosul 
îndemn biblic:  

„Dăruind vei dobândi”.  

Citate culese de  
prof. Tatiana Penelea 
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COMUNICAREA ASERTIVĂ - MODALITATE 
EFICIENTĂ ÎN ARMONIZAREA  

RELAŢIILOR 
                                                                                               

Fie că suntem la şcoală, în familie, sau în 
grupurile de prieteni, ne confruntăm zilnic cu 
situaţii care ne solicită să luăm atitudine. 
Uneori constatăm nu ni se respectă 
drepturile, alteori nu obţinem ceea ce dorim, 
sau nu ni se oferă sprijinul pe care îl 
aşteptăm. În astfel de situaţii, devenim  
nemulţumiţi, alegem să blocăm comunicarea 
sau chiar intrăm în conflicte cu cei apropiaţi. 
Pentru a depăşi astfel de momente, este 
foarte important să-i învăţăm pe elevi să 
comunice asertiv prin activităţi interesante, 
jocuri de echipă şi exerciţii atractive.     

„Comunicarea asertivă” a fost titlul 
activităţii de consiliere colectivă, desfăşurată 
în semestrul I al acestui an şcolar, la clasa a 
V-a C, unde există un grup de copii cu 
cerinţe educative speciale.  

Prin intermediul fişelor, al jocurilor şi 
exerciţiilor propuse, boboceii au reuşit să 
sublinieze unele aspecte definitorii pentru 
grupul din care fac parte: autoapreciere, 
autostimă, autovalorizare, bunătate şi 
empatie faţă de trebuinţele colegilor lor.                    

Un rol important îl are grija pe care o au 
ceilalţi elevi ai clasei pentru integrarea 
acestora.  

Din răspunsurile consemnate în fişele de 
lucru, reiese că elevii clasei a V-a C au 
înţeles cum să rezolve problemele 
interpersonale pentru a se crea o  atmosferă 
plăcută în cadrul orelor şi în recreaţii.. 

Elevii au înţeles că trebuie să ne 
exprimăm sentimentele, că suntem egali, 
nimeni nu este mai important decât celălalt, 
toți avem aceleași drepturi fundamentale pe 
care le apărăm, fără 
a le încălca pe ale 
celuilalt. 

Clasa a V-a C 
Ora de consiliere cu tema  

“Comunicare asertivă”  

        PROIECT C.J.R.A.E. DE CONSILIERE 

PENTRU ELEVI 

”Ştiu, vreau, pot!” este un proiect 
educaţional de consiliere pentru elevi, axat pe 
dezvoltarea şi exersarea abilităţilor de 
învăţare, autocunoaştere, intercunoaştere, 
comunicare şi autocontrol, care să faciliteze 
adaptarea optimă la schimbările produse în 
plan personal şi social. Activităţile de consiliere 
propuse în cadrul Proiectului pentru elevi, pun 
accentul pe valorificarea abilităţilor de 
autocunoaştere şi intecunoaştere ale elevilor, 
pe abordarea experienţială a învăţării, pe  
exersarea capacităţilor de luare a deciziilor şi a 
planificării carierei, urmărindu-se creşterea 
motivaţiei pentru şcoală, a încrederii în forţele 
proprii şi a evitării unor comportamente de risc.  

Învăţarea „practicând” şi exersarea 
abilităţilor de viaţă ale elevilor, rămân 
deziderate ale educaţiei pentru o 
dezvoltare durabilă, întrucât tinerilor le 
sunt solicitate tot mai des capacităţile de 

luare a deciziilor şi de adaptare rapidă la 
transformările ce au loc în plan profesional, 
economic, social, cultural.   

Prin implementarea acestui proiect, aflat la 
ediţia a IV-a, ne propunem să contribuim la 
optimizarea stilului de muncă al elevilor şi a 
relaţiei profesor-elev, în vederea gestionării 
favorabile a situaţiilor de viaţă.  

În cadrul Emisiunii educative „De vorbă 
cu psihologul”, difuzată pe postul de 

televiziune ALPHA MEDIA Medgidia, vă 
invităm să participaţi la promovarea, 

mediatizarea şi 
diseminarea 
rezultatelor 
obţinute . 
 

Profesor psiholog   
VALENTINA DURAC 

18 



  

 

„SĂ FIM TOLERANȚI!” 
E MULT? E PUȚIN? E DESTUL? 

 
Să încercăm să privim dincolo de cuvinte, 

să nu mai rătăcim printre explicațiile 
dicționarului. În jurul nostru e mult mai mult, 
iar definiția completă o alcătuiește fiecare, 
pur și simplu. 

Pentru că noi ştim foarte bine că trebuie   
să-i acceptăm pe cei de altă rasă, culoare, 
credință. Dar cum rămâne cu propriii colegi, 
de exemplu? Ne excludem unii pe ceilalți, 
formând diverse grupuri,  alcătuindu-ne astfel 
propria limită a toleranței. Şi oricât am căuta, 
nu mai reuşim să ne încadrăm în definiție. 
De ce nu ne mai amuzăm când auzim          
o glumă sau despre o întâmplare hazlie?    
De ce trebuie să râdem pe seama cuiva? 
Atunci, fără să ne dăm seama, zâmbetul 
devine rânjet răutăcios și reușim să mai 
inventăm încă un motiv de intoleranță: un 
obiect de îmbrăcăminte insuficient trendy, 
niște încălțări care nu sunt de firmă, un   
make-up care nu se mai poartă şi lista poate 

continua, din păcate, la nesfârșit. 
Și dacă ai rezultate prea bune la școală 

nu te mai încadrezi în „profil”, deci n-ai cum 
să fii tolerat, asta e clar! Dacă nu-ți bate 
lanțul pe piept sau nu-ți zdrăngăne 
maneaua în căști, chiar nu pricepi că n-ai ce 
căuta printre „populari”? Vezi că nu te duce 
capul, premiantule? Zi mersi că nu te-am 
făcut „tocilar”! 

Ce alte exemple am mai putea găsi ca să 
ne convingem cât suntem de „toleranți”? 
Bârfa, care este la loc de cinste? Jignirile,    
în fel și chip, pe care ni le aducem zilnic, unii 
altora, râzând? 

Mai avem atât de puțină vreme de 
petrecut împreună! V-aș propune să trecem 
la un alt nivel pentru că, din câte se vede, 
doar să fim „toleranți” nu este suficient. 

Să încercăm să ne așternem toleranța în 
suflete, pe chipuri și în zâmbete, să ne 
acceptăm așa cum suntem, cu defectele și 
calitățile noastre. Să ne savurăm victoriile și 
să ne acceptăm eșecurile împreună, să 
simțim bucuria prieteniei adevărate. 

Oare, este destul să fii „tolerant”? Nu prea 
cred. Trebuie să învățăm să ne acceptăm și 
să iubim necondiționat.                                   

Victor Iuga, VIII A 

ÎNDEMN LA TOLERANȚĂ 
 

Milos din fire şi modest 
Cu ei fii îngăduitor, 
De strigă, mint sau te jignesc 
Tu cu linişte interioară 
Încearcă să te stăpâneşti 
Şi tolerant, uşor să le zâmbeşti 
De ţi-au greşit cu ceva 
Bine ar fi să le explici 
Cu ton cald şi liniştit 
Cum şi când ei ţi-au greşit. 
 
Bălan Cristian, VIII A 
 

DESENE: Să fim toleranţi! 
 

POPA  RALUCA, VIII C 

Toţi suntem egali 
Oriunde pe pământ 
Legături bazate pe consimţământ  
Eu, tu şi ei suntem la fel  
Regăsiţi pe meleagurile Terrei 
Arhivaţi în societăţile corupte în minciună 
Născuţi dintr-un întreg unic 
Țesuţi din acelasi material  
Aceasta este toleranţa bazată pe egalitate. 

 
Avram Ştefan, VIII A 
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ÎN  CĂUTAREA  LUI  FĂT- FRUMOS    
 
De când cu basmele copilăriei, de când am 

aflat de Făt-Frumos, îl caut. Nu mă mai 
mulțumesc să-l aflu în povești, vreau să-l 
cunosc în realitate! 

De atunci, îl caut cu tenacitate, cu speranță 
și cu din ce în ce mai multă curiozitate.           
Mai întâi, am crezut că îl găsesc în părinții 
mei… Da, îmi ziceam, cu siguranță s-a ascuns 
în ei, de sunt așa de calzi, iubitori, gata să ia 
viața în piept și să se lupte cu oricine ar putea 
pune în pericol viața puiului lor! Dar n-am mai 
fost atât de sigur atunci când mama                 
a contactat o boală incurabilă și m-a părăsit  
când aveam nevoie mai multă de ea. Degeaba 
l-am implorat pe tata să o ajute, căci el n-a 
putut să-și folosească puterile supranaturale la 
care mă gândeam eu că le are! Atunci,            
a apărut o zână bună- bunica- ființa care, nu 
știu cum reușea-probabil că avea vreo baghetă 
fermecată - dar îmi alunga orice supărare.   
„Ea e sus, în ceruri, și de acolo te va veghea 
mai mult. Ai grijă, să n-o dezamăgești!” m-a 
asigurat draga mea bună și chiar că mă 
străduiesc să o fac mândră pe mama de mine! 
     Odată, mi-am zis că orice bunic  ar putea fi 
Făt-Frumos, dar m-am răzgâdit rapid, pentru 
că personajul de basm nu îmbătrânește 
niciodată; alteori, cucerit de inocența și 
puritatea unui copil cu ochii scântei, păr smolit 
și chip de înger, care visa să ajungă la stele, 
am crezut că, în sfârșit, l-am găsit.  
      Putea fi un Făt-Frumos, dar la început de 
drum, când trăiește în bezna pufului în care îl 
cresc părinții, așa că mi-am propus să-l 
urmăresc în timp, poate mă lămuresc. 

 Mai târziu, am fost convins că eroul meu 
se găsește printre dascălii care mi-au călăuzit 
pașii în sinuosul labirint al cunoașterii.                                             

   Ei modelează caractere, fac minuni cu puii 
ezitanți pe care îi metamorfozează, încet, dar 
sigur,  în oameni destoinici, dispunând de 
numai trei instrumente magice:  cărțile școlii,  
mintea și sufletul propriu. Dascălii, acești 
apostoli care se sacrifică pe altarul cunoașterii, 
aceste ființe extraordinare, au conștiința 
misiunii sfinte  ce le revine  pe pământ și, de 
aceea, seamănă cu exponentul binelui din 
basme, mai cu seamă că ei nu mor niciodată, 
ci sunt etern în sufletul celor pe care i-a format.  

   Treptat, pe măsură ce creșteam, 
începusem să-i privesc pe conducătorii statelor 
ca pe niște feți-frumoși; ei dețin puterea 
absolută, ei trebuie să țină în echilibru perfect 
universul, să-l ferească de războaie,              
să-l conserve, să-l transforme într-un tărâm 
magic, strălucitor, primitor, sigur și fericit   
pentru orice om, indiferent de culoare și 
aspirații de viață. Dar azi, când lumea se 
confruntă cu războaie sângeroase și-și strigă 
ura de rasă, când mor oameni nevinovați în 
atentate, când nu mai ai convingerea că 
planeta albastră va fi un cămin pentru 
generațiile viitoare, știu clar că ei nu au 
calitățile unor eroi… 

     Într-o zi, am avut o revelație: stă în 
puterea noastră, a tinerei generații să fim     
Feți-Frumoși, să salvăm tărâmul nostru 
fantastic de puternic… Am învățat tot ce 
trebuia să știm de la fiecare erou din viața 
noastră: că viața e o luptă continuă, pe care o 
câștigi numai dacă apuci drumul drept și dacă 
te înarmezi cu altruism, optimism, înțelepciune, 
curaj și tenacitate. Făt-Frumos potem fi toți, 
pentru că toți trăim într-o poveste și avem un 
ideal comun: să supraviețuim!  

Barbu Sebastian, a VIII-a A, 
  Premiul al  II-lea, Concursului Național  

                   ,,În țara lui Făt-Frumos”        
  Prof. îndrumător: Munteanu Laura - Viorela 

DESEN:  
 

Fat-Frumos—salvatorul Planetei Albastre  
 

POPA  RALUCA, VIII C 
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          Amintiri în amurg            

 
Amurgul naşte roze mari de sânge,  

Prin parc ţâşnesc izvoare de parfum,  

Ascult cum plâng fântânile şi cum  

Arcuşul serii printre nori se scurge.  

E-o muzică pierdută în trecut,  

Un vis fugind pe-o coardă de vioară,  

Trezind ecoul stins odinioară,  

Ce triste amintirile îmi sunt!  

Cu ochi plutind în lacrimi îngheţate,  

Se-adună gânditoare pe poteci,  

În mâini purtându-şi inimile goale,  

Apoi, cu gesturi mute şi domoale,  

Plutesc sfios spre mine, rând pe rând,  

Şi îmi sărută sufletul, plângând. 

 

Cristiana Vlădăreanu, VI B 

Septembre! 
 
Regarde un peu 
La rosée existe encore 
Pendant que l'automne  
Commence à tisser  
Des feuilles voyageuses 
Tandis que nos âmes  
Si inquiètes chuchotent  
Des vers en soie.  
La terre triste,  
Parée de nos pas 
Pleure elle aussi 
Sa sombre solitude.  
L'horizon désert, 
Rouillé par nos pen-
sées,  
Est resté lui-même  
Sans ses chanteurs 
En murmurant un 
hymne 
De tristesse.  
 
 

Cristiana Vlădăreanu, VIB 
Premiul Revistei «Le Temps»  

Franţa, 2016  

Septembrie! 
 
Priveşte puţin! 
Picături de rouă 
De unde mai vin? 
În timp ce toamna 
Începe a ţese 
Un covor de frunze, 
Multe şi dese, 
Sufletele noastre 
Neliniştite 
Scriu versuri 
Abia şoptite. 
Trist e pământul,  
Sub ale noastre urme. 
Plânge şi vântul 
Când singur rămâne. 
Pustiu e orizontul 
Împovărat de gânduri, 
Când nu se mai aud 
Ale păsărilor cânturi, 
Şi tot ce mai rămâne 
E o tristeţe fără nume. 

Patria ni-i mamă şi graiul, românesc                      
 
Pe-acest tărâm frumos, 
Cules dintr-o poveste,  
Cu munţi înalţi, zeloşi 
Ce mării dau de veste 
Se află a mea ţară 
Numită România, 
Cu oameni buni şi harnici 
Ce-i seceră câmpia. 
De mii de ani, străbunii 
Au moştenit pământul, 
Făcând din noi, românii, 
Un neam bogat şi mândru 
Ce duce mai departe  
Un vis etern, ceresc, 
Căci patria ni-i mamă 
Şi graiul, românesc. 
 
 Bişag Gabriel Valentin, VI B 
 

 

CĂLĂTORIE  
 
O pasăre uriaşă a venit 
Şi mi-a acoperit visele 
Cu aripile ei larg deschise. 
Arătându-mi ce este frica, 
Dar şi îndrăzneala, libertatea, 
Şi zborul, dar şi căderea. 
Şi cântecul, dar şi tăcerea. 
Un cal alb a venit apoi din întuneric, 
Şi m-a rugat să-l urmez. 
Ca să mă ajute să-mi înfrunt 
Toate fricile, să alerg liber. 
Să uit de unde am plecat 
Mic copil neajutorat. 

 

Bălan Cristian, VIII A 

CREZ 
  
Cred în destin 
Şi în oameni 
În puterea iubirii, 
Şi în minuni 
Cred în semnele naturii 
În spiritele ce ne vorbesc 
În vise 
Şi în iluzii. 
Dar nu cred 
În tinereţe fără bătrâneţe 
Şi în viaţă fără de moarte 
Nu am învăţat nici cum 
Să desluşesc forţele răului 
În catedrala sufletului meu  
Este o binemeritată pace 
Şi în acelaşi timp furtună! 
 
Bedreag Răzvan, VIII A 

Foto: Ichim Maria, VI B 
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SĂ-ŢI VORBESC DESPRE MINE 

Iar te-am supărat! Nu ştiu ce se întâmplă 
în ultima vreme. Sau mai bine zis ce MI se 
întâmplă. Totul era atât de simplu şi ne 
înţelegeam atât de bine. Mă rog, cu mici 
excepţii. 

Ne plăceau aceleaşi lucruri, dar acum 
ceea ce-ţi place ţie mi se pare învechit şi de 
prost gust. Da, chiar aşa. Cum să te mai 
intereseze, de exemplu, „Războiul  stelelor”, 
când poţi vedea cu prietenii un film de 
groază super? Film clasic, cică! Poate 
„plictiseală clasică”, vrei să zici! 

Şi ce ţi s-o fi părând atât de ciudat şi inutil 
statul pe Facebook? Am acolo o mulţime de 
prieteni. E drept că habar n-am cine sunt unii 
dintre ei, dar e OK. 

Da, ştiu, că folosesc prea multe cuvinte 
din engleză, dar e cool. Hai, că iar am greşit! 

Degeaba tot zici tu „săraca limba română”.  
Ce, n-am DEX şi pe net? Şi toate 
dicţionarele şi referatele şi compunerile din 
lume. Adevărul e că - ştii ultima traducere  la 
engleză? – a ieşit cam – vorba ta – „Foaie 
verde lobodă, curge apă-n beci, Aş mânca o 
ciulama, s-o ţin minte-n veci”. Şi mi-a cerut 
doamna s-o refac (Sorry, nu ţi-am mai spus). 

Să citesc??? E o noţiune depăşită, chiar 
dacă nici tu, nici profa de română nu sunteţi 
de acord cu asta. Şi-apoi nici nu e igienic!   
(Nu face ochii mari!). Am învăţat eu la bio că 
printre alte multe surse de îmbolnăvire (Ia 
uite, ditamai cuvântul!) se numără şi filele 
cărţilor trecute prin atâtea mâini. Că doar şi 
diriga ne-a zis să avem grijă să nu ne 

îmbolnăvim   şi să lipsim de la şcoală.        
O să zici: „Da, dar cum rămâne cu rosul 
pixurilor, stilourilor, gumelor?”. Face bine la 
dantură şi la stres!  Păi tu îţi închipui că e 
aşa uşor să treacă ora de mate fără să te 
asculte? Bine, aşa e, odată ajunsesem 
aproape la vârful creionului şi tot m- a scos 
la tablă! 

Şi apoi, iarăşi nu pricep de ce te superi 
când tu îmi spui să fac un lucru şi eu chiar     
te-aş asculta,  dacă prietenii mei n-ar găsi o 
soluţie mai bună… Da, ca atunci cu stropitul 
cu apă prin clasă. De ce să foloseşti apa pe 
dinăuntru (sau s-o bei, cum zici tu) când ţi-e 
cald pe dinafară? Logic, nu? Bineînţeles că 
diriga n-a fost încântată de lecţia noastră de 
logică şi ne-a răcorit şi mai bine cu un duş 
verbal, de nu ne mai venea nici măcar să ne 
uităm la sticla cu apă! 

Iar am făcut-o de oaie! Îmi propusesem să 
te îmbunez şi iar ţi-am adus aminte de ce nu 
trebuia. Deja îţi văd cuta aceea de pe frunte 
care nu prevesteşte ceva bun. 

Acum, în faţa hârtiei, pot să recunosc 
faptul că de multe ori ai sau ai avut dreptate. 
Dar n-aş mai fi viitorul adolescent dacă nu      
ţi-aş mărturisi live. Sau cum ţi-ai mai aduce 
aminte de mine atunci când voi pleca pe 
drumul meu? Aşa că îţi cer iertare acum, în 
faţa martorului alb şi tăcut (Apropo, scuzele 
sunt şi pentru ce va urma. Crezi că mai scriu 
eu atâta?). 

Şi pentru că tot nu ne aude nimeni, am    
să-ţi mai spun şi-un secret:  

      TE IUBESC, MAMĂ! 
Victor Iuga, VIII A 

DESENE: EU ŞI MAMA MEA 
TURLIU CRISTINA, VIII C 
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Speranța … 
 

Era odată o fetiță, pe nume Maria, care, 

de când îi murise tatăl, trăia în cruntă sărăcie, 

alături de mama și de  fratele ei mai mic.       

Ca să își câștige traiul, erau nevoiți să 

meargă în fiecare dimineață devreme pe 

malul mării, de unde culegeau scoici și melci 

pe care le vindeau unui negustor.  

Fetița era mânioasă pe marea nemiloasă 

ce îi răpise tatăl pescar, într-o furtună 

puternică. De atunci, totul părea învăluit în 

întuneric…  

Într-una din zile, o strălucire puternică îi 

atrase atenția către o scoică , având forma 

unei  amfore. În acea noapte îl visă pe tatăl ei 

care îi spuse că scoica este magică. O 

povățui ca, atunci când are nevoie, să sufle în 

ea și va primi puteri miraculoase.  

În ziua următoare, își reaminti visul.           

Își puse în gând ca noaptea să încerce 

puterile scoicii. După ce mama și fratele ei 

adormiră, se îmbrăcă și își puse obiectul 

magic în buzunar, îndreptându-se spre mare. 

Maria își făcu curaj și suflă în scoică. Intră în 

apă și ... într-adevăr, putea să respire! 

Scoica chiar îi dăduse puteri nemaivăzute! 

Fericită nevoie mare, începu să înoate într-o 

parte și-n alta, până când, fără să își dea 

seama, ajunse în fața unui palat minunat, 

plin de comori neprețuite. Se gândea că, 

dacă va lua câteva nestemate, își va putea 

ajuta familia să trăiască mai bine. Puse însă 

doar două într-un buzunar, lângă care 

strecură și un colier de perle. Tatăl ei o 

învățase cândva că lăcomia nu face 

bine nimănui.  

Câteva raze de soare se chinuiau să 

învingă noaptea... Se întoarse acasă. A doua 

zi o rugă pe măicuța ei  să o lase pe ea să 

ducă scoicile negustorului. În timp ce mergea 

pe drum, Maria zări o fetiță care cerșea. 

Gândindu-se că Dumnezeu a fost generos cu 

ea, strecură în buzunarul acesteia o 

nestemată . Negustorul îi dădu, ca de obicei, 

bani puțini.  

Într-o dimineață, i-a arătat mamei colierul 

de perle explicându-i că l-a găsit printre scoici, 

adus probabil de valurile mării. Mama sa se 

bucură și îi mulțumi lui Dumnezeu că nu i-a 

uitat. Cu banii obținuți din vânzarea colierului    

s-au gândit să își deschidă o mică tarabă pe 

malul mării unde vindeau melcii și scoicile 

culese, fără să mai fie înșelați de negustor.   

Timpul a trecut și a venit toamna. Mama a 

putut în sfârşit să îi împlinească visul. Prima zi 

de școală a fost cea mai mare bucurie a 

Mariei. Odată, pe când se întorcea acasă, 

fetița a fost lovită cu pietre de niște copii răi. 

Speriată, a început să plângă. La un moment 

dat a observat o fetiţă care încerca să o 

liniştească. Era cea căreia îi dăruise o 

nestemata găsită în mare.  

Au devenit prietene de nedespărțit.            

Și-au împărtășit experiențele trăite, cu bune și 

rele.  

Și încalec acum pe-o șa și vă spun dragii 

mei așa: nu uitați să fiți buni, să vă ajutați 

aproapele și să aveți încredere că totul va fi 

bine!   

Cristiana Vlădăreanu, VI B 

  

DESEN:  
IANCU BIANCA, VIII C 
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O carte aleasă e un bun prieten. (proverb românesc) 

24 

Pasiunea pentru 
literatură și dorința 
de a încuraja lectura 
ca o alternativă de 
petrecere a timpului 
liber au condus la 
încheierea unui parteneriat cu Biblioteca 
Municipală ”I. N. Roman”, ce a avut drept 
obiectiv înființarea unui club de lectură. 
Mulți elevi au primit cu entuziasm invitația, 
iar abordarea interactivă şi atmosfera 
creată în cadrul grupului i-au impresionat 
foarte mult. În prezent, numărul iubitorilor 
de carte a crescut și câțiva dintre ei doresc 
să transmită mai departe bucuria de a citi, 
printr-o frumoasă pledoarie pentru lectură. 

 

Prof. Ştefan Lenuƫa 

 
„Hoƫul de cărƫi” de Mark Zusak este o 

carte cu multă aventură care se petrece pe 
vremea Germaniei naziste. În anul 1939 Adolf 
Hitler își făcea marea apariție: „Războiul avea 
să vină, iar țara își ținea răsuflarea”.  

Personajul principal este Liesel Meminger, o 
fată de nouă ani care nu și-a cunoscut tatăl 
deoarece „a fost dus departe sub șoapta unui 
singur cuvânt nefamiliar- comunist”.              
Din cauza vieții grele, fata a fost dusă – 
împreună cu fratele ei mai mic –  într-un oraș 
numit München. Acolo mama lor i-a părăsit. 
Numai Liesel a reușit să ajungă până la casa 
părinților adoptivi, deoarece micul său frate i-a 
murit în propriile brațe.  

Fata s-a integrat în noua sa viață, ajutată de 
tatăl său adoptiv, Haus, care a învățat-o să 
citească. Astfel, Liesel își găsește o nouă 
pasiune, aceea pentru cărți, care s-a 
declanșat într-un moment tragic din viața ei. 
Acesta este momentul când începe o nouă 
poveste despre dragoste de cărți și furtul lor. 
Mi s-a părut emoționant momentul în care 
fură o carte din foc și o ține ascunsă sub 
bluza sa, deși cartea era încă în flăcări.         

 De asemenea, m-a impresionat mult 
curajul fetei de a depăși dificultățile, dar și 
faptul că pe parcursul romanului s-a dovedit   

a fi un excelent prieten. Această carte este 
fascinantă! Nu vreau să vă dezvălui mai mult, 
ci doresc să vă las pe voi, cititorii, să 
descoperiți secretele „Hoţului de cărţi “. 

Călătorie plăcută în lumea cărților! 
 

(Ioana Mușat, VII A) 
   

         ”Prințesa lupilor" de Cathryn 

Constable este o carte unică, în care 
autoarea prezintă trăirile Sophiei, o fată 
simplă de la colegiul New Bloomsbury din 
Londra. Fiindcă părinții îi muriseră, se simţea 
ca și cum ar fi fost singură pe lume: tutoarea 
sa,  Rosemary, era foarte ocupată şi petrecea 
foarte puţin timp cu ea. Sophie îşi dorea să 
devină o persoană specială, însă nu avea 
prea multe speranţe.  Într-o excursie cu 
şcoala spre Rusia, ea şi cele două prietene 
ale ei, Delphine şi Marianne, ajung în trenul 
greşit. Sunt ajutate de frumoasa prințesă 
Anna Volkonskaia, care le invită la palatul 
său de iarnă şi le fascinează cu poveşti 
despre diamante pierdute şi un trecut tragic.  

    Însă, odată cu venirea nopţii şi apariţia 
lupilor, Sophie descoperă mai mult decât 
visuri în acel palat al secretelor; ajunge fără 
voia ei într-o aventură care îi va schimba 
viața.  

   Recomand cartea ”Prințesa lupilor” de 
Cathryn Constable ca remediu al stresului de 
zi cu zi,  prin desprinderea de restul lumii și 
transfigurarea în poveste în momentul lecturii.  

 
                             (Cristiana Vlădăreanu, VI B) 
  

 Pilotând în ploaie de Garth Stein 

prezintă o poveste minunată spusă din 
perspectiva lui Enzo, un cățel special, care își 
iubește stăpânul, pe Denny, și îl urmează 
oriunde pentru a-i fi alături. Relația dintre cei 
doi este atât de puternică, încât Enzo are      
o pasiune pentru cursele de mașini, 
asemenea stăpânului său, și este interesat 
de viața oamenilor. Dorința lui este de           
a renaște ca om, după ce va fi murit, și de      
a deveni pilot de curse, așa ca Denny. 

Povestea de viață a celor doi ajunge ușor 
la sufletul cititorului, iar finalul este trăit cu 
intensitate.                   

                                  
                                (Andra Chiriac, VIII C) 



  

 

Am terminat recent de citit „Războiul 
care  mi-a salvat viața” de Kimberley 

Brubaker Bradley, o carte cu un profund mesaj 
și anume că poți învăța, dacă vrei, ce 
înseamnă fericirea și dragostea totodată.  
    Ada, o fată de 10 ani, duce o viață foarte 
grea la Londra, unde trăiește într-o singură 
cameră alături de fratele ei de numai 6 ani, pe 
nume Jamie, și de mama lor, ce îi supune la 
niște tratamente oribile, dar în special pe Ada, 
deoarece are o concepție greșită asupra 
piciorului ei ”strâmb” din naștere. Nu o lasă să 
iasă afară din casă, dar ea își găsește totuși 
un locușor la micuța fereastră.  
    Totul se schimbă odată cu declanșarea 
stării de război, când majoritatea copiilor sunt 
trimiși în Kent, pentru a fi protejați. Atunci și ei 
pleacă cu trenul, laolaltă cu ceilalți elevi, și, 
rămânând singurii nealeși de oameni pentru a-i 
lua pe la casele lor, ,,doamna cu față de fier” îi 
aduce la domnișoara Smith, o femeie care 
trăia singură, după ce prietena sa Becky a 
murit. Oare va reuși Ada să se acomodeze cu 
noua sa viață?  
     Finalul cu totul neașteptat te va impresiona 
și cu siguranță îți vor curge câteva lacrimi 
nestăpânite pe obraz, deoarece ți se va arăta 
că puterea dragostei învinge orice. 
     Vă recomand cu tot dragul această carte, 
știind că veți trăi sentimente foarte puternice și 
veți învăța să nu judecați oamenii doar după 
aspect, ci să vedeți dincolo de ,,înveliș”. 

     
 (Iancu Bianca Maria, VIII C) 

*** 
Crăciunul este perioada anului în care 

visele pot deveni realitate. Aventurile trăite în 
acest anotimp plin de mister, în care lucrurile           
imposibile și irealizabile ajung să se întâmple 
cu adevărat, sunt prezentate în scurte povestiri 
pline de magie.  

Citind cartea Crăciunozaurul de Tom 

Fletcher îl puteți descoperi pe William, un 
băiețel în scaun cu roțile ce se împrietenește 
cu un dinozaur și pornesc într-o aventură 
“crăciunomagică”. Alături de tatăl său, Moș 
Crăciun și Brenda Payne, ce se dovedește a 
fi o adevărată prietenă, reușesc să îl înfrunte 
pe maleficul Vânător. Întâmplările prin care 
trec aceștia dovedesc că prietenii adevărați și 
familia sunt mereu alături de tine pentru a te 
susține și a te ajuta, iar împreună sunteți de 
neînvins. 

Încă o dată, spiritul Crăciunului         
demonstrează bunătatea de care dau dovadă 
oamenii și trăinicia prieteniilor legate de 
Crăciun.  

(Miruna Munțiu, VII A) 

 
Magnus Chase și zeii din Asgard este 

o carte plină de aventuri palpitante, care te ține 
constant în suspans și căreia cu greu îi dai 
drumul din mână, după ce ai pătruns în lumea 
operei. 

Protagonistul este Magnus, un băiat de       
16 ani, rămas orfan, ce locuiește pe străzi,       
în compania prietenilor săi Blitz și Heart, pe 
care i-a cunoscut aici și care țin locul părinților. 
La un moment dat, băiatul își întâlnește un 
unchi, de la care află că este în pericol și 
decide să-i urmeze sfaturile pentru a se salva. 
Acesta îl conduce la unul din podurile 
Bostonului, unde băiatul scoate din apă, ca 
prin magie, o sabie veche și ruginită. Se luptă 
cu Surt, zeul focului, ce încearcă să-i fure 
Sabia Verii, însă cad împreună de pe pod, iar 
Magnus moare și ajunge, astfel, în Walhalla, 
lumea celor care au avut parte de o moarte 
demnă. 

De aici începe totul devine palpitant! 
Magnus află că este fiul lui Frey, zeul 
anotimpurilor, al vremii bune și al păcii. Își face 
noi prieteni cu care pornește într-o aventură 
pentru a salva Cele Nouă Lumi și pentru          
a întârzia sfârșitul lumii. Animat și de gândul că    
și-ar putea căuta mama, călătorește mult și, 
luptând cu mult curaj, reușește să își atingă 
principalul obiectiv și obține aprecierea multor 
zei. 

Am învățat din această carte că, uneori, 
trebuie să nu ne mai gândim doar la noi și să 
lăsăm deoparte interesele personale, pentru   
a-i ajuta pe alții, la fel cum a făcut Magnus, 
renunțând la dorința sa de a o găsi pe mama 
sa, pentru a salva întreaga lume. 

Această carte merită citită. Mi-e mi-a 
schimbat modul de gândire și cred că mă va 
ajuta să iau deciziile potrivite, atunci când viața 
mă va pune la încercare. 

Recomand Magnus Chase și zeii din Asgard 
copiilor de diferite vârste, care sunt dornici să 
se aventureze în poveste cu personajele și să 
simtă cu adevărat suspansul, teama, tristețea, 
împlinirea și mulțumirea, toate acestea într-o 
singură carte.  

(Gabriela Nedelcu, VII A) 
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Ca să răspundem matematic, notele 
de 10 obţinute pe parcursul  anilor de 
gimnaziu sunt direct proporţionale cu 
orele de muncă, cu pasiunea pentru 
învăţătură şi dorinţa de a ne continua 
studiile la licee de renume. În cadrul 
orelor de curs am găsit înțelegere, 
atenţie, răbdare, încredere din partea 
cadrelor didactice,  experiență practică,  

discuții sincere și deschise,  dăruite cu 
multă afecţiune. Nu am anulat timpul 
liber, dar ne-am relaxat într-adevăr prin 
participarea la întâlniri cu prietenii care   
ne-au asigurat o bună dispoziţie şi 
bucuria de a fi împreună.  

Toate acestea fac parte din secretele 
succesului nostru, pe care îl va dobândi 
oricine „va copia” reţeta! 

Vasile Andrei, V A Horneţ Alex, V B Vlădăreanu Cristiana, V B Cornea Daria, VI A 

Căciularu Antonio, VI B Benali Sarah, VI B Ioancea Alexandra,VI B Mocanu Dragoş, VI B 

Avram Ştefan,VII A Budacu Sandra, VII A Radu Richard, VII A Buzoianu Mario,VII B 

Andron Anca,VIII A Barbu Sebastian,VIII A Chivu Corneliu,VIII A Dumitrescu Crina, VIII A 

Farcaş Carolina,VIII A Nedelcu Andrei,VIII A Chera Alexia,VIII B Latif Sevil, VIII B 

Banu Mihai, VII B 
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Ca în fiecare an, elevii noştri, bine 
pregătiţi şi dornici de afirmare, au           
participat la olimpiadele şcolare 
obţinând premii importante la faza  
judeţeană sau naţională, iar acum ne 
împărtăşesc impresiile lor. 

 

   O parte importantă din viaţă mi-am 
petrecut-o în această şcoală.              
Acum  câteva luni, am lăsat în urmă acest 
loc care mi-a însoţit copilăria, dar am luat 
cu mine amintirile. Şcoala m-a făcut mare, 
iar profesorii mi-au fost părinţii pentru care 
afecţiunea s-a materializat în cunoştinţe, 
iar acum port cu mine o mică parte din 
vasta lor experienţă.  
     Mi-au rămas în suflet bucuria şi 
inocenţa pe care doamna învăţătoare mi 
le-a conturat  în clasele primare, fiind 
singurele petale rămase din floarea 
numită copilărie. Doamna dirigintă şi 
cadrele didactice din gimnaziu m-au 
îndrumat pas cu pas către cunoaştere şi 
m-au pregătit pentru maturitate.  
     Când am păşit pragul şcolii pentru 
ultima dată, pe de-o parte eram 
entuziasmată, dornică de cunoaştere şi 
nerăbdătoare să ajung la liceul unde urma 
să-mi petrec următorii patru ani din viaţa, 
iar pe de altă parte, regretam despărţirea 
de educatori, de colegi şi de tot ce mă 
lega de această şcoala pe care am iubit-o 
din prima clipă. În mintea mea se 
întipăriseră imagini care nu puteau fi 
şterse de nimeni, niciodată. Aici am 
învăţat să fiu un om bun şi generos, 
politicos şi sensibil, care trebuia mereu să 
aibă încredere în el și în puterea lui de 
muncă.  
      De-a lungul celor opt ani, am obţinut 
rezultate la numeroase olimpiade şi 
concursuri, pentru că am avut profesori 
care mi-au fost alături şi m-au îndrumat 
spre succes. Notele mele de 10 la 
examenul de Evaluare Naţională au fost 
încununarea muncii din aceşti ani, la care 
se adaugă o concentrare maximă în 
timpul examenului. Sunt mândră că am 
învăţat aici, şi voi păstra undeva în fiinţa 
mea, în mintea şi sufletul meu amintiri şi 
visuri din aceşti opt ani din viaţă.  
 
(Alexia Chera  – şef de promoţie 2016 
(media generală V-VIII -10); multi 
premiată la concursuri şi olimpiade 
şcolare, media 10 – Examenul de 
Evaluare Naţională) 

Pentru mine participarea la olimpiadele 
școlare a contat foarte mult. Bucuria pe care 
am trăit-o obținând premiile 1,2,3 și 
mențiune la cele la care am participat 
(biologie, fizică, limba şi literatura română, 
chimie), a însemnat încununarea cu succes 
a unui efort de pregătire intensă cu pasiune 
și seriozitate pe parcursul întregului an.  

Calificarea la faza naţională a Olimpiadei 
de biologie, a reprezentat pentru mine prima 
confruntare națională la care am participat 
alături de cei mai buni 42 olimpici din țară. 
Atunci, mi-am dorit să obțin neapărat 
oricare dintre primele cinci locuri și, da,     
am reușit. Sunt mândru de faptul că, acolo, 
la festivitatea de premiere s-a intonat pentru 
noi, olimpicii, Imnul României...  

(Richard Andrei Radu, VII A) 
 
Olimpiada de limba si literatura română     

a însemnat încă un pas în evoluția mea  și, 
totodată, prilej de autocunoaștere  și de 
verificare  a adevărului că,  prin muncă, 
nimic nu este imposibil. Cu sprijinul 
doamnei profesoare am reușit să-mi 
perfecționez cunoștințele și să obțin locul III 
la faza județeană. Îi mulțumesc  pentru 
sprijin !  

(Crina Cristina Dumitrescu,  VIII A) 

Pentru mine, participarea la  olimpiada de 
română  a fost  o oportunitate de a-mi   
evalua  cunoștințele, în vederea susținerii 
exemenului  de admitere la liceu.              
Deși nu a fost ușor, pasiunea pentru 
această disciplină  mi-a dat impulsul de        
a munci mai mult și m-a motivat să-mi 
doresc să fiu printre cei mai buni. Premiul III 
obținut la fază județeană  a însemnat o 
încununare a eforturilor mele, iar azi, când 
am pășit pe o nouă treaptă a vieții, afirm cu 
emoţie în suflet că nu voi uita niciodată 
şcoala mea dragă.  

(Elisa Calu,  VIII A) 

Fizica m-a atras încă de la primele ore, 
când am descoperit că aceasta reprezintă 
mai degrabă un mod de a gândi, un fel 
îngrijit de a pune întrebari și de a căuta 
răspunsuri. Exact modul acesta, în care 
cauți răspunsuri, este antrenant la 
Olimpiada de Fizică la care am participat    
și am obținut Premiul III, la etapa județeană. 
Nu este deloc simplu să stai să lucrezi 
suplimentar și susținut, cu atâtea tentații în 
jurul tău, însă pot spune că ceea ce m-a 
făcut să obțin această performanţă este 
ambiţia mea, care pur şi simplu nu cred că 
are limite!                 (Ştefan Avram, VII A) 
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Participarea la olimpiada „Lectura ca 
abilitate de viață” a însemnat o pregătire 
intensă și multă ambiție. Pe lângă faptul că 
eram foarte entuziasmată să concurez și cu 
alți copii, eram și speriată, pentru că 
văzusem modelele de subiecte din anii 
precedenți și știam că nu va fi foarte ușor. 
Dar emoția a dispărut treptat și…după 
afișarea rezultatelor am fost foarte mândră 
de rezultatul obținut - Premiul I (al doilea 
punctaj pe județ). Am abordat acest concurs 
cu maximă responsabilitate, am muncit 
mult, iar eforturile mi-au fost încununate de 
succes.                        

(Bianca Iancu, VII C) 
 
Competițiile școlare mi-au oferit șansa 

de evalua cunoștințele acumulate atât în 
timpul orelor de curs, cât și la pregătirile 
suplimentare la care am participat cu mult 
interes. După fiecare olimpiadă la care        
m-am prezentat, treceam prin emoții imense 
până la aflarea rezultatelor. Nu am obținut 
premii prea mari, dar în urma lor am rămas 
cu experiențe frumoase și amintiri plăcute. 
Le mulțumesc mult domnilor profesori 
pentru răbdare și, de asemenea, părinților 
care      m-au sprijinit și m-au încurajat.                  

(Amela Bechir, V B) 

 
Pentru mine,  premiile câştigate la 

olimpiade şi concursuri mă determină să 
devin şi mai ambiţioasă și să avansez pe 
scara încrederii în sine.  De fiecare dată 
când particip la un concurs, am şansa să 
învăţ mai multe și sunt foarte fericită când 
pregătirile dau roade. Însă, de cele mai 
multe ori,  îmi spun în gând: "Știu că pot mai 
mult!". Astfel, rezultatele obținute mă 
determină să mă prezint la cât mai multe 
olimpiade an de an.                           

(Cristiana Vlădăreanu, V B) 
 
Participarea la concursuri și olimpiada 

școlare mi-a stimulat spiritul de inițiativă, 
abilitățile de comunicare și sociale și mi-a 
oferit oportunitatea de a asimila cunoștințe 
noi. Am simțit mândrie, bucurie, imbold 
pentru a mă pregăti și pentru alte provocări 
ale școlii și, nu în ultimul rând, o mai mare 
apreciere din partea familiei și a celor din 
jur. 

Simt că cei apropiați mă privesc ca pe un 
copil care ar reuși în viață prin forțele 
proprii.  

(Alex Horneț, V B) 

 
Această olimpiadă a fost ca o provocare 

pentru mine căreia mi-am propus să-i 
răspund. Îmi plac experienţele noi,             
iar premiul obținut mi-a readus încrederea 
în forţele proprii și dorința de a mă afirma.  

 
(Izabela Oțelea, VII C) 

 
Cea mai mare pasiune a mea este cititul, 

iar faptul că am putut participa la Olimpiada 
„Lectura ca abilitate de viață” mi s-a părut 
minunat. Mi-am putut verifica capacitatea 
de înțelegere a unui text literar la prima 
vedere și am putut avea ocazia de a mă 
obișnui cu atmosfera dintr-o sală de 
examen, fără să mai am acele emoții de la 
început.  

Având în vedere numărul mare de 
participanți, surpriza a fost și mai mare 
când am văzut că mă aflam printre 
premianți. De aceea, încurajez orice elev să 
participe la acest concurs, fără teama unui 
eșec.  

(Diana Luchian, VII C). 

 
În fiecare an am participat la concursuri 

și olimpiade, și de fiecare dată rezultatele 
au fost pe măsura muncii depuse.         
Chiar dacă de multe ori orele de muncă 
suplimentară mă făceau să-mi pierd 
răbdarea iar epuizarea mă copleșea, 
răsplata finală era cea care mă reîncărca 
cu energie. 

La prima olimpiadă, am pornit la drum cu 
deviza ” Particip ca să învăț, iar dacă obțin 
și un premiu, cu atât mai bine!” Am obținut 
atunci primul meu premiu la etapa 
județeană a Olimpiadei de Limba și 
literatura română. De atunci consider că am 
evoluat, iar ambiția m-a determinat să ajung 
cel puțin la fel de departe și la alte 
olimpiade, precum cea de fizică (Premiul III 
– etepa județeană), biologie (Premiul II – 
etepa județeană) sau chimie (Premiul II – 
etepa locală). 

 
(Mihai Alexandru Banu, VII B)   
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   Pentru mine, participarea la olimpiada 
de Religie ortodoxă a fost un adevărat prilej 
de bucurie a sufletului. Pe de o parte, am 
avut ocazia să fac o verificare a cunoștințelor 
și trăirilor mele spirituale, iar pe de altă parte, 
reușita mi-a fost încununată de bucuria și 
onoarea de a primi premiul chiar de la Inalt 
Prea Sfinția sa Teodosie, arhiepiscopul 
Tomisului. Aceste aspecte, dar și dorința de 
cunoaștere și exprimare a religiei 
strămoșești mă determină să particip și în 
anii școlari viitori la această olimpiadă.                              

                      (Maria Victoria Ichim, VI B) 
  

Până acum, am participat la o serie de 
concursuri și olimpiade școlare la care am 
obținut rezultate foarte bune. La început am 
fost atras de noutatea competițiilor, apoi am 
dorit să-mi depășesc limitele. Din punctul 
meu de vedere, cel mai important este să 
vrei să evoluezi, să-ți imaginezi cum va arăta 
viitorul și să fii perseverent. Astfel, îți croiești 
drum spre succes. 

De asemenea, consider că sprijinul atât 
din partea profesorilor, cât și a părinților îți 
poate influența motivația de a participa la 
olimpiade. Acum îmi place unde am ajuns.    
La ultimele participări am obținut mențiune la 
Olimpiadele de Fizică și Biologie, etapa 
județeană. Cred că mă motivează mult faptul 
că îmi doresc să realizez ceva în viață, și 
chiar cred că prin muncă ai reușita aproape 
garantată. 

(Mario Andrei Buzoianu, VIII B)   

 
La etapa județeană a olimpiadei „Lectura 

ca abilitate de viață“ am obținut mențiune.   
Nu m-am așteptat să primesc acest premiu, 
însă la aflarea rezultatul am fost foarte 
încântată și mândră pentru reușită. 

A însemnat destul de multă muncă în 
plus și vreau să îi mulțumesc doamnei 
diriginte, care, pe lângă cunoștințele 
necesare obținerii unui punctaj mare, mi-a 
dăruit și încredere în sine.                                     

(Ioana Mușat, VII A) 

 
Fizica mi s-a dezvăluit ca o disciplină 

atractivă, în acord cu afinitatea mea pentru  
disciplinele realiste, astfel că participarea la 
olimpiadă a fost o provocare, iar rezultatul       
(o mențiune) - confirmarea că drumul meu 

profesional trebuie să se axeze pe ceea ce 
mă definește: științele exacte.   

(Dragoș Mocanu, VI B) 

 
Ambiția, dorința de auto-descoperire și 

auto-depășire sunt ingredientele cu care am 
condimentat învățatul la această disciplina 
fizica. Sub bagheta magică a „master-chef”-
ului profesor, am descoperit rețeta succesului  
concretizat într-o mențiune la faza județeană.    

             (Antonio-Andrei Căciularu, VI B) 
 
Limba română nu a fost dintotdeauna 

punctul meu forte, dar a devenit în timp, ca 
urmare a unui efort real,  susținut de voință și  
călăuzit de doamna   profesoară.                    

M-am depășit pe mine însămi, m-am 
lansat în competiție cu ceilalți și am reușit să 
fiu printre cei mai buni, obținând o mențiune. 
În prezent, sunt îndrăgostită de această 
disciplină și n-aș fi reușit aceasta, fără să am 
exemplul și sprijinul unui om pasionat de 
meseria sa.  

 (Anca Florentina Andron, VIII A) 

  
  Din panoplia de rezultate școlare 

adunate pe parcursul anilor de gimnaziu, îmi 
lipsea un premiu la limba română, acesta      
a fost motivul pentru care m-am pregătit și 
am participat la olimpiadă. Aveam ca atu 
faptul că munceam cu responsabilitate pentru 
examenul de Evaluare Națională, deși știam 
că subiectele la olimpiadă implică un grad 
înalt de dificultate. Spre surpriza mea, am 
reușit să-mi completez colecția de diplome cu 
o mențiune, iar acum, când privesc în urmă, 
realizez că nu a fost greu deloc.  

(Cornelius Ionuț Chivu, VIII A) 
 
Limba engleză a devenit pentru mine        

o pasiune, încă de când eram foarte mic.       
Mai târziu, această pasiune a ajuns să se 
concretizeze și prin a participa constant la 
numeroase concursuri și olimpiade la 
această materie. Rezultatele foarte bune pe 
care le-am obținut, m-au făcut să realizez că 
dacă îți dorești cu adevărat ceva, poți obține, 
dar pentru a atinge performanțe trebuie să 
existe într-adevăr și o mare pasiune pentru 
ceea ce faci. 

(Tofăleanu Codruț, VIII A) 
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O idee, un proiect, un colectiv de 
elevi entuziaşti, inteligenţi, 
dornici de afirmare, un motiv de a 
munci pentru reuşită… Aşa s-ar 
descrie în câteva cuvinte 
povestea noastră de succes, 
începută în toamna anului 2013, 
odată cu debutul în gimnaziu. 
 

Împreună, elevi şi diriginte, susţinuţi 
de către părinţi şi cu sprijinul d-nei 

prof. de limba română Flueraşu Mihaela, ne-am propus 
realizarea unei reviste a clasei, cu un titlu generic 
“Universul Nostru”, în paginile căreia să valorificăm 

creativitatea, imaginaţia, curiozitatea, elanul cunoaşterii, 
dorinţa de autoperfecţiune, bucuria sucesului născut din 
credinţa că trebuie să păstrăm, să dezvoltăm şi să 
promovăm imaginea pozitivă a colectivului clasei 
noastre. 

Prin tematica variată abordată, revista aflată deja la 
al 6-lea număr, este deopotrivă o invitaţie adresată    
nteresului pentru cunoaştere şi fanteziei caracteristice 
vârstei elevilor de gimnaziu, dar şi un pretext de a       

deveni explorator printre informaţiile acumulate la orele 
de curs sau din experienţa proprie, de zi cu zi.  

„Universul nostru” se vrea a fi ,,o oglindă” a vieţii de 
şcolar, un mijloc de a valorifica talentul şi cunoştinţele, 
de a deveni mai buni. Paginile revistei sunt locul în care 
se regăsesc elevii clasei, acum a VIII-a A, cei cu        
rezultate foarte bune în diferite domenii şi activităţile 
extraşcolare în care s-au implicat. Nu sunt uitate nici 
preocupările cele mai comune. Temele de cultură     
generală se împletesc armonios cu jocurile, umorul şi 
diverse curiozităţi. Este de apreciat dorinţa colegilor de 
a-şi însuşi treptat abilităţile necesare realizării unei    
reviste şcolare. Nu a fost o muncă uşoară, să alegi şi să 
triezi materialele, să le corectezi şi în final să le aranjezi 
în pagină.  

Participarea la cele trei ediţii ale Concursului      
revistelor şcolare, “Aproape de Voi”, iniţiat de Liceul  
Teoretic “Nicolae Bălcescu” Medgidia, cuprins în                   
CAEJ (2014, 2015) şi în CAEN (2016), a fost apreciată 
de fiecare dată de membrii juriului. Am obţinut  2 premii 
I, un premiu II  (la secţiunea reviste ale claselor) şi un 
premiu III ( la secţiunea artă / fotografie).             

Aceste rezultate remarcabile reprezintă un motiv 
de bucurie şi mândrie, dar totodată dorinţa de a nu     
întrerupe acest lung şir de  succese.  

În plus, considerăm că această revistă reprezintă 

modalitatea prin care ne putem exprima gândurile,     

impresiile şi putem împărtăşi şi altora o parte dintre   

preocupările noastre. Redactată cu seriozitate şi multã 

dragoste, revista este o fărâmă din sufletul fiecãruia   

dintre cei care au contribuit la realizarea ei. 

Budacu Sandra, VIII A  
 redactor şef adjunct - Universul Nostru 
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Amintiri de suflet… 

   Tabăra „Dacii şi romanii” a însemnat o      
experienţă pe cât de  inedită - fiind prima     
pentru mine - pe atât de minunată.                    
     Ne-am „îmbogăţit” cu numeroase  informaţii 
interesante, am legat multe prietenii, am     
respirat aerul proaspăt de munte, am cultivat și 
exersat spiritul de echipă şi de competiție. 
    Activităţile în care am fost antrenați, au fost 
proiectate astfel încât,  dintr-o gamă variată, 
puteai să le alegi pe cele care să îţi ofere 
şansa să devii învingător.  Toate întâlnirile    
dintre noi au fost memorabile. Mi-e greu să  
stabilesc care a fost cea mai atractivă:         
descoperirea unor portrete de împărați  romani, 
tipărite și ascunse în locuri strategice, trasul cu 
arcul, aruncatul potcoavelor, cofecționarea  
obiectelor din lut și pictatul vaselor,              
concursurile care impuneau să dovedeşti că    
ai talent la dans sau la muzică. La toate am     
participat cu entuziasm și cu însuflețire. 
      Fiecare echipă a trebuit să îşi aleagă un 
nume, dacic sau roman, să confecţioneze un 
steag, să stabilească un semnal  sonor de 
luptă, pe care să le prezinte celorlalţi.   

     Echipele, venite de pe meleaguri 
bucureștene, buzoiene, constănțene sau 
gălățene s-au dovedit a fi foarte unite în 
încercarea de a obţine victoria. 
    Focul de tabară a fost momentul cel mai 
îndrăgit de noi toţi. Unii au stat afară,           
înfruntând frigul, încălzindu-se nu la 
căldura focului ci a acordurilor muzicale, la 
care s-au adăugat glumele şi compania  
plăcută a celorlalţi. Alţii au ales să petreacă 
la discotecă, unde s-a dat start maratonului 
de filme şi de dans.  
     La final, sentimentele de bucurie s-au 
metamorfozat în melancolie. Ne-a fost greu 
să ne desprindem de ţinutul numit Valea 
Șipotelor și amplasat în Moroieni.         
Totul ne-a impresionat: oamenii, obiceiurile 
locului, peisajele, încât la plecare, am lăsat 
câteva lacrimi, ca un suvenir al trecerii 
noastre pe  acolo.  
      Dar, cum călătorului îi stă bine cu 
drumul, ne-am întors acasă cu un bagaj de 
amintiri minunate, pe care le-am dori 
reînnoite în anii care vin. 

                                         
 Vlădăreanu Cristiana, VI B 

Tabăra școlară- o activitate utilă  în  
procesul de învățare   

         
Responsabilitățile pe care și le asumă un    

cadru didactic atunci când își propune              
organizarea unei activități extrașcolare de    
anvergura unei tabere sunt uriașe. Cu toate 
acestea, oportunitățile de a-și petrece mai 
mult timp cu elevii, pentru a-i cunoaște  și  
dintr-o altă perspectivă,  sau de a le crea     
situații inedite de învățare, de autocunoaștere 
și de relaționare sunt valorificate cu             
profesionalism de dascăli, atunci când decid 
să întreprindă  o astfel de activitate.  
      În vara anului școlar 2015-2016, împreună 
cu d-na prof. Eftimi Sorina, am petrecut, 
alături de un grup de douăzeci și trei de elevi, 
șase zile minunate, într-o locație de vis, într-o 
zonă sălbatică, ideală pentru recreere.  

 
 
 
 

Elevii participanți, deşi erau din clase 
diferite, au dezvoltat relații interpersonale 
firești, încurajate de specificul  activităților 
derulate în echipă, în jurul unei tematici 
istorice. Interesul comun - puternica 
motivație de a acumula cele mai multe 
puncte, pentru a obține un trofeu - a unit 
cele două  grupe în care au fost împărţiţi 
copiii noștri.  

Aceștia au exersat anumite conduite     
situaţionale - să se supună deciziei 
majorităţii, să lupte pentru grup, să 
manifeste toleranță - astfel că, în cele din 
urmă, s-au depășit pe   sine și și-au 
descoperit noi calități: de lider, de  coleg, de 
bun strateg. 
      Cu toții am avut de câștigat: noi am       
realizat, încă o dată, că profesia pe care       
ne-am ales-o ne oferă privilegiul de a întâlni 
copii, cărora le putem modela caracterul și 

scoate la lumină ce au ei mai bun, dacă 
îi călăuzim corect. Ei, au adunat o tolbă 
cu amintiri și experiențe noi, cu 
informații utile pentru cultura  lor 
generală, descoperind    despre sine 
aspecte pe care nu le cunoșteau.  

Prof. Munteanu Laura-Viorela 
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ŞAH- PIATRĂ DE ÎNCERCARE A INTELIGENŢEI 
 

 Şahul are o istorie ce depăşeşte 2500 de 
ani. În prezent,  80 de copii din clasele primare  

ale şcolii s-au înscris la 
cursurile de şah pe care 
le-am iniţiat şi dau 
dovadă de multă 
receptivitate şi atenţie. 
Elevii rămân uimiţi de 
multitudinea de mutări 

posibile, dar mai ales sunt foarte bucuroşi când 
descoperă câteva din secretele acestui joc, 
care contribuie, de la această vârstă fragedă, 
la dezvoltarea unui mod de gândire tactic şi 
strategic.  

Mulţumim Primăriei Municipiului Medgidia şi 
Clubului de handbal Happy Kids pentru  

sprijinul acordat în promovarea acestui curs. 
 

Suliman Nejdet 
 

CSŞ - MEDGIDIA- SPORT ŞI 
PERFORMANŢĂ 

 
50 de elevi ai Şcolii Gimnaziale „Lucian 

Grigorescu” frecventează CLUBUL SPORTIV 
ŞCOLAR, dintre care îi menţionăm pe Uzun 
Vlad, Mureşanu Andrei, Goicianu Feri, 
Carabaş Mihai, Horneţ Alexandru, 
componenţi ai echipei de handbal. De curând  
s-a adăugat o fotografie nouă în albumul cu 

performanţe, datorită 
locului III obţinut la 
Turneul Final al 
Campionatului Naţional 
de Handbal juniori 4 
masculin, derulat în iunie 
2016 la Sf. Gheorghe.   

În finală mică, după un meci aprig disputant, 
medalia de bronz a revenit echipei clubului 
nostru, coordonaţi de antrenorii Georgescu 
Adrian  şi   Deli-Iorga Ionuţ.  

Pascu Mara, Mihai Cătălina, Scârtocea 
Mara, Şerban Alexandra, sunt membre ale  

echipei de minihandbal, la clasa antrenorului 
Ciorbă Nicolae, care a obţinut locul 3 la 
Turneul pe Euroregiune la handbal feminin, 

junioare IV, care a avut loc la Tulcea şi locul 5 
la Turneul semifinal al Campionatului Naţional 
de minihandbal Brăila, în perioada 24-26 
aprilie 2016.   

Printre elevii pasionaţi de atletism 
menţionăm pe Iosif Andra,  Budeanu Ionuţ 
Eduard, Tudorică Bianca, Filimon Raul.                       

Ei au participat anul trecut la  Campionatul 
Naţional de zonă în luna februarie şi Crosul 
Toamnei la Constanţa, în octombrie unde, 
sub îndrumarea antrenoarei Ţuţu Andreea, au 
obţinut  locul I, Filimon Raul la 50 m plat şi 
locul III, Iosif Andra la săritura în lungime.  

Prof. Deli-Iorga Ionuţ 
Director CSŞ Medgidia 

 

ÎNVINGĂTORI PRIN SPORT 
 

Spre deosebire de alte discipline şcolare, 
sportul trebuie început de la vârste fragede, 
ca să se poată ajunge la performanţă. 
Rezultatele remarcabile înregistrate în ultimul 
an vorbesc de la sine. La OLIMPIADA 
NATIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR, faza 
judeţeană,  etapa pe localităţi, am obținut 
locul III la handbal, băieţi, şi locul IV la fotbal, 
iar la atletism, etapa finală pe judeţ, 1 loc II, 1 
loc III, 2 locuri IV.      În cadrul proiectului 
judeţean „HANDBALUL EŞTI TU”, a care au 
participat școli gimnaziale, cluburi şi asociaţii 
sportive din judeţ, am obţinut locul I la fete.  
„RUGBY – VALORI PENTRU VIAŢĂ”, un alt 

proiect judeţean, la care şi-au dat concursul 8 
echipe ale şcolilor gimnaziale din judeţ, a fost 
prilejul pentru a adăuga în palmaresul şcolii: 
locul III -  „Cupa Municipiului Constanţa”; locul 
II - „Cupa 1 Iunie”; locul II - „Cupa estivală”. 
Echipa de fotbal – băieţi - a obţinut locul III la 
„CUPA MUNICIPIULUI MEDGIDIA”.  
La CROSUL „IFTIMIE ILISEI”, organizat de 

„Centrul Tinerilor Voluntari“, Medgidia, la care 
au concurat peste 250 de elevi, în 
clasamentul pe puncte, şcoala noastră           
a ocupat locul III. Au participat 38 de elevi 
care ne-au bucurat cu 
următoarele rezultate: 1 loc II, 1 
loc IV,1 loc VI, 1 loc VIII, 1 loc X. 
 „HANDBALUL - VIAŢA MEA”  

a fost un proiect organizat şi 
finanţat de C.J. Constanţa.       
La competiţia adresată micuţilor 
din clasele III – IV, au participat 
38 de elevi de la şcoala noastră, 
care au obţinut: „Cupa Happy 
– Kids” – locul II; „Cupa 1 
Decembrie” – locul III; „Cupa 
Moş Crăciun” – locul II.   
 

Profesori,  
Valentin Petricală & Aurel Stoian  
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De Sfântul Nicolae, anul trecut, a trebuit 
să merg până la spital pentru nişte probleme 
de sănătate ale unei prietene. Atmosfera 
încărcată de suferinţă, dominantă începând 
de pe săli,  m-a copleşit şi mai mult când am 
întâlnit două persoane apropiate, care mi-au 
împărtăşit necazurile...Când am ajuns la 
şcoală, simţeam încă un profund sentiment 
de tristeţe...Totul până când, intrând într-o 
clasă pregătitoare, să o îmbrăţişez pe 
DOAMNA, care poartă numele de Nicoleta,  
m-am trezit că sunt eu însămi cuprinsă cu 
braţele ei mici, de o fetiţă blondă, cu părul 
lung şi ochii de un albastru profund, care nu 
se mai desprindea de mine. Surprinderea a 
fost şi mai mare când am auzit-o spunând: 
”Eu nu ştiu să ofer decât IUBIRE!” Şi aşa am 
realizat încă o dată care este pentru noi, 
educatorii, sursa inepuizabilă de tinereţe şi 
energie. 

xxx 
Eram în tabără, în vizită cu clasa a II-a,  

la Casa Memorială a lui Moş Ion Roată.  

După ce ghidul ne-a oferit explicaţiile 
aşteptate, am zărit o doamnă în vârstă, 
lucrând în grădină, îmbrăcată în ţinută de 
casă, ce purta un şorţ de bucătărie.              
Un băieţel s-a apropiat de ea şi a întrebat-o 
cu multă surprindere în glas: „Doamnă, 
dumneavoastră sunteţi soţia lui Moş Ion 
Roată?” 

xxx 
Definiţia jugului pentru un elev din clasa 

pregătitoare: „Este ceva ce se pune în jurul 
gâtului, aşa ca un colier...” 

xxx 
Gânduri pentru doamna dirigintă, 

exprimate în scris, la ora de consiliere şi 
orientare, de către un elev care încercase 
zadarnic să găsească o nouă scuză pentru a 
lipsi de la şcoală: „Doamnă, vă consider o a 
doua mamă! Mă simt bine în clasa 
dumneavoastră, pentru că sunteţi mereu de 
partea noastră. Vă iubim mult! 

Dar chiar mă doare măseaua, învoiţi-mă, 
vă rog!” 

xxx 
Am intrat în clasă şi am constatat că era 

un pic de rumoare... Mi-am dat seama că 
trebuie rezolvată o problemă... Una dintre 
eleve mi-a adresat rugămintea: „Doamna 
profesoară, ne permiteţi să mergem la 

spital, în vizită la Alexandra Stan?” Eu, 
foarte mirată, întreb cine este Alexandra 
Stan. Ei, şi mai miraţi: ”Cum, nu ştiţi? Dar 
dumneavoastră nu aveţi Facebook?” „Nu”, 
mărturisesc eu, cu sinceritate. Şi mai 
adaug: „Nu mi se pare necesar...” Urmează 
altă întrebare, mai plină de uimire: „Cum, nu 
accesaţi internetul?”. „Nu foarte des - a 
venit repede răspunsul din partea mea -, 
am alte mijloace de informare. Şi atunci, 
unul dintre elevi, m-a învăluit cu o privire 
plină de compasiune, adăugând: „Doamnă, 
ce viaţă tristă aveţi!” 

xxx 
La ora de biologie, unul dintre elevi 

declară, convins, că deţine răspunsul corect 
la întrebarea: ”Care sunt stările de agregare 
ale apei?” - „Apa este udă, solidă şi sub 
formă de aburi...” 

xxx 
Ne aflam în excursie la Sarmisegetuza şi, 

după ce am vizitat centrul cultural, George, 
elev în clasa I, stătea şi privea un panou 
care cuprindea tot istoricul cetăţii. Un coleg 
se apropie şi-l întreabă admirativ: ”George, 
citeşti?”. „Nu - a răspuns acesta - aştept pe 
cineva să vină să-mi citească!” 

 
xxx 

Ora de religie începe, de fiecare dată, cu o 
rugăciune pe care o rostim împreună.    
După mai multe ore, constat că ei termină 
mereu primii. Şi le adresez întrebarea:   
„Dragi copii, care este explicaţia faptului că, 
deşi începem în acelaşi timp, voi terminaţi cu 
mult înaintea mea?”. „E o problemă de 
vârstă, doamna profesoară”, a fost răspunsul 
neaşteptat... 

xxx 
„V-am adus o floare, doamna profesoară”, 

îmi zice elevul care ţinea în mâini un frumos 
ghiveci. „Cu ce ocazie?”, întreb eu.            
„Cu ultima ocazie”, răspunde el... „Doamne 
fereşte!”, adaug eu. 

xxx 

La ora de istorie, la clasa a V-a, i-am 

întrebat pe copii dacă ştiu vreun nume de 
zeu? 

 „Da doamna profesoară, ştiu eu: 
ZMEUS”, a venit repede 

răspunsul. „Nu-i bine?” 
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Ora de desen. Cine poate să-mi 
enumere câteva nume de pictori celebri? 
Ştiu eu, doamna: Michael Angelo, Leonardo 
Di Caprio...” Norocul meu este că nu sunt 
prea mulţi actori cunoscuţi, ale căror nume 
să-i inspire pe elevi în a-i boteza pe bieţii 
artişti plastici... 

xxx 
 

Ora de istorie - o lecţia emoţionantă 
referitoare la Holocaust. În final adresez o 
întrebare prin care cer să se facă o sinteză 
a ceea ce înseamnă acest moment de 
exterminare a evreilor. Unul dintre elevi îmi 
spune cu multă convingere: „Eu mi--aş dori 
să studiez la Auschwitz, doamna 
profesoară! ” 

xxx 
 

Una dintre cerinţele testului la limbă 
engleză, clasa a VII-a era să se identifice un 
fel de mâncare tipic pentru cei din regat.    
Nu mică mi-a fost uimirea când am citit un 
răspuns de genul ”pizza on vatra”. 

 
xxx 

 
- Ce sunt microbii?  
- O boala grea pentru mâini. 
 

xxx 
 
- Cum definim politica?  
- Să fii politicos cu toată lumea. 
 

xxx 
 
- Ce este un testament?  
- O hârtie pe care este un test. 
 

xxx 
 
- Ce sens are cuvântul minister?  
- Este un om care caută un mister. 
 

xxx 
 
- De ce au dispărut dinozaurii?   
- Pentru că îmbătrâniseră. 
 
 

- Cum te vezi tu la 40 de ani?  
- Eu o să fiu tare, tare bătrân şi o să mă 
chinuie copiii. 
 

 xxx 
 

 
- Care e limba vorbită de romani?  
- Romana. 

xxx 
 
 - Unde se află umărul?  
             (ca parte de vorbire) 
- Păi… aici, lângă cot! 

xxx 
 
- Ce sunt unghiurile opuse la vârf? 
- Unghiuri spate în spate. 
 

        Vrând să testeze cunoştinţele despre 

păsări ale elevilor din Clasa I Pregătitoare, 

doamna învăţătoare le cere să spună cu 

ce este acoperit un pui. Cu o pungă,         

a venit repede răspunsul. 

xxx 

 Domnule profesor, cum sunt notele 
la test, mai mari sau mai mici? întreabă cu 

emoţie în glas elevii de o clasă a VII-a.    
Aaa, notele? Vă voi explica printr-un 
desen. Unele sunt mai mari, 2,  iar altele 
mai mici, 2, a fost replica domnului 

profesor... 

xxx 

Un elev, care, de obicei, vine nepregătit 

la școală, într-una din zile, este „chinuit” de 

profesor la tablă. Cum avea deja o notă 

salvatoare, îl roagă să îi pună un 4... 

Profesorul insistă în a obţine cât mai multe 

informaţii de la el şi reuşeşte. Mulţumit de 

performanţa în echipă, îi spune: Vezi, de ce 

să iei un 4 când poţi lua mai mulţi...oh, mai 

mult, am vrut să spun! 
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