
  

 

Numărul 17, 1 februarie 2019 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “LUCIAN  GRIGORESCU” 
MEDGIDIA - JUDEŢUL CONSTANŢA  

  ”Copilăria este o lume aparte,  
reală şi plină de armonie.”  

(Eugen Herovanu) 
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Motto: ”Ţine minte că acele lucruri 
minunate pe care le înveţi la şcoală rezultă 
din munca multor generaţii. Toată această 
moştenire ţi se dă pentru a o primi, onora 
şi pentru ca să adaugi la ea şi, într-o zi, s-o 
predai, cu respect şi credinţă, copiilor tăi. 
” (Albert Einstein)  

 
La împlinirea a 25 de ani de când unitatea 

poartă cu mândrie numele pictorului 
medgidian Lucian Grigorescu, instituția 
noastră îmbracă haine de sărbătoare, 
omagiind anii de existenţă pe parcursul 
cărora şi-a creat un renume şi a confirmat 
statutul de şcoală ce promovează calitatea în 
educaţie şi formarea elevilor în spiritul unor 
idealuri înalte. 
    Precum sufletul copiilor, și noul număr al 
revistei Labirintul copilăriei reprezintă un loc 
de întâlnire a surâsului, emoţiei şi nerăbdării 
de a vedea cum acest vis devine realitate. 
Publicaţia, ajunsă la nr. 17, se vrea a fi și de 
aceasă dată un element de identitate şi de 
maturitate a şcolii, o monografie a activităţilor 
derulate de-a lungul unui an, a preocupărilor 
elevilor și profesorilor, a atitudinii faţă de 
educaţie, a colaborării între şcoală, familie şi 
comunitate, a parteneriatelor sau proiectelor 
cu diverse instituţii – locale, naționale sau 
internaționale. De aceea, articolele revistei, 
Repere ale activităţii educative, Învățarea 
prin joc la... Step by Step, Parteneriate 
educaţionale, Proiecte eTwinning de … 
calitate, Jurnal de proiect Erasmus+,  
Programul Internaţional „ECO-ȘCOALA”, 
Fii voluntar SNAC!, Arte creative, Galeria 
elevilor de nota 10, Retrospectiva sportivă, 
dar și altele, stau mărturie pentru o mică 
parte din munca zilnică depusă în tot ce 
înseamnă școală, educație și formare a 
elevului, manifestate în cele mai diverse 

domenii, de la matematică, literatură, limbi 
moderne, biologie, fizică, chimie, muzică, 
dansuri populare, sport, educație tehnologică, 
la acțiuni de voluntariat, a căror importanță nu 
a trecut neobservată în comunitate. 

De asemenea, pentru că suntem la ceas 
aniversar, colectivul de redacție vă invită prin 
articolul Trei generaţii în slujba vieţii într-o 
călătorie ce sfidează timpul și care dovedește 
faptul că generații după generații au trecut 
pragul școlii noastre, cu mintea deschisă către 
învățătură, cu încredere în puterea ei de a 
modela caractere și a forma personalități, de a 
oferi fiecărui elev o rampă de lansare în 
ierarhia valorilor din societate, de a marca 
hotărâtor destinele viitorilor adulți. Astfel, s-a 
dat viață și culoare visului de a lăsa celor ce 
vor urma şansa de a-şi cunoaşte începuturile, 
creionând în cuvinte şi imagini o pagină din 
viaţa comunităţii medgidiene. 

Așadar, Labirintul copilăriei este o revistă 
deschisă tuturor celor care doresc să se 
manifeste aici sub forme diverse - creații 
literare sau artistice, idei sau amintiri...       
Este menită să promoveze talentele școlii 
noastre, fie că este vorba de olimpici, 
desenatori sau sportivi... Este rodul gândurilor 
și bunelor practici ale elevilor sau profesorilor 
din școală sau invitați din comunitatea 
locală… Este o sursă de inspirație pentru cei 
care sunt în căutarea unui model de viață, a 
unui hobby sau, pur și simplu, a unui mod 
agreabil de a-și petrece timpul liber. 

Așteptăm ca cititorii noștri să descopere cu 
interes și paginile acestui număr. 

 
Lectură plăcută! 
               Colectivul de redacţie 
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„Înțelepciunea vieții e simplă: 
trebuie doar ca pe unde ai trecut tu, 

 să fie mai bine decât înainte”. 
Nicolae Iorga 

 
Acum un sfert de veac, într-o zi de iarnă    

însorită, dar geroasă, şcoala noastră a primit 
numele ilustrului pictor, Lucian Grigorescu,      
cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la nașterea   
artistului (1 februarie 1894). Criticii au declarat 
că a fost unul dintre acei oameni ”mereu mai 
rari, care par a iradia fără întrerupere, o          
vitalitate fascinantă, cuceritoare”, îndrăgostit 
de lumină, de soare, de peisajul dobrogean, 
”un mare artist, una dintre cele mai prețioase     
nestemate ale artei”, care a lăsat lucrări de o 
inestimabilă valoare din perioada                 
postimpresionistă. 

Se spune că  nicio altă personalitate nu și-a 
impus amprenta asupra localității natale, aşa 
cum a făcut-o marele artist. În Medgidia, îi   
poartă numele o școală, o grădiniță,                 
o asociație, Casa de Cultură, o stradă, Tabăra 
Internațională de Pictură și fostul Muzeu de   
Artă.  

Este o tradiție pentru noi, veche de 25 de 
ani, să celebrăm Ziua Școlii și să omagiem   
viața și opera pictorului Lucian Grigorescu, pe              
1 februarie, dar istoria acestei instituții este 
mult mai îndelungată. Clădirea anexă ce 
datează din 1906 amintește că aici a funcţionat 
prima Școală de fete din localitate. Școala de 
astăzi şi-a deschis porţile în 1962 sub numele 
de ”Liceul Nicolae Bălcescu”. În 1981, liceul    
s-a separat de gimnaziu, continuând să 
funcţioneze într-o altă clădire. Unitatea noastră 
de învățământ s-a numit Şcoala Generală     
Nr. 6, până pe 29 ianuarie 1994. Începând cu 
1 septembrie 2010, a fost asimilată, prin 
comasare, fosta Școală Generală Nr. 5, iar din 
2012, este cunoscută sub numele de Școala 
Gimnazială ”Lucian Grigorescu”.   

Ne mândrim cu faptul că este singura din 
Medgidia și printre cele câteva din județ în 
care se derulează alternativa educațională 
Step by Step – învățământ primar - și care 
deține, de peste un deceniu, statutul de       
Eco-Școală cu Premiul Internațional Steagul 
Verde, oferit de FEE (Foundation for 
Environmental Education).  

Elevii urmează un curriculum individualizat, 
în urma selectării disciplinelor opționale și a 
limbilor străine moderne (engleză intensiv, 
franceză, germană), conform opțiunilor 
proprii. Suntem beneficiari ai unor proiecte 
derulate cu finanțare europeană – 
transfrontalier ”Să păşim creativ pe podul 
tradițiilor româno-bulgare”, Multilateral 
Comenius ”More trees? Yes, please!”, 
P.O.S.D.R.U., CORAL, Scrisul face bine, 
Erasmus+ KA2 – Once upon a time the…
sea”, parteneriat de schimb interșcolar. 

Dascăli minunați, cu multă dăruire și 
pasiune, au contribuit la formarea generațiilor 
de elevi. Copii talentați, ambițioși şi inteligenți 
s-au remarcat prin performanțele obținute la 
olimpiade, concursuri școlare, competiții 
sportive, proiecte internaționale. Absolvenții, 
care și-au urmat idealurile, ne determină să 
exprimăm deseori cu mândrie: ”Şi ei au fost 
elevii noștri!”. Întregul personal al școlii 
participă cu entuziasm şi devotament la 
derularea activităţii zilnice. Părinții inimoși și 
implicați ne sunt mereu aproape. 

Renumele Școlii Gimnaziale ”Lucian        
Grigorescu”, construit de-a lungul timpului,   
ne bucură, ne onorează, dar ne și              
responsabilizează să fim la înălțimea          
exigențelor.  

La ceas aniversar, adresez sincere 
mulţumiri şi felicitări colegilor, elevilor, 
părinților, partenerilor și comunității locale, 
tuturor celor care au făcut posibil ca orice 
năzuinţă a şcolii să devină realitate!  

 
La mulți ani,  

Şcoala Gimnazială ”Lucian Grigorescu”! 
Director,  

Prof. Dănilă Simona 
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Pe 1 februarie 2018, școala noastră a          

sărbătorit, într-o atmosferă festivă, 24 ani de 
când poartă cu cinste numele renumitului artist. 
Programul zilei a debutat cu activități pe cât de 
diverse, pe atât de interesante, cu generice  
foarte atractive, desfășurate de elevii noștri sub 
îndrumarea cadrelor didactice: 

•  Personalitățile orașului meu  
• Citiți ȋmpreună! Schimbați lumea! 
•  Școala mea, dragă îmi ești! 
•  Games are fun 
• Astăzi este ziua-n care,/ Campion sunt, cel 

mai tare! 
• Dăruim zâmbete (în colaborare cu psihologul 

școlar, Durac Valentina și Asociația „Zâmbet și 
culoare”, Medgidia). 

Conform tradiției, la bustul lui Lucian            
Grigorescu aflat ȋn curtea școlii, au adresat     
mesaje, care au subliniat importanța pictorului în 
viața comunității și a instituției noastre, doamna 
director, prof. Dănilă Simona, și domnul           
Moșescu Bogdan, city manager, care a depus o 
coroană de flori din partea Consiliului              
Local. După lecturarea unei frumoase poezii  
dedicate artistului, a fost rândul membrilor    
Consiliului Reprezentativ al Elevilor să depună 
câte o gerberă portocalie, reamintind astfel de 
oranjul dobrogean, caracteristic penelului său. 

Și în acest an, Asociația de Părinți i-a           
recompensat pe cei mai merituoși elevi ai școlii 
noastre cu generoase premii în bani și obiecte. 
Momentul a fost dedicat atât celor care s-au    
afirmat în anul calendaristic anterior, prin        
rezultate remarcabile la învățătură (media       
generală 10),  olimpiade și concursuri, etapa   
județeană și națională, cât și celor care au       
obținut premii la competițiile sportive. 

Un alt moment semnificativ pentru această zi 
aniversară a fost lansarea celui de-al               
șaisprezecelea număr al revistei școlii „Labirintul 
copilăriei”. Editorialul surprinde, printr-un conținut 
bogat, o tematică atractivă și ilustrații deosebite, 
fiind rezultatul muncii de echipă a unui număr 
mare de profesori și elevi. 

Finalul zilei a reunit la o masă rotundă toate 
cadrele didactice, pentru a sărbători pensionarea 
domnului prof. de educație fizică Petricală      
Valentin. Conducerea școlii a mulțumit distinsului 
dascăl, oferindu-i o plachetă și statueta unui 
handbalist, pentru toți anii în care a reușit să  
formeze adevărați campioni, nu doar în sălile de 
sport, ci mai ales prin ceea ce a sădit adânc în 
inimile lor: o dorință, o chemare, un vis.  

Evenimentele au fost mediatizate de            
televiziunile locale. 

 
 
 
 
Consilier educativ,  
 
Prof. Ştefan Lenuţa 



  

 

 

4 

Împlinirea a 100 de zile de când au     

început activitatea şcolară reprezintă pentru 

elevii din Clasa Pregătitoare Step by Step 

un eveniment important.  

Precum protagoniştii unui concurs cu tema 

”Iată ce pot face, două mâini dibace!”, copiii 

au realizat din mărgele, nasturi, sâmburi de 

fructe, boabe de fasole, jucării kinder,      

diverse obiecte interesante, care au atins şi 

ele cifra 100. Nu mică le-a fost bucuria când 

a primit fiecare, drept răsplată, aplauze din 

partea părinţilor şi a colegilor şi câte o     

diplomă de merit pentru talentul dovedit. 

Programul zilei a continuat cu un mic recital 

de cântece şi poezii, oferit în dar mamelor, 

de ziua  lor, însoţit de mărţişoare, felicitări şi 

câte un tablou. Finalul a fost destul de     

dulce, dat fiind faptul că un tort festiv a fost 

împărţit în mod egal, tuturor participanţilor.  

Au trecut doar primele 100 de zile de 

şcoală, sunt aşteptate cu nerăbdare şi     

altele, important este ca ele să lase în      

sufletul copiilor imagini şi amintiri frumoase 

care să rămână acolo pentru totdeauna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prof. Cornea Anișoara & Prof. Nistor Lavinia) 

 

Luni, 10 septembrie 2018, ȋntr-o atmosferă 

de sărbătoare, a sunat din nou clopoţelul 

toamnei care a anunţat începutul anului 

școlar 2018-2019.  

 Festivitatea a debutat cu intonarea imnului 

de stat al României 

şi a continuat cu o    

slujbă religioasă de 

binecuvântare ,   

oficiată de părintele 

protopop Ciobanu 

Petrică. Doamna director, prof. Dănilă      

Simona, a adresat felicitări colectivului de 

cadre didactice, părinţilor şi elevilor, pentru 

toate realizările anului ce a trecut, dorindu-le 

copiilor să se bucure de cât mai multe      

cunoştinţe care să-i conducă spre  adevărate 

performanţe.  

A fost rândul invitaților de onoare,               

reprezentând Primăria, Jandarmeria          

Municipiului Medgidia, Asociațiile „Lucian 

Grigorescu” şi „Curcubeul Cunoașterii”, de a 

transmite cuvinte de apreciere pentru       

întreaga activitate şcolară şi extraşcolară, 

dar şi de încredere într-o colaborare la fel de 

frumoasă în viitor.  

 

Mesajul doamnei Inspector Școlar General, 

prof. Bucovală Gabriela, a fost făcut         

cunoscut participanţilor prin intermediul 

doamnei director adjunct, 

prof. Ciocan     Emilia. 

Prezentarea dascălilor 

şcolii s-a realizat într-o  

manieră atractivă, printr-un 

text cu o notă umoristică, 

în interpretarea a doi elevi din clasa a VIII-a  

şi o fetiţă din clasa pregătitoare.  

Cei mai mici au         

trecut pe sub un arc de 

flori, realizat de elevii din 

clasele a V-a, pentru a 

pătrunde în universul 

plin de farmec şi de    

mister al şcolii.  
(Vlădăreanu Cristiana, clasa a VIII-a B) 
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În fiecare an, în data de 5 octombrie, întreaga 

lume sărbătorește EDUCAŢIA. Unitatea noastră 

de învățământ a marcat acest eveniment prin 

manifestări specifice, ce au avut drept obiectiv 

promovarea importanţei acestei zile prin       

organizarea unor activităţi recreative, menite să 

ofere fiecărui copil posibilitatea de a-şi dovedi 

talentul literar, muzical, actoricesc sau practic. 

Elevii clasei I Step by Step au călătorit în    

lumea poveștilor, prin confecționarea unor    

păpuși și redarea conținutului unei povești prin 

mijloace proprii de exprimare. Pentru a sublinia 

rolul cărților în viața noastră, elevii claselor        

a II-a A și a II-a B au fost “Editori pentru o zi”, 

realizând un volum despre animalele Mării    

Negre, utilizând tehnici de lucru 

diverse. “100 de motive pentru 

care îmi place școala mea” a 

fost o altă temă atractivă,    

preferată de elevii clasei a III-a 

Step by Step. Elevii claselor    

a IV-a au realizat creații literare 

pe tema educației și au ilustrat 

“Portretul dăscăliței”.  

Momentul aniversar s-a încheiat cu un seminar 

de informare, intitulat sugestiv “Proiecte          

europene de succes”, la care au luat parte      

reprezentanții unor instituții școlare din oraș,   

cadre didactice, elevi și părinți.  

Cele mai frumoase momente au fost             

mediatizate de postul de televiziune locală Media 

TV, în emisiunea “Atenție la Educație”.  

Ziua Națională a României reprezintă  prilejul 

de a ne îndrepta gândurile, cu recunoștință,    

către înaintașii noștri care au luptat și s-au jertfit 

pentru ca noi să ne bucurăm de existența unui 

stat puternic, independent, suveran, democratic 

și liber. 

 Această zi de mare însemnătate pentru      

români, marcând împlinirea a 100 de ani de la 

Marea Unire din 1 Decembrie 1918, a fost    

sărbătorită într-o atmosferă încărcată de     

emoție, pe tot parcursul săptămânii 26-29     

noiembrie 2018, prin activități creative: expoziții 

de port popular, proiecții de filme, momente  

artistice, ateliere de creație în cadrul cărora       

s-au confecționat steaguri tricolore, conturul 

hărții României, insigne, cocarde, desene și  

colaje. Toate acestea, parte din proiectul     

”100 de ani de spirit românesc”, au culminat 

cu un Flashmob, în cadrul Campaniei ”Mesajul 

meu pentru România”, protagoniştii fiind elevii    

claselor V-VIII.  

 

Coordonator,  prof. Gabriela Raluca Marcov 

 

 
(Bechir Amela,  

clasa a VIII-a B) 
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ELEVII  DE ASTĂZI ,  

CETĂȚENII DE MÂINE! 
 

Proiectul Cetăţeanul este o metodă         
inovativă de predare a educaţiei civice, bazată 
pe studierea unei probleme a comunităţii        
locale ce presupune o politică publică şi care 
este aleasă spre studiere de către elevi.         
Implementarea metodei în România se face sub 
coordonarea Institutului Intercultural Timişoara, 
în cadrul programului CIVITAS - un program de 
schimburi internaţionale în domeniul educaţiei 
civice iniţiat şi coordonat de Center for Civic 
Education S.U.A. 

Această metodă alternativă de predare-
învățare, a fost implementată cu succes și la 
clasa a VII-a A. 

 Pe parcursul a opt săptămâni, elevii s-au        
implicat activ: au identificat problemele            
comunității, le-au analizat și studiat și, în final, 
au propus soluții. A urmat apoi etapa în care     
și-au făcut public proiectul și au înaintat         
propunerea Consiliului Local.  

După această experiență, elevii se simt mai 
informați și mai bine pregătiți pentru calitatea de 
cetățean al orașului Medgidia. 

 
(Prof. Mocanu Mariana, coordonator proiect) 

 

 În ultima zi de vineri a lunii septembrie,    

Publisher Karty Grabowskiego a organizat   

Ziua Internațională a Tablei Înmulțirii 

(World Multiplication Table Day). Acestui 

eveniment i s-au alăturat și doamnele        

învățătoare de la clasele a II-a A, a II-a B,     

a III-a A, a III-a Step by Step, a IV-a B,      

Legian Nicoleta, Badea Georgeta, Bechiș 

Bilchis, Leța Mariana, Constantinescu      

Adriana și Cornea Anișoara, care și-au     

propus să mediatizeze forme distractive de 

predare-învățare a matematicii și să         

stimuleze elevii să-și reamintească 

tabla înmulțirii.  

La finalul activităților, după ce     

s-au jucat și au calculat, elevii au 

ajuns la aceeași concluzie:       

înmulțirea-i socoteală, o știm toți 

la noi la școală! 

În fiecare an, pe 14 martie, se sărbătorește 

Ziua Internaţională a Numărului Π.  

 Din dorința de a aduce matematica mai   

aproape de școlari, de a redescoperi farmecul    

acestei discipline, caracterul său universal, 

fascinantele sale proprietăți ilustrate ȋn        

mișcarea stelelor, ȋn lumea plantelor și            

a animalelor, ȋn economie, arhitectură, muzică 

sau ȋn alte domenii, doamnele  profesoare   

Manolachi Liliana, Gologan Cristina, Dumitriu 

Nicoleta, Etem Șeniz, Cornea Anișoara,       

Volintiru Lidia și Legian Nicoleta au pregătit 

activități ȋn care elevii, matematicieni şi       

nonmatematicieni, s-au implicat cu mult       

entuziasm. 

Concepută ca o chemare pentru a descoperi 

frumuseţea matematicii, expoziția cu cele mai 

reușite desene și colaje a putut  fi admirată pe 

holul școlii, pe tot parcursul săptămânii. 

(Ilie Catinca, 

clasa a VI-a D) 

(Horneț Alex, 

Clasa a VIII-a B) 

http://www.intercultural.ro/citizen/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4
http://www.intercultural.ro/citizen/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4
http://www.intercultural.ro/citizen/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4
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Programul Şcoala altfel susține educația alternativă prin activități extrașcolare,   
conform propunerilor venite din partea părinților și a elevilor. Aceste activități au,         
pe lângă partea educativă, și o parte distractivă, informală, și oferă elevilor cele mai 
interesante experiențe de învățare, prin ateliere de creație sau de teatru, vizite în mu-
zee și instituții publice, experimente fizice și chimice, jocuri interactive.  

În rândurile următoare, vă vom prezenta câte exemple de bună practică din școala 
noastră.  

Pe 2 noiembrie, 2018, clasa a VII-a B a      
derulat o a treia activitate din cadrul proiectului 
educațional ”Prieteni mai mari și mai mici”, ce își 
propune informarea şi consilierea elevilor de 
gimnaziu, cu privire la alegerea motivată a rutei 
şcolare şi profesionale. 

Activitatea intitulată ”Ne cunoaștem, ne     
împrietenim”, a constat în întâlnirea cu clasa 
parteneră, a IX-a B, la Liceul Teoretic ”George 
Călinescu” din Constanța. Într-o atmosferă caldă 
și prietenoasă, am fost informați despre istoricul 
liceului constănțean, despre performanțele     
elevilor, expunându-ni-se și oportunitățile pe 
care le oferă promovarea acestei instituții.     
Liceenii au fost mândri să ne prezinte liceul,   
dotat cu cabinete moderne, o bibliotecă vastă și 
primitoare, săli de clasă utilate. 

Am făcut schimb de adrese, am legat         
prietenii și simpatii, noi plecând cu amintiri     
plăcute și cu impresii minunate, dar și cu ideea 

că am putea lua în calcul varianta de a deveni 
elevi ai  liceului partener.      

 
(Prof. Munteanu Laura - Viorela) 

 
Călător prin muzeele din București 
 

O modalitate excelentă care îți oferă          
posibilitatea de a călători în timp și spațiu, este 
reprezentată de vizitarea muzeelor țării,   acolo 
unde copiii pot obține informații captivante    
despre istorie, civilizație, natură.  

O incursiune într-una dintre cele mai vechi 
instituţii de cultură și știință, Muzeul Naţional 
de Istorie Naturală "Grigore Antipa", au făcut și 
elevii clasei a VI-a C, fiind profund impresionați 
de tot ceea ce au descoperit. La început, au 
călătorit prin diverse habitate naturale din țară 
și din lume, cu fauna lor caracteristică, prin 
intermediul dioramelor. Au putut observa     
biodiversitatea României (cele cinci bioregiuni 
ale țării: alpină, continentală, panonică, stepică 
și pontică). De asemenea, au admirat o       
colecție de roci şi minerale și au fost fascinați 
de sălile în care au regăsit insecte și schelete 
de animale marine. Impresionante au fost și    
zona dedicată astronomiei, precum și spațiile 
interactive, biroul cu obiectele personale ale 
fondatorului: microscopul, fotografii, cărţi   rare, 
pipa, călimara şi pana de scris. 

În mici exploratori ai acestui muzeu s-au 
transformat și elevii clasei a IV-a Step by Step, 
care au fost fermecați de toate exponatele și 
de misterele Egiptului Antic.  

Un muzeu cu un farmec aparte, ce            
reprezintă atât o sursă de relaxare, cât și o 
modalitate de a dobândi noi cunoștințe, este 
Muzeul Simțurilor.  

Acolo, elevii au pornit într-o aventură, în care 
le-au fost stimulate toate simțurile și            
imaginația. De asemenea, copiii au trăit o    
experiență inedită într-o lume a iluziilor optice 
într-un loc atât distractiv, cât și educativ,      
fascinant, unde au aflat mai multe despre   
percepție, vibrații, atingere, creierul uman și      
știință. S-au lăsat purtați  într-un joc de umbre 
și lumini, descoperind magia culorilor și cum 
funcționează energia, care sunt miracolele  
fizicii.  

(Prof. Ştefan Lenuța) 
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 Clasa a IV-a B, cu un număr de 28 de       

elevi, a organizat o serie de activități culturale, 
artistico-plastice, ecologice, sportive: De strajă 
patriei, Start joc!, Lumea Teatrului, Micii 
ecologiști, Atelier de creație. Derularea    
acestor activități atractive și diversificate ne 
oferă oportunitatea desfășurării lor în alte 
spații decât sala de clasă și crearea unui    
climat educațional deschis și stimulativ. 

 (Prof. înv. primar, Volintiru Lidia Simona) 

 

    Sub genericul SUNT UN MARE 
BUCĂTAR!, elevii clasei pregătitoare C au 
desfăşurat o activitate prin care au demonstrat 
că pot face lucruri interesante în ”bucătăria 
improvizată” în sala lor de clasă. Sub atenta 
supraveghere a părinților, echipați cu 
șorțulețe, bonete și mănuși de unică folosință, 
copiii au pregătit sucuri naturale, salate din 
fructe și legume proaspete, pe care apoi le-au  
savurat cu mare încântare. Totodată, au 
răspuns la ghicitori tematice și au interpretat 
cântecelul ”Bucătarii veseli”. 

(Prof. înv. primar, Nistor Mariana) 

 

  Elevii claselor a III-a A şi B, a V-a A şi        
a VII-a B au mers  într-o excursie la Adamclisi 
cu scopul de a cunoaşte câteva dintre 
obiectivele turistice ale zonei şi au participat la 
diferite ateliere, de ceramică, de pielărie, tir cu 
arcul, prezentare de echipament dacic şi 
roman, precum şi la o demonstraţie militară 
(dacii şi romanii Danais). Cu toții s-au declarat 
încântați de diversitatea activităților şi a 
informațiilor pe care le-au primit şi au promis 
că vor realiza portofolii ilustrative ale 
excursiei.  

(Prof. Deli-Iorga Florentina Mihaela) 
 

   Printre activitățile de educație ecologică și 
protecție a mediului desfășurate în cadrul   
Programului Şcoala altfel s-a numărat și cea 
intitulată Marea Neagră, marea noastră,      
derulată de clasa a V-a B. Elevii au participat 
activ și cu responsabilitate la realizarea unui 
panou cu lucrări plastice despre Marea     
Neagră și a unui portofoliu cu creații literare,     
punându-și în valoare imaginația și abilitățile 
artistico-plastice. Au vizionat filme documenta-
re despre viețuitoarele marine, au prezentat 
materiale power-point și au realizat mai multe 
postere în care au surprins biodiversitatea 
mării. Activitatea a avut un impact pozitiv   
asupra elevilor, care s-au arătat preocupaţi de        
problemele mediului marin. 

 
(Prof. Untaru Elena Irina) 
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La începutul acestui an școlar, 31 de ”fluturași” au pășit sfioși și nesiguri, dar curioși și 
nerăbdători, pragul școlii, în Clasa Pregătitoare B, dornici să deslușească tainele învățăturii. 
Pe aripi de poveste, ”Fluturașii” au descoperit prin joc litere, cifre și și-au însușit                
comportamente de școlari. 

În fiecare zi, când intru în clasă, mă întâmpină din bănci perechi de ochișori isteți.       
Personalități diferite, stiluri de învățare diferite, la care trebuie să mă adaptez. Grea misiune 
am, dar minunată!... 

În timpul celor trei luni de școală, am desfășurat activități frumoase și am petrecut         
împreună clipe de neuitat. Cine spune că la școală este greu? Clasa Pregătitoare este       
magică! 

Prof. înv. primar, Volintiru Lidia Simona 

Clasa pregătitoare B 

UN NOU ÎNCEPUT… 
 

   După fiecare cinci ani petrecuţi alături de o generaţie, ne încărcăm 
cu energie, cu răbdare, dar si cu multă dăruire pentru ,,Un nou       
început”… 
   Cu multă emoţie, asemeni boboceilor, la fiecare 1 septembrie ne 
reîntoarcem la şcoală. Ce să fac? Cum să-mi amenajez clasa?     
Cum vor fi copiii? Sunt întrebări retorice… 
   După reîntâlnirea cu colegii şi depănarea câtorva 

amintiri, nostalgică după vara abia trecută, încep să amenajez clasa.            
Îmi propun să fie ”puţin altfel” şi fac o junglă în care piticii să fie ”mici           
exploratori”. 

Se scurg repede zilele, cu multă muncă, cu nervişori, dar cu satisfacţia 
lucrului bine făcut. 

Ceva mă macină… Ştiu ce! Cunoaşterea exploratorilor… Şi … vine 10     
septembrie 2018… La sfârşitul festivităţii, elevii strigaţi vin sfioşi spre mine. 
Of! Câtă emoţie, câtă naivitate! Empatizez cu ei şi aştept o încurajare de la 
părinţi. Dar de unde? Mă privesc curioşi, temători şi,  simt eu,  puţin fascinaţi. 

Ajunşi în clasă, ochii jucăuşi ai copiilor îmi spun că sunt încântaţi. Aud voci: ”Ce frumos!”  
”E minunat!”… Sunt voci de prichindei, dar şi de adulţi. Sunt fericită!       
Mi-am atins scopul! 
    Fiecare ocupă un loc în băncuţă şi încet, încet, începem să ne          
cunoaştem. Devin dezinvolţi, interesați şi exact cum îmi doream cel mai 
mult, foarte prietenoşi. 
   Ziua cu micii exploratori se încheie repede, iar eu rămân singură, între 
animăluţele din junglă şi buchetele înmiresmate. 
    Răsuflu uşurată! Mi-au plăcut mult aceşti leişori, care, alături de mine, 
”leoaica mamă”, ne îndreptăm către… ”Un nou început”. 

Prof. înv. primar, Badea Roxana  
  Clasa pregătitoare A 

9 

CLASA FLUTURAȘILOR 

 

Mititei, cu visuri mari, 

Iată-ne ajunși școlari. 

Jucăuși și drăgălași 

Ca un roi de fluturași! 

De acum, asemenI lor, 

Suntem pregătiți de zbor. 

Nu avem noi aripioare, 

Doar voință și răbdare. 

Suntem curioși mereu 

Și-astfel zborul nu e greu. 
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Știați că... 

În topul pedagogiilor      
inovatoare și a noilor forme 
de învățare de luat în calcul 

pentrul anul 2019 este 
"învățarea prin joc și     

joacă", parte importantă a  
alternativei Step by Step? 

   Întâlnirea cu literele poate fi 

neprietenoasă, uneori.       

Cum putem să o facem mai 

plăcută pentru cei mici, dacă 

nu bazându-ne pe ce le place 

lor cel mai mult - tehnologia.   

Astăzi, am aflat că telefonul, 

tableta și laptopul pot găzdui și 

jocuri educative pentru        

împrietenirea cu Comunicarea 

în limba română și nu numai. 

Cum am procedat?          

Albinuțele clasei pregătitoare 

Step by Step au dat exemple 

de cuvinte care conțineau 

doar sunete învățate, am 

inserat cuvintele în acest 

program (https://

wordart.com), ne-am ales 

forme prietenoase/ haioase 

și apoi le-am citit!               

Ne-a plăcut! 

                  Hipodromul 
Scop: dezvoltarea capacităţii de a imita 

un comportament și a vitezei de reacție la 

stimuli 

Categoria de vârsta: 6-11 ani 

Număr de participanți: minim 4 

Materiale: nu sunt necesare 

Durata: 10-15 min 

Locul de desfășurare: interior - exterior 

Ritmul: Ritmul jocului trebuie să se    

adapteze la nevoia de mișcare a         

participanților, la caracteristicile pe vârste, 

la curba de efort, caracteristica            

momentului de desfășurare, la locul în 

care se derulează jocul. 

Conținut: 

1. Copiii formează un cerc/ semicerc , 

fără a se ține de mâini. 

2. Conducătorul de joc le cere copiilor să 

caute câte un căluț prin buzunare. 

3. Când toți copiii și-au găsit căluții      

imaginari, îi pun jos, pun mâna stângă 

deasupra, o duc pe cealaltă la gură ca  și 

când ar ține un tub în pumn și încep să 

“umfle” căluții. Când caii au înălțimea 

potrivită, li se “pune dopul” și sunt gata de 

cursă. 

4. Participanții se urcă pe cai (genunchii 

îndoiți si picioarele depărtate). 

5. La semnalul conducătorului de joc, 

cursa începe: copiii nu-și mișcă picioarele 

de pe sol, dar produc zgomotul unui   

galop prin lovirea coapselor cu palmele. 

6. Conducătorul de joc descrie diferitele 

obstacole întâlnite de cal. Imitându-l,   

copiii se apleacă într-o parte pentru a 

evita niște tufișuri, se apucă cu degetele 

de obraji pentru a scoate un sunet      

specific traversării unei ape adânci 

(bolborosesc), se lăsă pe vine pentru a 

nu da cu capul de niște crengi mai joase, 

etc. 

7. Cursa se încheie în viteză maximă pe 

ultimii 100 m... 50 m... 10 m... Copiii se 

felicită și le mulțumesc căluților. 

8. În final, cei mici își dezumflă caii, îi      

împăturesc și îi introduc înapoi în        

buzunar. 

Cum își încep ziua cei de   

clasa I? Cu joc și joacă!      

Mai ales când ziua se anunță  

a fi plină de provocări. Pentru 

că tema zilei era "Animale       

sălbatice", iar ei trebuiau să 

compare caracteristicile     

acestora, au transformat un 

simplu joc de cărți într-un joc 

vesel și amuzant, dar  cu    

ajutorul căruia au învățat   

multe lucruri interesante.       

În plus, au creat reguli, au  

format echipe de lucru, au   

colaborat. Întâlnirea de        

dimineață a fost un moment 

care a deschis o zi activă  și 

creativă. Jocul a transformat 

cunoștințele făcându-le      

accesibile și interesante, ușor 

de asimilat pentru  fiecare    

dintre ei, ușor de lucrat cu ele. 

Prof. Constantinescu Adriana 
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Pe 16 octombrie 2018 Școala noastră a         
sărbătorit Ziua Națională a Alimentației și a        
Combaterii Risipei Alimentare prin organizarea unei 
serii de activități reunite sub titulatura „Alimente 
sigure în cantități necesare. Stop risipei         
alimentare!". 

În cadrul activităților, care au reunit 355 elevi,   
16 cadre didactice, părinți, şi cadre medicale, s-a 
urmărit prezentarea unor materiale informative    
despre risipa alimentară, modalitățile de combatere 
a acesteia și măsuri esențiale pentru siguranța   
alimentară, materialele fiind adaptate nivelului de    
înțelegere al elevilor din clasele primare. 

Activitățile derulate au urmărit o îmbunătățire a 
nivelului de cunoștințe despre risipa alimentară, 
modalități de combatere a acesteia și măsuri     
esențiale pentru siguranța alimentară. S-au realizat 
liste de cumpărături săptămânale, căutându-se     
intuirea necesarului de alimentele pretabil unei    
familii pe o anumită perioadă de timp și modul în 
care alimentele  surplus pot fi conservate pentru a 
se evita risipa lor prin degradarea naturală.              
S-au căutat soluții pentru combaterea actualei risipe 
alimentare existente la nivel mondial, aceasta     
constituind în prezent o situație socială majoră,  
industria alimentară fiind depășită de problema   
gestionării tonelor de       
deșeuri alimentare în    
prezent. (Prof. înv. primar, 

Etem Șeniz) 

 
În perioada 1 - 19 noiembrie 2018, în instituţia     

noastră, s-a derulat Campania Internațională ”19 Zile de       
prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor 
și  tinerilor”. 

Elevii claselor primare și gimnaziale, coordonaţi de 
cadrele didactice, au asigurat buna derulare a          
activităților, alături de invitați și parteneri, precum  
doamnele Luminița Vlădescu, Viceprimar al Municipiului 
Medgidia, Elena Petcu, șef al Serviciului de Asistență 
Socială  Comunitară, Liliana Țibrea de la DGASPC, 
Constanța, reprezentanți ai Poliției Locale, psihologul 
școlar și părinții elevilor. 

Activitățile desfășurate au fost diverse: workshop-uri, 
realizarea de afișe, colaje pe teme referitoare la           
prevenirea abuzurilor, conceperea unor scrisori,           
realizarea de desene care să scoată în evidență        
mesajele antiviolență ale copiilor, filme și clipuri        
tematice, întâlniri cu specialiști, campanie de informare 
şi conştientizare asupra pericolelor pe care le   prezintă 
traficul de persoane, dezbatere legată de modalităţile de 

prevenire a acestuia în   
rândul minorilor,  realizare de 
eseuri şi cvintete cu   mesaje 
PRO   toleranţă. 

Elevii au înțeles că      
prevenirea este mai bună 
decât reacția ulterioară la 
abuz și violență, fiind cel 
mai eficient mod de a     
proteja copiii de abuz și 
contribuind în mare măsură 
la crearea unei culturi a   
nonviolenței.  

Evenimentul a fost     
promovat în mass-media locală cu scopul menținerii   
problemei violenței școlare în atenția comunității.   

 
(Prof. înv. primar, Manolachi Liliana, responsabil Comisia 
de prevenirea şi combaterea violenţei în mediul școlar) 

       

Ca ȋn fiecare an, în data de 26 septembrie, elevii Școlii 
Gimnaziale „Lucian Grigorescu” din Medgidia, susținuți de   
cadrele didactice, s-au străduit să completeze calendarul    
evenimentelor ce conține activitățile care au loc peste tot ȋn 
lume cu ocazia Zilei Europene a Limbilor Străine.  

Școala noastră este partenera altor instituții de ȋnvățămȃnt 
din țări europene, ȋn cadrul a două proiecte eTwinning. Primul 
poartă titlul Words of friendship – Cuvinte de prietenie -, în   
cadrul căruia elevii noștri au participat la un concurs           
multilingvistic , “Interferențe culturale”. 

Different languages. New and old friends – Limbi       
diverse. Prieteni noi și vechi - este titlul celui de-al doilea     
proiect, iar una din activități a constat ȋn realizarea unor       
ilustrate cu mesaje aniversare și informații atȃt ȋn limba      
maternă, cȃt și ȋn limba engleză cu referință la țara, orașul, 
școala fiecărui partener. Copiii din unitatea noastră au realizat 
ilustrate deosebit de atractive pentru elevii a peste 35 de școli 
din diverse țări europene. La finalul ȋntȃlnirii, toți elevii claselor 
gimnaziale au participat la un flashmob. 

Toate activitățile derulate ȋn limbi străine reprezintă șansa 
de a promova plurilingvismul, perceput ca o punte esențială de 
comunicare ȋntre popoare. Sunt sărbătorite nu numai limbile 
oficiale europene, ci şi bogata moştenire de culturi şi tradiţii - o 
expresie vie a tuturor limbilor Europei. Acest eveniment      
reprezintă, în fiecare an, o ocazie pentru a evidenţia avantajele 
învăţării limbilor străine: descoperirea unor culturi noi,         
posibilitatea de a căpăta o perspectivă diferită asupra lumii și 
de a-i înţelege mai bine pe cei din jur . 

Prof. Deli– Iorga Florentina Mihaela 

 La începutul acestui an şcolar, şcoala noastră a   
răspuns invitaţiei OMG Marea Nostrum de a încheia un           
parteneriat pentru dezvoltarea reţelei de monitorizare a 
delfinilor eşuaţi”. Activitatile derulate sub genericul  
„Voluntari pentru salvarea delfinillor” vor implica elevi 
voluntari din clasele a VII-a A şi a VIII-a A, coordonaţi de   
doamnele diriginte, prof. Ene Cătălina Iuliana şi Mocanu 
Mariana. Monitorizarea pe care grupul de voluntari o va 
face presupune realizarea de observaţii sistematice pe 
litoralul românesc în sectorul Eforie Nord (Tabără - Port 
Belona) în vederea identificării delfinilor pe plajă.    
Acţiunile urmăresc conservarea biodiversităţii pentru a 
înlătura ameninţările asupra delfinilor din Marea Neagră.  
  

       Pentru demararea acestui parteneriat, reprezentanţi 
ai ONG Mare Nostrum au prezentat elevilor materiale        
referitoare  la mamiferele marine și la pericolul în care 
acestea se află, dar şi modul în care se va desfăşura          
monitorizarea. Elevii au participat bucuroşi la această 
activitate demonstrând cunoştinţele pe care le au despre     
cetacee şi sunt nerăbdători să înceapă in primăvară, 
acţiunile de observare şi monitorizare. 
 
(Prof. Ene Cătălina, 
responsabil          
Program             
Internaţional        
Eco- Şcoala) 
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Platforma eTwinning, lansată în anul 2005, la care ţara noastră a aderat doi ani mai     
târziu, este o comunitate vie, extrem de activă, care reuneşte instituții de învățământ      
preuniversitar. În prezent ea face posibilă implicarea în derulare de proiecte a peste 
243.000 de cadre didactice ce predau în aproximativ 120.000 de școli, din ţări membre ale 
Uniunii Europene. Se facilitează astfel crearea de multiple produse educaționale care     
implică utilizarea noilor tehnologii, îmbunătățirea comunicării în limbi străine, colaborarea 
virtuală și interculturalitatea. Anul şcolar trecut, în instituţia noastră s-au derulat mai multe 
proiecte online, două dintre ele, respectiv Smurfs are in land of health şi Travelling 
cookbook, fiind apreciate cu Certificatul  European de calitate.  

Proiectul Smurfs are in land of health a fost 
pentru elevii clasei a  VI-a B un prilej de a 
experimenta o călătorie imaginară pe ”tărâmul 
sănătății” cu scopul de a afla informații despre 
vitamine şi despre obiceiurile alimentare 
sănătoase. Prin activitățile derulate, individuale 
sau în echipă, ei şi-au exersat creativitatea, 
imaginația şi aptitudinile artistice. Pe spaţiul 
twinspace a proiectului se regăsesc rezultatele 
muncii lor, concretizate prin descrieri, prezentări 
power point, logo-uri, jocuri, desene, postere, 
colaje, fotografii, felicitări de Crăciun, 
videoclipuri, poveşti, rețete culinare pentru o 
alimentaţie sănătoasă şi o frumoasă piesă de 
teatru. Copiii au mărturisit că cel mai mult le-a 
plăcut să colaboreze la crearea împreună cu toți 
partenerii, a cărții de poveşti cu titlul ”Smurfs 
are in land of health”, ce poate fi considerată o 
resursă educațională deschisă oferită celor 
interesați să afle despre ceea ce înseamnă o 
alimentație sănătoasă.  

Activităţile desfăşurate sub coordonarea 
doamnelor profesoare Ciocan Emilia, Deli-Iorga 
Mihaela, Dănilă Simona, Dodiş Elena şi 
Munteanu Laura Viorela, au oferit posibilitatea 
realizării unui schimb de idei şi bune practici, 
urmărind dezvoltarea competenţelor de 
comunicare în limba engleză, a abilităţilor 
sociale şi civice, a dialogului intercultural şi 
promovarea unor obiceiuri alimentare 
sănătoase. Totodată, s-au conceput noi 
instrumente de învăţare şi produse educaţionale 
printr-o relaţionare directă, înlesnită de mijloace 
moderne IT. Elevii şcolilor partenere au realizat 
materiale prin intermediul cărora au fost 
prezentate instituțiile, localităţile, ţările de 
provenienţă şi s-au bucurat de existenţa unui 
forum, care le-a prilejuit exprimarea opiniilor 
referitoare la diverse teme.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cel de-al doilea proiect premiat, Travelling 
cookbook, a avut drept obiectiv realizarea 
unei cărți de bucate, care s-a dovedit a fi un 
real schimb de rețete tradiționale, specifice 
pentru câteva ţări din Europa. Cartea a fost 
trimisă prin poştă în fiecare şcoală parteneră, 
elevii având posibilitatea de a insera rețete 
scrise în limba engleză, pe care le-au testat în 
prealabil în bucătărie, dovadă fiind ilustrarea 
prin imagini din timpul experiențelor culinare. 
Elevii clasei a V-a C s-au bucurat pentru 
prilejul de a fi reprezentanţii şcolii noastre 
care au adăugat şi ei câteva pagini, unele 
dulci (biscuiţii bunicii şi cornuleţe fragede), 
altele mai sărate, (covrigei şi zacuscă) acestei 
minunate cărţi de bucate care a avut şansa să 
călătorească liber prin Europa. Şi pentru a 
face o dovadă concretă că reţetele merită să 
fie încercate, în pachetul trimis colegilor din 
Grecia, destinatarii au descoperit chiar 
produsele finale, spre degustare...  

Sub îndrumarea cadrelor didactice Ciocan 
Emilia, Penelea Tatiana, Dodiş Elena şi 
Nedelcu Ionel, elevii au realizat de asemenea 
diverse activități teoretice (dezbateri tematice, 
prezentări de tradiții culinare) sau practice 
(experimentarea în grup a unor rețete 
culinare, confecționarea de felicitări pentru 
sărbătorile de iarnă). Prin activităţile derulate 
elevii au fost solicitaţi să utilizeze diverse 
instrumente digitale care le-au oferit o cale 
atractivă şi eficientă de învățare despre 
tradițiile culinare din regiunile de proveniență 
ale şcolilor partenere, şi-au dezvoltat abilitățile 
TIC și de comunicare în limba engleză,şi-au 
dezvoltat creativitatea și imaginația. Totodată, 
au realizat produse, care au devenit vizibile 
într-un spaţiu virtual, comun. Acest fapt a 
determinat o intensificare a dialogului şi a 
colaborării cu elevi din şcoli europene, 
formarea şi dezvoltarea spiritului critic, a 
motivaţiei şi a responsabilităţii.  

 

Coordonatori, prof. Ciocan Emilia & prof. Penelea Tatiana) 
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PROIECT FINANŢAT DE CĂTRE UNIUNEA EUROPEANĂ PRIN PROGRAMUL ERASMUS+ 
ACŢIUNEA KA2 - DOMENIUL EDUCAŢIE ŞCOLARĂ, PROIECTE DE SCHIMB INTERŞCOLAR 

Nr. de referință – 2018-1-RO01-KA229-049131_1 
Grant total solicitat şi aprobat pentru proiect - 116 378 Euro  

Grant solicitat şi aprobat pentru şcoala noastră – 31 214 Euro  

 
Şcoala noastră coordonează parteneriatul   

strategic de schimb interşcolar ERASMUS+, cu 
titlul  „Once upon a time … the SEA”, din care fac 
parte şi instituţiile ICS FRANCESCO RISO - Isola 
delle Femmine (Palermo), Italia; Escola Gabriel 
Castella i Raich - Igualada, Spania şi             
Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil - Baião, 
Portuglia. Pe parcursul celor doi ani de             
implementare (1 sept. 2018 - 31 aug. 2020), elevii 
din şcolile partenere vor fi antrenaţi în derularea 
unor activități de documentare printr-o abordare 
tematică interdisciplinară, urmărindu-se formarea 
unui comportament ecologic, social, civic şi     
creșterea gradului de conștientizare faţă de       
problemele de mediu. 

Ne dorim ca implicarea copiilor, originalitatea şi 
creativitatea lor, să reprezinte modalităţi de a 
atrage atenţia factorilor responsabili cu privire la 
gravele probleme cu care se confruntă zonele 
costiere. 

Se va acorda o atenţie deosebită implicării în 
derularea proiectului a copiilor cu probleme     
sociale, dar şi a celor cu dizabilităţi. O notă în 
plus de atractivitate va fi asigurată de activităţile 
ce vor urmări stimularea motivației pentru        
explorarea valorilor naturale ale mării din          
perspectivă cultural - artistică.  

Activitățile derulate în perioada septembrie – 
ianuarie 2018 au debutat cu întocmirea, aplicarea 
şi interpretarea unor chestionare cu referinţă la 
modul de desfăşurare a proiectului şi la             
cunoştințe privind ecosistemul marin şi             
protejarea lui. A urmat selectarea membrilor  
echipei de implementare a proiectului (elevi şi 
cadre didactice), organizarea unui concurs în   
vederea stabilirii unui logo, activităţi de              
documentare pentru o videoconferință cu tema 
”Marea în viața noastră”.  
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Prima reuniune transnațională de proiect  a 

avut loc la Medgidia, în perioada 29 - 30           
octombrie, în cadrul căreia s-a sărbătorit într-un 
mod inedit Ziua Internațională a Mării Negre, s-au 
organizat ateliere de lucru şi excursii tematice.    
S-a pus un accent deosebit pe realizarea unor 
creaţii literare şi plastice, printre care a unei cărți 
de desenat pentru micii şcolari, a unor jocuri   
educaționale, decorațiuni pentru bradul de      
Crăciun, concursuri tematice şi prezentări         
multimedia, la care s-a adăugat un ghid metodic 
ce cuprinde scenariile didactice ale unor lecții       
desfăşurate de profesori care predau diverse    
discipline în instituțiile partenere.  

O realizare remarcabilă o reprezintă un  (audio) 
minidicţionar ilustrat, multilingv, despre flora şi 
fauna mediului marin, completat cu un miniatlas 
purtând titlul, THE WORLD WITHIN, în format 
ebook dar şi letric.  

Concursul SEA POEMS a antrenat un număr 
semnificativ de elevi ai claselor V-VIII, care au 
dovedit multă imaginație şi talent literar în crearea 
unor poezii dedicate mării. Conform criteriilor de 
jurizare stabilite la nivelul parteneriatului, au fost 
selectate 5 dintre cele mai reuşite creații, care au 
fost traduse în limba engleză şi inserate într-un 
ebook, alături de cele ale elevilor din şcolile 
partenere. 
    Jocurile educative create cu tematica Ţări, 
oraşe, mări, pot fi o resursă de învățare la orice 
vârstă. În crearea lor s-a ținut cont de 
particularitățile de vârstă ale copiilor, de 
priceperile, deprinderile şi abilitățile pe care le 
dețin sau care se doresc a le fi dezvoltate.  

Carnavalul vieţuitoarelor marine a mobilizat 
elevi, părinți şi cadre didactice şi s-a remarcat 
prin ingeniozitatea şi diversitatea costumelor     
realizate din materiale reciclabile, combinate cu 
elemente  naturale ale mării.  

Elevii şi cadrele didactice, participanți la acest 
proiect, au astfel oportunitatea de a-şi manifesta 
talentul creativ prin realizarea diverselor produse 
finale şi de a-şi forma o viziune asupra sistemului 
de învățământ din alte țări europene,  

Se va reuşi astfel îmbogățirea și diversificarea 
materialelor didactice din toate școlile partenere, 
iar postarea lor în mediul virtual le va transforma 
în surse importante şi atractive de informaţii 
pentru toți cei care doresc să abordeze în 
activitățile cu elevii teme legate de biodiversitatea 
mediului marin. 

 
Coordonator proiect, 

 
Prof. Ciocan Emilia  

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

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



  

 

Coordonatori Program,   

Prof. Cornea Anişoara & Prof. Ene Cătălina 
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Eco-Schools, programul coordonat la 
nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie 
pentru Mediul Inconjurător (FEE), iar în 
România de Centrul Carpato - Danubian de 
Geoecologie București, reuneşte 81 de 
organizaţii din 68 de ţări. Școala „Lucian 
Grigorescu” din Medgidia a aderat ȋn anul 
2000, ȋn 2005 a obținut pentru prima dată 
Steagul Verde, drept recunoaştere a 
derulării cu succes a numeroase activităţi 
ecologice în rândul tinerei generaţii, fiind 
apoi reevaluată la fiecare doi ani.   

 
În acest sens, joi, 30 mai 2018, ne-a vizitat 

din nou comisia condusă de doamna profesor 
dr. Cornelia Dincă, preşedintele CCDG. 
Oaspeţii au fost ȋntȃmpinați de coordonatorii 
programului, conducerea şcolii şi de Comitetul 
Eco, format din 28 de elevi, reprezentanți ai 
claselor IV – VIII. Activitățile derulate ȋn ultimii 
doi ani având 4 teme generale: Managementul 
deșeurilor, Alimentație sănătoasă, Curtea școlii 
și Biodiversitatea au fost prezentate succint     
printr-un bogat și sugestiv material power point. 
Proiectul Curtea școlii-spațiu de relaxare și 
ȋnvățare, rodul strădaniei unor cadre didactice 
talentate, părinți devotați și elevi entuziaști, a 
fost apreciat ca fiind o adevărată oază de 
bucurie și culoare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au fost premiați elevii și colectivele 
claselor care s-au remarcat prin contribuția lor 
notabilă la colectarea de maculatură.  

La final, s-au rostit şi s-au consemnat 
cuvinte deosebite la adresa şcolii noastre: 

„Lucian Grigorescu din Medgidia este o     
Eco-Şcoală de suflet, un „Cambridge” al    
Eco-Şcolilor din România. Ștacheta calității 
este amețitor de sus, dat fiind faptul că sunt  
aduse ȋn acest demers al educației ecologice 
valențe noi și necesare, cum ar fi dragostea 
necondiționată față de tradiții, patriotism, 
altruism, bunătate, competențe curriculare, 
prietenie, viață trăită responsabil și sănătos ȋn 
armonie cu o natură curată și protejată... 
Felicitări sincere elevilor, dascălilor şi 
părinţilor pentru implicare, idei şi eleganţă!” - 
prof. dr. Cornelia Dincă.  

Întreaga activitate derulată de elevii noștri, 
sub îndrumarea cadrelor didactice, a fost 
apreciată la superlativ și recompensată cu al 
doilea steag verde, care se oferă 
instituțiilor active de 18 ani în Programul    
Eco-Școală și cu rezultate remarcabile 
obţinute pe parcursul a şapte evaluări.  

La Seminarul Naţional al Organizaţiei 
Centrului  Carpato-Danubian de Geoecologie, 
pe lângă Certificatul de participare la 
Programul Mondial Eco-Școală, instituţia 
noastră a fost recompensată cu Premiul de 
Excelenţă pentru implementarea cu succes 
a programului Eco-Școala şi cu Premiul          
al III-lea pentru cel mai interesant şi 
convingător cod eco, Gândeşte – Acţionează

– Salvează. De asemenea, 
eleva Ilie Alexia Andreea din 
clasa a VII-a A a fost între cei 
nouă elevi premiaţi la acest 
seminar, din întreaga ţară. 
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ŞTIRI DIN CALENDARUL … ECO 

Pădurea, asupra căreia şi-au îndreptat 
atenţia Statele Unite încă din anul 1872, este 
sărbătorită ȋn fiecare an ȋntre 15 martie și     
15 aprilie, pentru evidențierea rolului pe care 
îl deţine ȋn menținerea unui echilibru ȋn 
natură. Ȋn Romȃnia, acest eveniment este 
consemnat pentru prima dată ȋn anul 1902 de 
către Spiru Haret, ministrul Cultelor și 
Instrucției Publice ȋn acele vremuri.  

Pentru a celebra Luna pădurii, elevii 
claselor primare au realizat, din diverse 
materiale reciclabile, câteva machete 

reprezentȃnd pădurile de foioase și de 
conifere. Pentru unii școlari, abilitățile 
tehnologice s-au dovedit a fi de un real folos 
ȋn crearea unor desene ȋn format electronic, 
iar pentru alții imaginația, talentul și lucrul ȋn 
echipă au fost aliate ȋn elaborarea unor colaje 
din resturi de hȃrtie sau a unor picturi.          
Cele mai reușite lucrări, reunite ȋn expoziția 
din holul școlii, sunt ca un semnal de alarmă 
pentru privitori, cu referinţă la fragilul echilibru 
ecologic ȋn care se află minunata și 
fascinanta Planetă Pămȃnt. 

Un aer mai pur, un sol mai bogat, un loc 
răcoros, dar şi un adăpost călduros, o gamă 
variată de sortimente de fructe, o oază de 
linişte şi relaxare, iată doar cȃteva dintre 
beneficiile oferite de longevivii copaci.  

Pornind de la această convingere, dar mai 
ales evidenţiind efectele dezastruoase ale 
defrișării din ultimii ani, la ȋnceputul lunii aprilie, 
elevii clasei I Step by Step au derulat o amplă 
acţiune intitulată Un copac pentru viitor, 
plantând 15 puieţi în grădina Mănăstirii 
„Naşterea Maicii Domnului”, situată la ieşirea 
din municipiul Medgidia.  

Copiii au promis măicuţelor că vor reveni 
pentru a admira îndeaproape cât de repede şi 
frumos vor rodi pomişorii lor. 

În perioada 16-30 aprilie s-a intensificat 
acțiunea de colectare a maculaturii datorită 
organizării concursului Gândeşte verde, 
gândește curat!, care a mobilizat colectivele 
de elevi ale tuturor claselor, reuşindu-se 
colectarea unei cantități record de hârtie.        
Cei care s-au evidențiat, au fost premiați cu 

prilejul reevaluării şcolii în vederea obținerii 
STEAGULUI VERDE. 

Sănătatea mediului, sănătatea noastră 
a fost sloganul unor activități diverse derulate 
în cadrul săptamânii ŞCOALA ALTFEL de 
către elevii claselor a VIII-a, coordonați de 
doamna prof. Ciocan Emilia. Printre 
obiectivele propuse s-au numărat: analiza 
impactului activităților umane asupra 
sănătăţii mediului înconjurător, dezvoltarea 
deprinderilor de colectare selectivă a 
deşeurilor, formarea unui comportament 
ecologic, responsabil. Elevii au participat 
individual sau în echipe la un concurs de  
postere, colaje, crearea de obiecte 
decorative din materiale reciclabile, fotografii, 
videoclipuri; acțiuni de colectare a 

maculaturii; realizarea 
unui panou cu sloganuri 
amuzante de colectare 
a hârtiei, acasă şi la 
şcoală; campanie de 
informare a cetățenilor 
cu privire la importanța 
reciclării hârtiei. 

Coordonatori Program,   

Prof. Cornea Anişoara & Prof. Ene Cătălina 



  

 

17 

Pornind de la cuvintele lui Nelson Rockefeller 
care a afirmat că “nu poţi lăsa urme în nisip atâta 
timp cât stai jos”, putem adăuga că nădăjduim ca 
viitorul să aparţină întotdeauna celor care înţeleg 
cât de mult stă în puterea noastră, a tuturor,  să 
contribuim la progresul omenirii. În calitate de cadru 
didactic, consider că este foarte important să le 
formezi copiilor dorinţa de a participa la activități 
care să presupună o implicare sufletească și de pe 
urma cărora să beneficieze și alții. Vizitele la 
centrele de copii sau de bătrâni, concursuri și 
evenimente organizate la care pot face donații, sunt 
tot atâtea ocazii potrivite pentru a-i obișnui pe copii 
să înveţe să fie generoşi.  

În anul 2018, foarte mulţi elevi din şcoala 
noastră au experimentat ce înseamnă să fii voluntar 
prin participarea la activitățile SNAC. Au aflat cu 
acest prilej că este o experienţă care ne afectează 
în mod deosebit şi pe care nu ai cum să o uiţi cu 
uşurinţă, aşa cum se mai întâmplă uneori cu lecţiile. 
Copiii au învăţat foarte repede cum trebuie să se 
comporte, facând dovada că au înţeles ce 
responsabilităţi implică gestionarea fondurilor 
obținute din donații.  

Calendarul activităților de voluntariat  a fost 
bogat şi variat. Sub genericul ”Martie şi mărțişorul”, 
elevii din clasele primare, coordonați de doamnele 
învățătoare, au confecționat felicitări pe care le-au 
dăruit copiilor cu CES de la Asociația ”Zâmbet şi 
culoare” din Medgidia. Gestul lor a fost primit cu 
multă bucurie. 

Activitatea intitulată 
„Să vină iepurașul!”, 
desfăşurată în perioada 
26-30 martie, a reunit 
peste 200 de elevi care, 
împreună cu părinții şi 
cadrele didactice,  au 
reuşit să adune o sumă 
importantă de bani, 
putându-se cumpăra, astfel, alimente pentru 100 de 
vârstnici din Centrul de Îngrijire și Asistență, Poarta 
Albă, și 27 de copii din instituția noastră. Prin câteva 
momente artistice, un grup de elevi a reuşit să le 
readucă “bunicilor” zâmbetul pe fața brăzdată de 
trecerea anilor.  

28 mai a fost ziua în care sub genericul 
„Jocurile copilăriei”, elevi voluntari coordonați de 

cadrele didactice, au derulat activități comune cu 
persoane aflate în dificultate de la 
asociațiile ,,Zâmbet și culoare” şi ”Curcubeul 
cunoașterii” din Medgidia. De asemenea, 
campania umanitară ”Magia copilăriei” a reuşit să 
ofere primei asociații materiale consumabile, 
necesare copiilor pentru desfășurarea activităților 
de terapie.  

“Dăruiește o rază de speranță” a fost o acțiune 
care a mobilizat timp de două săptămâni întreaga 
comunitate şcolară pentru a ajuta un elev de 
gimnaziu aflat în suferință. Astfel, s-au adunat 
10.245 lei, bani necesari pentru a suporta o parte 
din cheltuielile aferente unei intervenții chirurgicale 
efectuate în străinătate. 

Perioada 19-23 noiembrie 2018 a fost dedicată, 
şi anul acesta, unei activităţi de voluntariat SNAC, 
binecunoscută sub denumirea de Săptămâna 
fructelor şi legumelor donate. Aflată la a 9-a ediție, 
acțiunea a implicat peste 650 de elevi, alături de 
părinți și de cadrele didactice. Prin acest demers  
s-a intenţionat sensibilizarea participanților cu 
privire la situația dificilă în care se află persoanele 
afectate de lipsa de alimente. S-a colectat o 
cantitate de cca 1.500 kg de fructe şi legume, care 
a fost distribuită către asociațiile ,,Zâmbet și 
Culoare”, ”Curcubeul Cunoașterii” din Medgidia, 
Centrul de Îngrijire și Asistență Poarta Albă.          
O parte din cantitate a fost direcționată către 
Protoieria Medgidia, pentru a veni în sprijinul celor 
12 elevi din clasele primare care frecventează 
Centrul de zi de tip AFTERSCHOOL. 

 
 
 
 
 
 

Întreaga activitate de voluntariat a şcolii a 
implicat, ca de obicei, mulţi elevi, din rândul cărora 
n-au lipsit nici ”boboceii” din clasele pregătitoare, 
care alături de părinți şi chiar de bunici, s-au 
arătat extrem de entuziasmaţi să participe, 
dovedind în felul acesta că sunt pregătiţi să 
crească frumos şi să învețe că a dărui îţi aduce 
infinit mai multă bucurie decât a primi.  

Coordonator SNAC, prof.  Nistor Mariana 



  

 

Profesor psiholog, VALENTINA DURAC 
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A şti să-ţi stăpâneşti agresivitatea este una din cele mai 

dificile lecţii din procesul de maturizare, pe care mulţi adulţi 
n-o învaţă niciodată. Putem afirma că violenţa între elevi, 
manifestată sub diferite forme, este o realitate frecvent       
întâlnită în unele şcoli din ţara noastră. Dacă formele mai 
uşoare care ţin de domeniul violenţei verbale (ironii,             
tachinări etc.) sunt considerate comportamente specifice 
vârstei adolescenţei şi sunt tolerate în spaţiul şcolii, formele 
mai grave sunt criticate de către toţi actorii investigaţi, iar 
cauzele acestora sunt identificate la nivelul altor instanţe 
decât mediul şcolar.  

Activităţile de consiliere desfăşurate în anul 2018 au       
urmărit, ca de fiecare dată, eliminarea oricărei forme de        
violenţă în cadrul școlii, creşterea încrederii, crearea unei 
atmosfere optime de învăţare, cultivarea unei atitudini          
bazate pe înţelegere şi respect, dezvoltarea relaţiilor              
pozitive între elevi, părinţi, profesori. Campaniile şi                    
activităţile de consiliere în cadrul Proiectelor “Ştiu, vreau, 
pot!”, „Părinţi responsabili, copii inteligenţi”, “Delete, not     
share!”, “Să exmatriculăm violenţa din şcoală”, “19 zile de 
activism pentru  prevenirea violenței împotriva copiilor și    
tinerilor”, au beneficiat de maxim interes şi o participare       
activă din partea elevilor, a cadrelor didactice şi a părinților.  

Ca urmare a acestor activităţi, bazate pe informări,             
prezentări, filmulețe, jocuri de grup, concursuri, dezbateri, 
elevii au conștientizat efectele negative pe termen lung ale 
violenței atât pentru persoana agresată, cât și pentru                
agresor. În cadrul activităţilor de consiliere „Semaforul 
emoţiilor” (CP A,B,C), „Stop bulliyng!” (III STEP, V B, VI C), 
„Să exmatriculăm violenţa din şcoală” (VIII A, I STEP), 
„Toleranţa învinge violenţa” (III A, III STEP, IV B), „Dăruim 
zâmbete” (clasele IV A, B, VIII A, B), derulate atât la nivelul 
claselor primare, cât şi al celor gimnaziale, elevii au     
exersat comportamente asertive în comunicare şi abilităţi 
care îi vor ajuta în autocunoaştere şi în comunicarea          
deschisă cu cei din jur.  

Atât în consilierile frontale, cât şi în cele de grup,                 
participanţii au manifestat înţelegere, respect, toleranţă, 
spirit de echipă, flexibilitate şi au înţeles că, pentru 
menţinerea relaţiilor armonioase cu cei din jur şi pentru a 
ne simţi iubiţi, respectaţi, valoroşi, sunt foarte importante 
calităţi precum: gândirea pozitivă, acceptarea diferenţelor, 
menţinerea deschisă a căilor de comunicare şi acordarea 
atenţiei depline. 
   Întâlnirile elevilor cu psihologul şcolar au mai urmărit 
canalizarea resurselor copiilor spre activităţi sportive, de 
relaxare, plăcute, discuţii cu o persoană mai matură; 
învăţarea unor tehnici de respiraţie, de calmare şi control; 
rezolvarea problemelor familiale; controlul mai strict al 
lecturilor, al filmelor şi programelor TV  urmărite, al 
jocurilor pe calculator etc. 
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Autismul şi ADHD-ul sunt o realitate tristă, 
întâlnită peste tot în jurul nostru, care trebuie 
tratată și interpretată cu maximum de interes și 
seriozitate, sub toate aspectele. Factorii de 
stres cu care familiile copiilor cu autism se 
confruntă generează situații de criză care, 
dacă nu sunt depășite, interferează negativ cu 
însuși procesul de recuperare a copilului. 

Atunci când ne referim la recuperarea 
copilului cu autism trebuie avut în vedere 
faptul că acesta nu “se vindecă” pur şi simplu. 
Un astfel de copil va deveni un adult care va 
trebui să înveţe să trăiască cu “autismul”. 
Părinții trebuie să fie  pregătiți să facă faţă 
unor întrebări care mai de care mai ciudate: 

 Aaa, copilul dumneavoastră are 
autism? Înseamnă că este foarte deştept, 
nu? 

Există câţiva „ambasadori” ai autismului, 
care sunt într-adevăr foarte deştepţi, alţii au 
fost genii ale vremurilor în care au trăit: Albert 
Einstein, Charles Darwin, Isaac Newton, 
compozitori, precum Beethoven, Mozart, 
scriitorul Hans Christian Andersen şi filosoful 
Immanuel Kant.  

 Copilul meu poate lua autism de la 
copilul tău? 

Autismul este de cele mai multe ori 
prezentat ca o boală, iar unii oameni asociază 
cuvântul „boală” cu afecţiuni contagioase ca 
gripa, varicela sau, chiar mai rău, ebola. 

Trebuie să se ştie că AUTISMUL NU 
ESTE CONTAGIOS! 

Dacă are autism, va putea merge la 
şcoală sau va putea trăi pe cont propriu? 

Unii copii cu autism merg la şcoală, iar un 
număr foarte mic dintre ei, nu. Acelaşi lucru se 
întamplă şi în cazul celor care NU AU 
AUTISM, însă nimeni nu întreabă părinţii unui 
copil tipic dacă acesta va face liceul peste „n” 
ani sau dacă va fi în stare să trăiască pe cont 
propriu.  

Copiii cu autism sunt mai degrabă... 
nişte ciudaţi? 

Unii oameni asociază autismul cu 
incapacitatea de a-şi exprima emoţiile.  
Persoanele cu autism AU trăiri emoţionale ca 
oricare dintre noi. De multe ori sunt 
hipersensibili şi, pentru a se apăra de jignirile 
celor din jur, se închid în propria carapace sau 
pot deveni agitați, manifestându-se prin ţipete, 
agresiuni diverse sau autoagresiune. 

Vreau să vă spun o poveste scurtă...             
În recreaţie, copilul nostru avea o plăcere 

să alerge. Astfel, creierul lui se elibera de stres 
şi oboseală, nu deranja pe nimeni, până când, 

anul trecut a fost jignit şi bruscat de un coleg 
dintr-o altă clasă. De atunci nu mai iese din 
clasă în pauze, s-a închis într-o carapace 
pentru a se proteja. În ziua aceea a fost agitat, 
a plâns, când a ajuns acasă ne-a spus 
cuvântul ”prost…eşti prost…”. 
   Nu doresc nimănui să simtă ceea ce am 

simţit noi ca părinţi. Ne-am comportat normal 
cu el, i-am explicat că el este un copil deştept 
şi bun ca toţi copiii. Cu toţii, indiferent de 
problemele pe care le avem, ne dorim să fim 
acceptaţi, toleraţi şi iubiţi de cei din jurul nostru!  
   Este greu să ai grijă de un copil cu nevoi 

speciale? 
Această întrebare are acelaşi răspuns pe 

care l-ar da majoritatea părinţilor, dacă ar fi 
intrebaţi: „Este greu să creşti un copil?” 
Am scris toate acestea din dorința ca cititorii 

să fie corect informați de  mama unui copil 
care, în urmă cu aproximativ 12 ani, a fost 
diagnosticat cu Autism și ADHD. În momentul 
aflării diagnosticului am fost confuzi, tulburați 
de impactul acestuia atât asupra vieții copilului, 
cât și asupra familiei noastre. Toate resursele 
le-am focalizat pe trebuințele lui ANDREI, 
relațiile intrafamiliale au devenit încordate, s-a 
instaurat starea de stres. A fost și este o luptă 
continuă, sperând să-l recuperăm cât mai mult 
posibil, încercând să folosim toate terapiile și 
toate medicamentele existente la noi în ţară. 
Costurile ajung pe lună la aproximativ 4000 lei, 
statul român oferindu-ne doar 4 ore de terapie 
pe lună gratuit la psihologul şcolar!  

Pe data de 27 noiembrie 2018 a fost supus 
unui autotransplant de celule stem la Viena. 
Costul acestuia a fost de 10 000 de euro, plus 
alte cheltuieli. În urma analizelor efectuate din 
lichidul cefalorahidian, reiese că Andrei este 
intoxicat cu aluminiu. Trebuie să continuăm 
lupta mergând în continuare la toate terapiile  
cunoscute, plus administrarea tratamentului 
medicamentos până la eliminarea metalelor 
grele din creier. Costul acestuia este de 
aproximativ 1000 lei pe 2 luni. Va urma o nouă 
evaluare la Viena, peste 9 luni de la 
intervenție.  

Vrem să mulţumim atât personalului şcolii, 
cât şi colectivului de elevi, pentru modul în care 
se comportă cu Andrei, mai ales colegilor de 
clasă pentru iubirea necondiţionată cu care       
l-au înconjurat şi l-au susținut în toți aceşti ani!       
Le suntem profund recunoscători pentru tot 
sprijinul acordat în a avea o speranţă...  
 
DOAMNE AJUTĂ TUTUROR! 

 Mama lui Andrei 



  

 

Școala nu este un simplu 

loc, în care vin mic, învăț, 

cresc sau mă joc.   

Este locul acela în care 

ne scriem o poveste,  

alături de colegi, dăscălii 

noștri și…                       

creștem fără veste.  

E povestea noastră, a unui colectiv,  

în care unul e mai îndrăzneț, altul mai timid,  

unul învață pe rupte, altul mai puțin,  

căci astfel definim diversitatea.   

Mărturisim că ne caracterizează unitatea,  

căci, în ciuda unor divergențe, am fost doar unul,  

am rezolvat fără formule controverse.   

Și, chiar dacă DIRIGA e (sau nu) profă de mate,  

ne-a demonstrat că are rezolvare la toate,  

ne-a îndrumat, apostrofat, consiliat  

și… cel mai important:  

ne-a format.  

   

 În această poveste nu sunt eroi.   

 Este un basm contemporan,  

 protagoniștii suntem noi.   

 Nu suntem Feți-Frumoși sau 

Ilene Consânzene,  

dar asta nu înseamnă că n-am 

avut probleme.   

Nu zmeii sau balaurii ne-au   provocat,  

ci teste, evaluări, cu ele ne-am luptat.   

 Formule - o grămadă, date istorice, teoreme,  

 grupe de munți, expresii și alte cele…  

 reacții, substanțe, note muzicale,  

 multe-am întâlnit în acești ani în cale.  

 Și, cum în orice basm eroul are ajutoare,  

 noi i-am avut pe cei mai buni.  

 Le suntem recunoscători pe-această cale,  

 profesorilor noștri, care ne-au îndrumat,  

 pentru orice probă ne-au inițiat.  

 Ca să le mulțumim îndeajuns,  

 cuvinte nu s-au inventat.  

Și, cum orice basm are formulă de-nceput,  

în loc de ,,A fost odată...”, vă spunem:  

 ”Suntem norocoși că alături v-am avut!”  

 Fiecare an fost o provocare, dar   

 dragi părinți, profesori, doamne diriginte,  

 ne-ați îndrumat pe-această cale,  

 ne-ați fost mentori, prieteni și critici câteodată,  

 rolul de l-ați avut, nu-l vom uita niciodată.   

   

 Și după o cale anevoioasă am ajuns la final,  

 astăzi vom face un bilanț sentimental.  

 Gânduri, sentimente, amintiri am depănat,  

 fotografii din anii trecuți am adunat.  

 Vă invităm să urmăriți ce v-am pregătit.  

   

 Povestea noastră se încheie aici.   

 Adolescenți acum, am pășit în școală mici.   

 Speranțe, visuri ne însoțesc în viitor,  

 vom continua basmul, dar într-un alt decor.  

 Pășim cu nostalgie spre un alt univers.  

 Succes tuturor, pe drumul ales!  

 Purtăm în tolbă, în loc de merinde,   

 învățături și sfaturi așezate cu minte   

 de voi, dragi profesori, doamne diriginte,  

 glasul dumneavoastră, ca dulci merinde,  

 ne mângâie astăzi mai mult ca oricând,  

 în zborul nostru ne dă avânt.  

  Și am încălecat pe-o carte,  

 Astăzi mergem mai departe,  

 Și-am ascultat de un gând:  

     ”NU VĂ VOM UITA     

               NICICÂND!”  

 

(absolvent, Neagu Maria)  
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     La finalul anului școlar 2017-2018, elevii claselor a VIII-a au organizat, la 
Casa de Cultură ”I.N.Roman”, o oră festivă de dirigenție, derulată sub      
genericul ”Ultimul clopoţel”. La întâlnire au participat cadre didactice,    
părinți, bunici… Elevii au pășit pe scenă cu emoție și, purtând în suflet 
amintiri dragi care le-au marcat perioada copilăriei, au depănat în versuri, 
povestea anilor petrecuţi în școala noastră, pe care o împărtășim și          
cititorilor. 

Clasa a VIII-a B 

Clasa a VIII-a C 

Clasa a VIII-a  A 
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   35 de elevi din clasele V-VIII, talentați în a crea 
versuri, au compus poezii pe tema mării şi s-au 

înscris la un concurs derulat în cadrul proiectului 
Erasmus+, ”Once upon a time… the SEA”.  

    În urma jurizării efectuate de doamnele profesoare de limba română, 17 dintre ele,          

deosebit de frumoase, au fost apreciate cu câte 5 premii, respectiv I, II şi III, plus 2 mențiuni. 
Poeziile elevilor români au fost cuprinse într-o broşură ilustrată, cu titlul POEZIILE MĂRII,  
în format letric şi electronic. Inserăm mai jos cele 5 poezii care au obținut Premiul I și care 
au fost traduse în limba engleză, pentru a fi inserate alături de creațiile elevilor din școlile 
partenere într-un ebook. Traducerile  le puteți citi în pagina următoare. 

SECRETELE MĂRII NEGRE 
 

Apă, briză, valuri înalte, 
Am visat aseară marea... 

O rugam să mă ajute 
Să îmi regăsesc chemarea. 

 
Mare! Cum de le rabzi pe toate? 

Cât de-adâncă îţi e răbdarea! 
Şi-ascultând pe fiecare,  

Cum de nu îţi pierzi savoarea? 
 

Trimite-mi, Mare, a ta stare! 
Învaţă-mă cum să fiu EU... 
Neagră îţi spune fiecare, 

Dar nu e atributul tău! 
 

Motoc Ioana Roang,  
clasa a VIII-a A 

Neagu Alexandru, VII B 

Danciu Denisa, VII B 
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   Într-o lume dominată de internet și            
tehnologie, care avansează mult mai       
repede decât am putea ține noi ritmul,    
limba engleză tinde să  devină o necesita-
te. Interesul pentru această limbă crește 
din ce în ce mai mult, ea domină toate    
mediile, astfel încât a devenit                  
indispensabilă și pare, pe moment,        
imposibil să nu fie o învingătoare. 
  Ideea de a cuprinde în oferta școlii un 
program de studiu al limbii engleze, în   
sistem intensiv, a venit firesc, ca urmare a 
interesului de care au dat dovadă elevii 
noştri, fapt evidenţiat şi prin participarea 
în număr mare la olimpiade, dar mai ales 
prin rezultatele bune obținute. Este, de         
asemenea, important de menţionat că în 
ultimii ani, instituția noastră derulează  
proiecte, în parteneriat cu școli europene, 
iar comunicarea se face în limba engleză. 
În acest context, este de apreciat şi dorin-
ța profesorilor de specialitate de a-i sprijini 
pe copii să se  perfecționeze în studiul 
acestei limbi, oferindu-le astfel mai multe 
oportunităţi de a studia sau a munci în 

perspectivă într-o ţară anglofonă. 
      Programul a fost implementat la             
începutul anului școlar în curs, după o 
procedură operațională conform căreia s-a 
organizat o testare a elevilor de clasa         
a V-a, doritori să frecventeze acest gen de 
curs. Modelele de subiecte au fost postate 
în timp util pe site-ul școlii. Cei 31 de elevi 
înscriși au fost împărțiți în două grupe    
valorice, de câte 16 și respectiv 15 elevi, 
care au ocazia să-şi aprofundeze            
cunoștințele pe parcursul a 4 ore           
săptămânal, cu 2 mai mult decât colegii 
lor. În plus, în clasa a VII-a și a VIII-a, ei vor 
susține teză la această disciplină. 
  Impactul acestui program este deosebit, 
elevii participă cu entuziasm la ore,       
sperând să urmeze exemplul colegilor mai 
mari, care stăpânesc deja limba engleză, 
la un nivel înalt, așa precum atestă şi    
creațiile inserate în această pagină,      
semnate de ei. 
                            

 (Prof. Deli-Iorga Mihaela) 

My everlasting love 
 

With her every passing wave 
I love her more and I can say 

With her every dying wave 
How much I miss her every day! 

 
And all I feel and perceive 

When the sun decides to leave 
Is my sorrow for the sea 

That she’s so lonely in eternity. 
 

And in midnight hour, silently 
When I rest on her shore 
I have no doubt anymore 

That I’ll love the sea endlessly. 
 

(Neagu Alexandru, clasa a VII-a B) 

Wonderful sea 
 

Today, a paper is my witness 
Like a poem, the sea is clearness 

Her lyrics are full of comfort 
So her crying doesn’t hurt 

 
You, that water wonder 

For the world a real spendour 
Your charm has put a spell on us 

And on poets you didn’t trust 
 

With your frozen waves 
You wrote a lot of mellow tales 
And the overwhelming silence 

We find near you, at once 
 

(Negruț Robert, clasa a VI-a D) 

The story of the sea 
 

The ships float on the waves 
Easily lost due to the raves 

They  hurry to get to the docks 
To avoid the everywhere rocks. 

 
In the morning the sea is calm, 

The sun shines with charm, 
Drying slowly the decks 

And coloring the sailors’face.  
 

The sea blacks out at night  
The moon hides around 
And the waves of lace 

Invite the stars to dance.  
 

(Mustafa Sedan, clasa a VI-a D) 

The secrets of the Black Sea 
 

Water, breeze, high waves 
I dreamed her days and days 

I didn’t want to fall 
I wanted her to hear my call. 

 
Oh sea! How do you handle us all? 
Your patience seems to be a wall. 

 
You, SEA, are heartfelt! 

Teach me how to be MYSELF... 
Everybody says you are BLACK 

But that’s not what you lack. 
 

(Motoc Ioana, clasa a VIII-a A) 

The eternal sea call 
 

The sea calls me when she’s foamy 
In each season every year, 

Because she's always so sparkly 
With her water so nice and clear. 

 
She calls me when winter comes 

And she’s so frozen and white 
But also when spring arrives 

And she becomes green and bright. 
 

She doesn’t forget me in summer 
When she warms up from the sun 
And finally she calls me in autumn 

To enjoy her beach and run. 
 

(Danciu Denisa, clasa a VII-a B) 
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     Odiseea lui Ollie,     
semnată de William Joyce, este     
cartea prezintă, pe parcursul   
celor 36 de capitole,  aventurile 
lui Ollie, un urs de pluș ciudat, cu 
urechi de iepuraș, confecționat 
anume pentru Billy chiar de     
mama lui. Între băiețelul Billy și    
ursul de pluș personificat se    
înfiripă o prietenie sinceră, cei 

doi devenind de nedespărțit și împărtășind     
împreună și bune, și rele. Vă invit să învățați ce 
este, cu adevărat, prietenia, citind această carte!  

(Ilie Catinca Maria, clasa a VI-a D) 

 

”Am început să citesc romanul 

Elevul Dima dintr-a șaptea  
de Mihail Drumeş cu relaxarea pe 
care ți-o oferă promovarea cu bine 
a unei Evaluări Naționale, pentru        
admiterea la liceul dorit, astfel că 
am savurat, practic, aventurile 
unui adolescent în căutare de   
sine, în periplul înțelegerii tainelor lumii și ale 
unei etape de viață, în care părinții decid să nu 
te mai sprijine direct. Alături de el, Tarzan,     
Magotu, Basu și toți ceilalți visează și trăiesc 
toate experiențele la intensitate maximă. Planuri 
pentru o expediție spectaculoasă, conflicte    
minore cu profesorii, drame interioare și iubiri 
pasionale sunt expuse de scriitor, cu har și     
naturalețe în cele trei părți, însumând 547 de 
pagini, în varianta Editurii Art.   

Vă invit să descoperiți această carte, în care 
vă asigur că vă veți regăsi, așa cum am        
constatat și eu.”   

(Munteanu Antonio - Adrian, absolvent cls. 
a VIII-a)) 

 

  Nevermoor: The Trials of 
Morrigan Crow de Jessica   
Townsend este una dintre cărțile 
mele preferate, al cărei farmec 
nu piere niciodată, indiferent de 
cât de des o recitesc.             
Între paginile sale se îmbină 
entuziasmul unei lumi SF cu 
aventuri la fiecare pas, dar sub 
coperta plină de fantezie se află 

povestea unei fete încercate de greutățile vieții. 
Este privată de iubirea părintească pe nedrept, 
sub pretextul unui blestem ce devine însă o 
calitate, sub îndrumarea straniului profesor  
Jupiter North, care reușește să treacă de    
aparențe și să descopere potențialul lui       
Morrigan. Când fata află de existența unei alte 
lumi, evadează în Nevermoor, unde profită de 
șansa unică și luptă pentru a se redescoperi pe 
ea însăși.  

 

(Cristiana Iuliana Vlădăreanu, clasa a VIII-a B) 

 

George și cheia secretă a universului,   
scrisă de Stephen Hawking, este o carte         
fascinantă, al cărei protagonist este un copil, pe 
nume George, ce ar părea nefericit în viziunea 

multora, deoarece nu are aparatură 
electrică de niciun fel, părinții lui fiind 
ecologiști. Băiețelul își petrece    

timpul liber jucându-se doar cu   
Freddy, un purceluș primit în dar de 
la bunica sa. Într-o zi, animăluțul său 
fuge la vecini prin gaura unui gard, 
și, deși nu are voie să pătrundă pe 
teritoriul lor (părinții lui îi povestiseră că ceva   
misterios se întâmplă acolo), el își urmărește  
prietenul necuvântător. În această aventură îi 
întâlnește pe Eric, un om de ştiinţă, pe Annie, 
fiica sa, și pe incredibilul calculator Cosmos, care 
are puterea de a deschide portaluri spre orice 
galaxie. Totul merge bine până când profesorul 
lui, George Dr. Reeper, află de existența lui   
Cosmos și pune la cale un plan de a și-l însuși. 
Reușește, dar nu îl poate face să vorbească… 
Continuarea acestei frumoase aventuri în timp și 

spațiu, prin univers, o veți descoperi citind cartea, 
care, în același timp, este și foarte amuzantă .  
(Ghiță Roberto, clasa a VI-a C) 

 

   V-ați întrebat vreodată ce se întamplă la miezul 
nopții la Revelion, în lumea poveștilor? Sau dacă 
ar veni cineva la voi în casă în după-masa ultimei 
zile din an și v-ar spune că nu ați făcut suficient de 
multe rele? Și că mai aveți timp doar până la    
miezul nopții să recuperați?             
Ei, aceasta este acțiunea principală 

din cartea Punci cu Porunci,         
a scriitorului german Michael Ende. 
Numai că nu e casa oricui. E vila 
”COȘMARUL”. Cine poate să-i dea 
acest nume unei case ”obișnuite”?! 
Răspunsul este, evident, că nu avem 
de-a face cu o casă obișnuită!      
Acolo trăiește vrăjitorul Beelzebub Erezinus, care 
primește vizita lui tante Tyrannja Vamperl, matușa 
sa, chiar în ultima zi a anului. Consilierul secret 
pentru treburi vrăjitorești, Maledictus Ascaride, îi 
anunță ca nu   și-au îndeplinit scopul în acel an, 
adică să facă muuuuulte rele. Este o poveste în 
care lupta dintre bine și rău triumfă în favoarea 
binelui, iar protagoniștii sunt doi vrăjitori și         
animalele lor. Fiecare dintre cei doi a primit câte 
jumătate din pergamentul pe care este scrisă 
reţeta faimosului Punci cu Porunci. Adică unul fără 
celălalt nu poate face nimic, aşa că ei decid să 
colaboreze chiar dacă în mintea lor există o idee… 
să îl saboteze pe celălalt. Acest faimos Punci cu 
Porunci poate îndeplini orice dorinţă, absolut orice, 
însă cu o condiţie, pe care nu o pot preciza,      
deoarece este cea mai frumoasă parte şi trebuie 
descoperită. Nici cele două animale nu scapă aşa 
uşor şi ele trec prin foarte multe peripeţii si        
dificultăţi pentru a proteja şi ajuta binele.  
Este o carte plină de umor și situații palpitante 

care nu te lasă nicio clipă să te plictisești și al cărui 
final este imprevizibil.  

 

(Pahonțu Cati, clasa a VI-a B) 
 
 

 

https://www.goodreads.com/author/show/16727429.Jessica_Townsend
https://www.goodreads.com/author/show/16727429.Jessica_Townsend
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”Participarea la olimpiadele şcolare     
înseamnă mult efort, multă muncă,         
dublate de ambiţie şi dorinţa de a avea 
succes. Sunt abilităţi pe care noi le-am    
găsit la elevii noștri, alături de pasiunea 
pentru anumite discipline, astfel încât,   
împreună, să atingem succesul și să fim 
de performanță.” (Prof. Ene Cătălina)  

 
În anul școlar 2017-2018, elevii noștri s-au 

situat pe locuri fruntașe la concursuri și     
olimpiade școlare, faze județene și chiar      
naționale. Iată câteva din gândurile copiilor 
care își merită atributul de „olimpici”: 

”Premiile de la etapa naţională a            
olimpiadelor dedicate minorităților turce  sunt 
rezultatul eforturilor de pregătire intense, cu 
pasiune şi seriozitate, pe parcursul întregului 
an. Cu ocazia participării, am cunoscut      
oameni noi, care mi-au reconfirmat ambiția și 
încrederea în forţele mele. Am acumulat,    
astfel, experiența necesară participării la  
Evaluarea Națională, învățând să-mi         
gestionez corect timpul de lucru și să-mi     
valorific emoțiile constructiv”. 
(Bechir Amela, clasa a VIII-a B, 
Premiul al III-lea la faza națională 
a Olimpiadei de Limba Turcă, 
Premiul al II-lea la Olimpiada de  
Religie și Mențiune la            
Olimpiadele de Istorie și Tradițiile 
turcilor şi cea de Limba și        
Literatura Română.)  

 ”Primăvara lui 2018 a fost momentul în   
care mi-am început călătoria, pășind pe      
urmele muzei Clio, în universul istoriei,    
printr-o pregătire intensă, care  a dat roade și 
care m-a clasat prima, la faza județeană,     
calificându-mă  la etapa națională. Nisipul din 
clepsidra timpului s-a scurs repede și, la    
jumătatea lunii iulie, am pornit spre Botoșani, 
unde urma să petrec 5 zile de neuitat.      
Emoțiile testării m-au copleșit, dar au fost   
benefice, deoarece am reușit să obțin un 
punctaj care mi-a oferit bucuria de a urca pe 
podiumul premianților. Păstrez în suflet    
amintiri frumoase și impresii unice, legate de 
această experiență. (Vlădăreanu 
Cristiana Iulia, clasa a VIII-a B - 
Mențiune la faza națională a 
Concursului Național de Istorie 
„Memoria Holocaustului”, Premiul 
I la Olimpiada de Limba engleză, 
Premiul al III-lea la Olimpiada de 
biologie și Mențiune la Olimpiada de Limba și 
Literatura Română și la OLAV.) 

”Într-o zi de aprilie a anului 2018, după   
foarte multă muncă depusă pentru a face față 

cu succes competiției, m-am clasat primul la 
nivel județean și printre cei zece geografi 
fruntași din toată țara. A contat foarte mult că 
mi-a fost apreciat astfel efortul, mai ales că 
sacrificasem din timpul ce l-aș fi putut dedica 
pregătirii pentru disciplinele de examen, pe 
care urma să-l susțin la finalul anului, și m-a 
motivat enorm, astfel că la faza națională am 
obținut un rezultat la fel de bun. Ziua  
premierii a fost una dintre cele mai 
fericite din viața mea, care-mi va        
rămâne întipărită în suflet. Deși nu 
mai sunt elev la gimnaziu,            
mărturisesc că am lăsat în urmă o 
perioadă unică, la care mă gândesc 
cu      nostalgie”.  (Căciularu Antonio 
Andrei, absolvent clasa a VIII-a - Mențiune,   
faza națională, Olimpiada de Geografie,    
Premiul I la Concursul Județean de Geografie 
și Mențiune la OLAV.) 
  ”Competițiile mă definesc, fiind ambițioasă, și 
pentru că am astfel ocazia să-mi exersez     
tenaciatatea. Olimpiada la care am participat a 
însemnat cea mai frumoasă experiență din  
cariera mea de elev, de până acum. Punctajul 
aproape de maxim, obținut la faza județeană, 
m-a propulsat pe primul loc și m-a calificat mai 
departe. Șederea la București, pe durata   
competiției, mi-a oferit ocazia de a cunoaște 
locuri extraordinare și de a interacționa cu   
elevi din alte regiuni ale țării. Deși nu am reușit 
să urc pe podium, am adunat în căușul        
sufletului amintiri minunate și am legat 
prietenii deosebite”. (Pahonțu Cati, 
clasa a VI-a B, Olimpiada de Educație 
Tehnologică, Mențiune la OLAV”.) 
 ”Au fost experiențe minunate, care     
mi-au amintit cât de importantă este 
munca, pentru a obține ceea ce îți dorești.   
Desigur, nu aș fi reușit să ajung atât de        
departe, fără ajutorul cadrelor didactice, 
care au investit în mine încredere și           
răbdare” (Vasile Andrei, clasa a VIII-a B - 
Premiul I la Olimpiada de Limba Engleză, 
Premiul al II-lea la Olimpiada de Religie).  
   ”Participarea la olimpiade m-a învățat ce 
înseamnă perseverența, răbdarea şi    
responsabilitatea. Competiția este o            
oportunitate pentru asimilarea de noi            
cunoștințe, dar și un mod plăcut de a-mi      
dezvolta gândirea critică și de a interacționa cu 
cei mai buni elevi, stimulându-mi imaginația, 
spiritul de iniţiativă, abilităţile sociale 
şi de comunicare.” (Horneț Alex    
Andrei, clasa a VIII-a B -   Mențiune 
la Olimpiada  de Limba engleză și     
Premiul special la OLAV). 
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”Olimpiadele școlare m-au ajutat să mă 
dezvolt intelectual, prin aprofundarea         
informațiilor la discipline necesare construirii 
unui viitor. Fiecare premiu reprezintă nu doar 
o filă importantă din viața mea de elev, 
ci și o lecție utilă de viață.” (Sali Melysa 
– clasa a VII-a B, Mențiuni la Olimpiada 
de Limba Turcă, Olimpiada de Religie, 
OLAV și la Concursul Județean ”George 
Emil Palade”). 

”Participarea la olimpiadă mi-a 
oferit ocazia de a-mi exersa        
hotărârea în atingerea anumitor 
standarde și de a descoperi cât 
sunt de responsabilă și de         
organizată” (Boca Bianca, absol-
vent clasa  a VIII-a, Mențiune la 
Olimpiada de Limba Engleză) 

”Cheia succesului stă în mâinile 
tale.” Acesta a fost proverbul la care m-am 
gândit când am decis să particip la olimpiadă. 
Nu este uşor să reușești, trebuie să 
munceşti mult, dar și satisfacțiile sunt 
pe măsură. (Ilie Alexia-Andreea,  
clasa a VII-a A, Mențiune la Olimpia-
da de Religie). 

”Am dorit să particip la olimpiadă, 
ca să pătrund mai adânc în           
profunzimea  religiei, nu doar cu   mintea, ci și 
cu sufletul! Competiția  mi-a deschis 
noi orizonturi, căci ce ar putea fi mai 
însemnat decât  a   înțelege sensul 
creștin al vieții și a-L iubi pe       
Dumnezeu? (Duloiu Alexandra, clasa 
a VII-a A, Mențiune la Olimpiada de 
Religie) 

”Bucuria informării, perseverența și        
consecvența, disponibilitatea de a munci mai 
mult ca ceilalți, acestea sunt tainele pe care 
trebuie să ți le însușești, dacă vrei să faci   
performanță. Iar rezultatul vine de la          
sine.” (Dan Sara Maria, clasa a VII-a B,   
Mențiune la OLAV) 

 ”Ne place istoria și o considerăm            
importantă, atât pentru cultura generală, cât și 
pentru înțelegerea trecutului omenirii.         
Am dedicat mult timp și concentrare pregătirii, 

iar rezultatul nu a întârziat să   
apară. Concursul a fost 
o experiență unică,     
pe care ar trebui să o 
încerce toți.” (Mangu 
Gabriela, Gheorghe 
Bianca, absolvente ale 

clasei a VIII-a,  Premiul al II-lea la 
Concursul Naţional „Călători prin istorie”)                                                                 

”Fiecare are o materie preferată și totul a 
început din clasa a VI-a, când am descoperit 
istoria. A necesitat efort, determinare și        
voință, multe ore de pregătire și am obținut și 
un premiu. Sunt foarte mândru de mine că am 

putut reprezenta şcoala la câteva concursuri de 
istorie și că am obținut rezultate frumoase.       
A fost un drum lung pe care l-am parcurs     
alături de  doamna profesoară de istorie.         
O experiență minunată, care mi-a adus prietenii 
noi!” (Caraman Cosmin, absolvent clasa a 
VIII-a, Mențiune la Olimpiada de istorie și la 
Concursul Naţional ”Călători prin istorie”) 

”Participarea la competiții școlare mă         
determină să muncesc mai mult,   conștientă că 
astfel pot să acumulez un bagaj de 
cunoștințe important pentru viitor. 
Sunt  mândră de rezultatele obținute, 
dar mă voi strădui să nu abandonez 
niciodată drumul cunoașterii! (Mihai 
Crina Nicoleta, clasa a 7-a B,    
Mențiune la Concursul Naţional 
„Călători prin istorie”) 

A participa la olimpiadă a fost un demers lung 
și solicitant. Rezultatul obținut m-a motivat ca, 
pe viitor, să iau parte și la alte competiţii pentru 
a mă bucura de cât mai multe                    
reuşite.” (Petrovici Laura, clasa a VI-a B,     
Mențiune la Olimpiada de Religie)                                                                                            

”Concursul m-a ajutat să-mi dezvolt            
cunoștințele legate de istorie și să-mi descopăr 
limitele, m-a inspirat și m-a făcut mai dornică să 
aflu cât mai multe dintre secretele ome-
nirii.” (Tiu Bianca, clasa a VIII-a A, 
Mențiune la Concursul Naţional 
”Călători prin istorie”) 

 ”Înarmată cu experiența acumulată în 
urma exersării îndelungate, am obținut 
un premiu   important. Nu am trecut 
ușor peste emoții, dar am fost sigură pe       
răspunsurile date. În viitor voi mai participa la 
olimpiade, deoarece a fost o experiență        
minunată.” (Ilie Catinca  Maria, clasa a VI-a D, 
Premiul special la OLAV)  

”Am participat la o competiție constând într-o 
probă teoretică și una practică, în urma cărora 
am obţinut un premiu. Rezultatul m-a surprins, 
dar  am înțeles că acestea sunt roadele muncii 
mele și că sunt pregătit de noi experiențe de 
acest gen.” (Negruț Robert, clasa a VI-a D, 
Mențiuni la Olimpiada de Educație Tehnologică 
și la Concursul de Educație tehnologică și 
T.I.C) 

 ”Pentru că limba română se numără printre 
disciplinele mele preferate, participarea la    
olimpiadă a venit firesc. Emoțiile s-au estompat, 
la vederea subiectelor, care mi s-au părut     
rezonabile, iar rezultatul a fost pe măsura    
efortului depus.” (Rizea Ariana Maria, clasa    
a VI-a A, Pemiul special la OLAV). 

 

Felicitări tuturor laureaţilor 
olimpici și cadrelor didactice 

care i-au pregătit! 



  

 

Horneţ Alex, VII B 

Bechir Amela, VII B 

Bacȋ Adnan, VI A 

Badea Andreea, VI A Ilie Alexia, VI A Sorici Robert, VI A 

Dan Sara, VI B Lucaci Alexandra, VI B Mafteiu Amalia, VI B Mihai Crina, VI B 

Vlădăreanu  
Cristiana, VII B 

Neagu Alexandru, VI B 

Sali Melysa, VI B 
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A devenit o tradiţie pentru şcoala noatră să    
evidenţieze în fiecare număr al acestei reviste 
numele elevilor care s-au remarcat prin       
obţinerea mediei generale 10. Deşi în ultimul 
timp valoarea notelor constituie un subiect      
îndelung disputat, specialiştii afirmând că ele au  
rolul de a sublinia gradul ridicat de adeziune la 
nişte noţiuni standardizate, am dori să aducem 
câteva argumente contra. Îi cunoaştem bine pe 
aceşti copii care ne-au bucurat atât de mult cu          
performanţele lor, ce sunt rezultatul unor eforturi 
conştiente şi susţinute de a învăţa fiecare lecţie, 
a ambiţiei şi perseverenţei, iar mediile bune sunt 

pentru ei doar o consecinţă. Sunt elevi motivaţi, 
care au dovedit cât de bine şi-au dezvoltat        
deprinderile de comunicare, de colaborare prin 
munca în echipă, dornici să asimileze informaţii 
care să le asigure un nivel corespunzător de    
cultură generală. Pentru ei carnetul de note este 
ca un act de identitate, iar notele de zece, viza 
către vârful piramidei. Ne stă mărturie succesul 
înregistrat de-a lungul anilor de către absolvenţii 
şcolii noastre care au impresionat prin            
competenţă în diferite domenii de activitate,      
oriunde s-au aflat.  

"Învăţătura trebuie să fie uneori un drum, dar întotdeuna un orizont." 
(Nicolae Iorga) 

Dumitriu Maria, V A Ioniță Adrian, V A Nedelcu Cristian, V A Mocanu Eduard, V C 

Scîrtocea Mara, VI A Babonea Irina, VI B 

Zamfir Dragoș, VI B Cornea Daria, VIII A 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele meu este Alexia Ilie şi sunt elevă în 

clasa a VII-a A. Într-o zi, mi-a atras atenţia 

genericul unei emisiuni la care participau   

câţiva copii de vârsta mea: „Ce visezi să devii 

când vei fi mare?” Am ascultat răspunsurile 

cu mult interes. Pentru cei mai mulţi dintre ei, 

părinţii erau modelul de realizare                

profesională. Primul meu gând a fost la     

mama, care este farmacistă. Din cuvintele ei 

simple am înţeles că, datorită colaborării cu 

medicii, farmaciştii sunt oamenii în mâinile 

cărora fiecare dintre noi îşi încredinţează    

sănătatea. Şi aşa am decis că vreau să devin 

medic. Mi-am adus aminte atunci că, de multe 

ori, când am ieşit în oraş cu părinţii, mi-a 

atras atenţia un domn deosebit de elegant, 

care se plimba cu paşi domoli, dar hotărâţi, 

mai ales pe străzile din zona Spitalului. Privea 

atent pe unde păşea, ridica privirea deseori 

pentru a răspunde celor care-l salutau. Nu de 

puţine ori l-am zărit stând de vorbă cu câte 

cineva. ”Este domnul doctor Papari Vasile”,  

m-a lămurit mama. ”Medic chirurg! Bisturiul 

din mâinile dumnealui a adus multă sănătate 

şi în familia noastră...” Cred că vă puteţi lesne 

imagina, de ce m-am străduit să-l întâlnesc şi 

cu câtă emoţie am pregătit întrebările pentru 

acest interviu. 

- Când aţi ştiut că veţi urma cursurile       

Facultăţii de Medicină? Aţi avut vreun model? 

-  Am descoperit pasiunea pentru medicină 

când mai aveam 2 ani până la absolvirea 

cursurilor Liceului „Mircea cel Bătrân” din 

Constanţa. Eram al optulea copil, cel mai mic 

din familia mea. În 1942, România se afla în 

plin război. De aceea, din nefericire, amintirile 

din copilăria şi adolescenţa mea se             

raportează mult la suferinţă. Pe vremea     

aceea, erau puţine locuri la medicină, în     

câteva centre universitare din ţară.               

Eu m-am înscris la Timişoara. 

- Vă mai amintiţi când aţi făcut prima         

operaţie? 

- După anul III de facultate. Sistemul medical 

din perioada când mi-am făcut eu ucenicia nu 

mai corespunde cu cel de astăzi. 

- Împărtăşiţi-ne câte ceva din experienţa           

dumneavoastră profesională! 

- Când am trecut în anul IV, am avut dreptul 

să mă înscriu la un concurs de intern, pe cele 

15 locuri existente pe ţară. După absolvirea   

celor şase ani, am fost repartizat la o              

circumscripţie din Constanţa. A urmat o altă   

repartiţie, a Ministerului Sănătăţii. Direcţia      

Sanitară voia să deschidă un spital în regiunea 

Oltenia. Aşa am ajuns la un dispensar de lângă 

Târgu-Jiu, unde am efectuat o perioadă de trei 

ani de stagiu obligatoriu. Am plecat apoi la    

Spitalul din Turnu-Severin, pentru doi ani şi    

jumătate. Aici a început specializarea pentru 

secţia de chirurgie. Erau 500 de paturi pentru 

toată zona Mehedinţi, de la Caransebeş la     

Filiaşi. Spitalul era vechi, dar dotat, iar medicul 

şef, un chirurg desăvârşit. În 1956 am avut 

şansa să particip la Bucureşti, alături de alţi      

6 chirurgi din România, la un curs de            

perfecţionare, sub îndrumarea doctorului în   

medicină, Nicolae Hortolomei, şi a profesorului 

de chirurgie de la Facultatea de Medicină din 

București, Dan Setlacec. După examenul de 

primariat, în 1964, pentru care am concurat pe 

cele 10 locuri pe ţară, am făcut un alt stagiu 

obligatoriu, de doi ani la Vişeul de Sus.            

M-am reîntors la Turnu-Severin, pentru doi ani, 

cu o specializare nouă în traumatologie şi      

ortopedie. Au urmat alte propuneri pentru      

fixarea pe post. Una dintre ele a rămas          

remarcabilă datorită mesajului transmis prin 

puţine cuvinte: „Cei de la Vişeu îşi fixează     

ceasul după dumneavoastră, domnule doctor 

Papari!” După un alt concurs, în 1968, am ales 

Spitalul din Medgidia, unde am muncit timp de 

23 de ani. 

- Există cineva din familia dumneavoastră    

care v-a urmat exemplul? 

- În primul rând, fiica mea, Sultana Mihaela   

Iacovache, medic neurolog, care în 1985 a venit 

alături de soţul ei, dr. Andrei Iacovache, chirurg, 

la Spitalul Municipal din Medgidia. 
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  Iar la a treia generaţie, fiii lor, 
Tudor, medic specialist, şef de 
secţie la Spitalului Clinic de       
Obstetrică - Ginecologie ”Dr. I. 
A. Sbarcea" din Braşov, şi Ioan, 
doctor în biofizică şi cercetător 
la Facultatea de Medicină din 
Berna, Elveţia. 
- Domnule doctor, resimt o 

emoţie puternică din partea dumneavoastră 
când amintiţi de nepoţi. Mi-ar face plăcere să 
aflu cât mai   multe despre fiecare dintre ei. 
- Bucuria ta va fi şi mai mare                        
când am să-ţi mărturisesc că au fost elevii 
Şcolii Gimnaziale „Lucian Grigorescu”, unde 
au avut şansa de a fi îndrumaţi de cadre    
didactice de excepţie. Şi când spun aceasta, 
mă refer la profesionalismul demonstrat    
printr-o atitudine potrivită cu afirmaţia care 
susţine că „Cei mai buni profesori sunt cei 
care te învaţă încotro să te uiţi, dar nu îţi spun 
şi ce să vezi, lăsând libertatea fiecărui copil 
de a descoperi şi a cunoaşte în stilul său   
propriu”. 
-  Am convingerea că erau elevi foarte            
silitori, cărora li se prevedea o carieră                      
profesională remarcabilă. 

- Tudor a avut o mare pasiune pentru               
chimie şi, din clasa a VIII-a, a început să    
participe la olimpiade. În perioada liceului a 
luat întotdeauna premiul I la judeţ şi a atins 
performanţa de a se clasa pe primele locuri la 
faza pe ţară. Când era în clasa a X-a, a fost 
selectat în lotul naţional, dar a preferat să  
păstreze tradiţia familiei, urmând cursurile 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol 
Davila” din Bucureşti. Sunt tare mândru de el, 
pentru că ştiu că în fiecare zi asistă nu doar la 
nenumărate povești de viață, ci și la povestea 
vieții înseși, când ascultă alături de viitorii   
părinţi primele bătăi ale inimii sau se bucură 
împreună cu ei de zâmbetul copilului lor nou 
născut.  

- Ce ne puteţi dezvălui despre pasiunile lui 
Ioan? 

- Ionuţ, cum îl dezmierdam acasă, a fost un 
adolescent rebel. Era foarte pasionat de      
muzică şi îl asculta toată ziua pe Michael   
Jackson (spre disperarea tuturor din familie). 
Sincer, a fost greu să-i prevezi de la început 
drumul cunoaşterii.  

- Iată o veste bună pentru toţi copiii mai  
independenţi… 

- A fost student la Institutul de Fizică       
Atomică de la Măgurele, Bucureşti.              
Din anul III, a ales ca specialitate biofizica, 
care are legătură tot cu medicina.                   

A obţinut un master la Bucureşti, apoi un al 
doilea în biofizică la Universitatea din         
Geneva, Elveţia.  

A urmat doctoratul în biologie 
medicală conferit de aceeași   
instituție şi o diplomă postdoctorat 
în biotehnologie şi bioinginerie, 
obţinută la Lausanne, Elveţia.     
În prezent, este cercetător în   
cadrul Laboratorului de Anatomie 
al Facultăţii de Medicină din    
Berna. 

-  Acum trebuie să vă mărturisesc că am    
nevoie de informaţii suplimentare. Ce este     
biotehnologia?   

- Biotehnologia este o ştiinţă actuală şi de   
viitor bazată pe biologie, care are o sferă de 
aplicabilitate foarte mare. Munca de cercetare a 
laboratorului unde lucrează Ioan conduce la   
îmbunătăţirea sănătăţii noastre, referindu-se în 
mod deosebit la domeniul farmaceutic.        
Sunt utilizate concret diferite enzime, celule, 
bacterii sau se simulează pe calculator.  

Se obţin astfel antibiotice, vitamine, vaccinuri 
necesare pentru combaterea unor boli care 
afectează foarte grav populația. Cea mai mare 
parte a medicamentelor sunt produse prin      
biotehnologie. 

- Foarte important, atractiv şi interesant!        
În plus, am înţeles că cercetătorii din acest    
laborator ştiu engleză, franceză, termeni        
medicali, să lucreze pe calculator. Domnule 
doctor, nu pot să îmi iau rămas bun de la dvs. 
fără să vă rog să transmiteţi un mesaj cititorilor 
revistei noastre! 

- Copilăria, adolescenţa şi tinereţea sunt     
perioade binecuvântate de Dumnezeu, când 
puteţi învăţa uşor tot ce vă doriţi. De aceea,     
nu nesocotiţi timpul! Alegeţi-vă bine modelele 
pe care vreţi să le urmaţi! Începeţi prin a vă    
cunoaşte pe voi înşivă, pentru a vă descoperi 
talentele, aptitudinile, vocaţia! Iar în final, nu 
rămâne decât să vă urmaţi visurile!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
          

 
 Ilie Alexia, clasa a VII-a A 
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    Se iau copii  curioșide la clasa a III-a Step by Step, dornici să descopere  lucruri noi 

despre pasiunile colegilor lor, nerăbdători să aplice ceea ce au învățat la opționalul 

"Media ca educație". Se adaugă creativitate, originalitate și un strop  de pasiune.      

Ce a ieșit? Vă invit să decoperiți citind rândurile de mai jos. 

- Sportul te-a ales pe tine sau tu ai 

ales sportul? 

- Am ales acest sport pentru că    

mi-a plăcut când am văzut la       

televizor un campionat de înot. 

- Care a fost cea mai intensă       

competiție? 

- Competiția cea mai intensă a fost 

"Campionatul Regional". 

- Câte trofee ai luat în anul 2018? 

- Anul trecut am obținut 6 trofee. 

- Care este cel mai important obiectiv pe care ți l-ai    

propus? 

- Îmi doresc să am un palmares foarte bogat  și să      

particip la Campionatele Europene de natație. 

- Îți dorim mult succes! 

- Mulțumesc! 

   Fiecare copil are câte o aptitudine, care cu timpul poate 

deveni o mare pasiune. Aşa s-a întâmplat şi cu colegul     

nostru, Raul, care a îndrăgit atletismul şi de doi ani îl       

practică, fiind înscris la Clubul Sportiv Şcolar din Medgidia, 

având-o ca antrenoare pe doamna Țuțu  Andreea. 

    Provine dintr-o familie de sportivi, atât mama 

(atletism), cât şi tatăl (lupte greco-romane), foşti 

campioni naţionali, l-au îndrumat spre drumul 

succesului. 

   Datorită rezultatelor lui de excepție, poate fi 

considerat o speranță a atletismului românesc. 

Drept mărturie stau numeroasele medalii și    

trofee obținute la competitiile la care a participat. 

CLASA  a  IV-a - STEP BY STEP 

CLASA  A  IV-A  B 

Felicitări tuturor celor implicați     
pentru obținerea acestor rezultate:      

sportivi, părinți și, nu în ultimul rând, 
antrenorilor!  

   De la cinci ani și jumătate își împarte timpul între casă și bazinul de 
înot. Deși îndatoririle ei față de școală sunt pe primul loc, sportul         
preferat își are locul său special în prioritățile sale. Până la vârsta   
aceasta are deja un palmares impresionant de cupe și medalii la diferite 
competiții de gen, dedicate micilor înotători. 

Autorul preferat 

H. Ch. Andersen 

Mâncarea preferată 

Mușchi de vită cu piure 

de cartofi 

Solistul preferat 

Michael Jackson 

Autorul preferat 

Mihai Eminescu 

Mâncarea preferată 

Paste cu carne 

Solistul preferat 

Smiley 

Idolul său 

Usain Bolt 
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Anul competițional 2018 a fost unul plin de 
medalii pentru elevii școlii noastre. 

La atletism, avem rezultate remarcabile la 
concursurile interjudețene și medalii chiar și la 
Campionatele Naționale.  

Pe lângă Filimon Raul din 
clasa a IV-a Step by Step, 
care a ocupat locul II în 
proba de 200 m, Carmen       
Mafteiu, clasa a V-a A,      
a obținut locul II, în proba 
de aruncare a greutății. 

La Campionatul Național desfășurat la   
București, s-au mai remarcat sportivii: Stoian 
Andrei, Iosif Andra (VIII A), Ciuraru         
Alexandra (V A) și Osoianu Andrei (IV A).  
Subliniem că toți dețin și multiple medalii la 
concursurile intrajudețene.   

Remarcăm și evoluția handbalistului 
nostru Horneț Alex Andrei (VIII B)   
care, împreună cu echipa C.S.S. 
Medgidia, au urcat pe podiumul      
național J3, ocupând un extraordinar 
loc III și, implicit, medalia de bronz. 
Le mulțumim profesorilor C.S.S.  

Medgidia care se ocupă îndeaproape ca 
acești copii să înregistreze performanțe la   
fiecare competiție la care participă! 

 „RUGBY – VALORI PENTRU VIAŢĂ”,     un 
proiect  realizat de Consiliul Judeţean        
Constanţa şi A.S. Rugby Team Constanţa la 
care au participat 8 echipe din judeţ. Pentru             
rezultatele obţinute, echipa şcolii noastre a 
fost premiată cu un echipament sportiv şi       
3 mingi de rugby. 

„TOTUL PENTRU HANDBAL” – proiect    
organizat şi finanţat de C.J. Constanţa,  CSS 
Medgidia și de Primăria Municipiului Medgidia, 
a fost o competiţie adresată copiilor din      
clasele I- IV, la care au participat 28 de elevi. 
Au fost organizate 4 evenimente, s-au acordat 
cupe, medalii,  diplome şi premii. 

Cupa Municipiului Medgidia la fotbal de sală 
şi-a desemnat câştigătorii. Echipa şcolii     
noastre a ocupat un binemeritat Loc III. 

Cei 32 de participanți din clasele II-VI la 
atletism în cadrul ''Cupei C.S.S. Medgidia” au 
înregistrat rezultate meritorii: Filimon Raul -    
IV Step: locul I-viteză, locul I- rezistenţă; Iosif 
Andra – VIII A: locul 2- viteză, locul                     
3-rezistenţă; Vizireanu Alexia – VI D: locul        
2 -viteză; Stoian Andrei – VIII A: locul 3 -
viteză; Sârboiu Andrei – absolvent a VIII-a: 
locul 3 - săritura în lungime, locul 3 -   viteză, 
Osoianu Andrei –   IV A: locul I - săritura în 
lungime. 

  Având în vedere Protocolul de colaborare 
dintre C.S.S. Medgidia şi Şcoala Gimnazială 
„Lucian Grigorescu”, Medgidia, profesorii 
şcolii au acordat sprijin colegilor de la C.S.S. 

Medgidia, reuşind astfel selecţia unor elevi 
cu calităţi deosebite pentru sportul de       
performanţă la atletism, fotbal, handbal, fete 
şi băieţi, lupte greco-romane. 

Cei 68 de elevi ai şcolii, legitimați la acest 
club sportiv, la cele patru ramuri, sunt şi 
componenţi de bază ai echipelor de fotbal, 
de handbal, fete / băieţi, şi ai lotului de       
atletism.  

Demne de menționat sunt și următoarele 
rezultate: 

 la Campionatul naţional de juniori III – 
medalie de bronz; 

 la Campionatul naţional de Handbal  
beach – locul  I, campioană naţională. 

     Elevii şcolii noastre, membri ai echipelor 
participante au fost: Horneţ Alex, Carabaş 
Mihai – VIII B, Uzun Vlad şi Mureşeanu   
Andrei – absolvenţi, promoția 2018 
    Rezultate meritorii la competiţiile       
naţionale de navomodele, viteză și evoluție 
sau  lupte greco-romane au înregistrat și 
elevii Avram Andrei şi Tănasă Ştefan,  
ambii din clasa a VII-a B.    
 
 
 

Prof. Osoianu Nicoleta 

Prof. Stoian Aurel 

Prof. Petricală Valentin 

Au consemnat: 
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             Jurnal de tabără 
 
În perioada 23-29 iunie, 2018 am participat, 

alături de colegii mei de clasă, la prima tabără  
din viața mea, intitulată generic ”Aventura în 
natură”. M-am despărţit cu greu de părinții 
mei, dar cele două doamne profesoare care 
ne-au însoțit au reușit să suplinească lipsa 
mamei și a tatălui. Atmosfera deosebită,          
întreținută profesionist de ,,verzișori”, jocurile 
inedite, atelierele de lucru la care am         
participat, excursiile, discoteca din fiecare 
seară, drumețiile şi activitățile opționale,       
ne-au făcut sejurul extrem de plăcut. Am trăit 
intens fiecare moment, iar, în ultima seară, 
lângă focul de tabără, mi-au dat lacrimile când 
am realizat că urmează să părăsim acel loc     
minunat. Ne-am despărţit cu promisiunea să 
ne revedem la anul și să repetăm experiența. 
(Rizea Ariana-Maria, clasa a VI-a A)                               

Am plecat din Medgidia cu emoție și         
nerăbdare în suflet, îndreptându-ne către      
comuna Arefu, situată în judetul Argeș, la     
poalele munților Făgăraș.  

Prima oprire am făcut-o la Fabrica lui Moș 
Crăciun de la Curtea de Argeș, acolo unde 
meșterii realizează manual globulețe.               
În apropierea acesteia, se află Mânăstirea 
Curtea de Argeș, inclusă în ,,lista                
monumentelor istorice din România” și era 
imposibil să nu o vizităm. La final de drum, ne 
aștepta, cu brațele deschise, o echipă de 
”verzișori” care ne-au transformat vacanța   
într-o aventură de neuitat. Primele zile au    
debutat cu câteva întreceri sportive, la care 
au participat echipele de copii din diferite    
localități, iar seara aveau loc petreceri cu    
muzică și dans, unde ne puteam cunoaște și 
împrieteni.  

Foarte interesantă ni s-a părut planificarea 
unei excursii în cadrul căreia urma să            
parcurgem Transfăgărășanul, până la Lacul 
Bâlea. Priveliștea splendidă de pe înalta        
altitudine a munților Făgăraș îți tăia respirația, 
iar peisajele uluitoare îți încântau sufletul.       
Ultima zi s-a remarcat prin focul de tabără,    
unde am cântat cântece haiducești împreună 
cu toți participanții - copii, ”verzișorii” și       
cadrele didactice. La final ne-a încercat o    
varietate de sentimente, de la  tristețea că 
aventura noastră urmează să se încheie, la 
bucuria că ne vom revedea  familiile, la       
întoarcerea acasă.  

Sub atenta îndrumare a două dintre      
doamnele profesoare dragi nouă, cu toții am 
trăit clipe de neuitat, am adunat amintiri       
plăcute și am legat multe prietenii.                   

                (Bechir Amela, clasa a VIII-a B) 

  Tabăra ”Aventura medievală” organizată în 
Țara Făgărașului, la Sâmbăta de Sus, între     
21- 27 iulie 2018, ne-a propus o incursiune în  
timpuri caracterizate prin onoarea și curajul   
cavalerilor și al domnițelor din perioada Evului 
Mediu. Am petrecut șapte zile într-o atmosferă 
parcă desprinsă din basme, la poalele Munților 
Făgăraș, prin intermediul atelierelor speciale 
(de pictură heraldică, de mânuire a armelor şi 
de confecționare a podoabelor medievale, de 
dans,  de însușire a alfabetului chirilic) a       
jocurilor, a povestirilor și a drumețiilor. Noi, cei 
treizeci de participanți, ne-am transformat în   
veritabili medievali, trăind și experimentând noi 
provocări. Ne-am organizat în Ordine de       
cavaleri și domnițe, am confecționat blazoane, 
am învățat să mânuim arme de luptă și să     
comunicăm în alfabetul chirilic, ne-am costumat 
și am dansat ca în Evul Mediu, într-o manieră 
plăcută și relaxantă. Excursia la Sighișoara și la 
Cetatea Rupea, drumețiile și vizitele la         
Mânăstirea Sâmbăta de Sus au completat     
paleta de activități cu specific medieval, care au 
culminat cu seri dansante, baluri mascate și 
demonstrații practice ale informațiilor însușite 
de-a lungul zilei. Tabăra  ne-a oferit șansa unor 
experiențe noi și utile pentru dezvoltarea   
noastră personală, pentru că ne-a  îmbogățit 
bagajul de cunoștințe generale, prin             
transmiterea valorilor, spiritului și a codului de 
onoare al cavalerilor. (Zamfir Dragoș Ștefan, 
clasa a VII-a B). 
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Pe urmele dacilor, la Drobeta 
 
Odată cu sosirea vacanței, am pornit      

împreună cu micuţii elevi din clasa I C spre  
tabăra de la ”Centrul de agrement Drobeta”, 
un oraș situat în județul Mehedinți, pe malul 
Dunării, care poate surprinde orice vizitator cu 
obiectivele turistice ce datează din vremea 
dacilor.  

Imediat după ce ne-am instalat, am pornit 
să explorăm orașul, cuceriți de aspectul      
îngrijit și curat al acestuia, dar și de oamenii 
primitori. Locurile vizitate ne-au oferit o      
adevărată lecție de istorie în aer liber, chiar 
pe malul Dunării, unde am văzut ”Castrul    
roman” din care azi au rămas câteva ruine, 
”Podul lui Traian”, construit de Apolodor din 
Damasc, din care se mai observă doar urma 
unui pilon, sau „Cetatea medievală ”. 

Am avut un program încărcat, în fiecare zi 
propunându-ne să vizităm alte obiective.   
Printre ele s-a numărat şi ”Castelul de 
apă”,  construit încă din anul 1914, pentru a 
alimenta orașul cu apă din Dunăre. Efortul de 
a urca un număr impresionant de scări până 
în vârful  turnului ne-a fost răsplătit cu o      
priveliște mirifică, a întregului oraș, a Dunării 
și chiar a țării vecine, Serbia. Am vizitat și 
”Muzeul Regiunii Porților de Fier”, gigantul   
producător de energie electrică. 
  Într-o altă zi, am pornit în aventură, cu o      
oarecare temere,  cu șalupa, ca să ajungem  la 

Cazanele Dunării şi la peşterile Ponicova şi   
Veterani, la Mânăstirea Macronia,  despre care 
am aflat că are o legendă tristă, şi să admirăm 
sculptura ce reprezintă capul lui Decebal.      
Priveliștea unică oferită de Cascada Bigăr, 
acest veritabil monument creat de natură, ne 
va rămâne multă vreme în memorie!    
   Dar  neiertătorul timp a trecut prea repede, 
iar noi a trebuit să ne despărțim  cu greu de      
locurile acelea minunate. Vor rămâne amintirile 
la fel de frumoase ca luminile nocturne ale    
fântânii cinetice din Drobeta Turnu- Severin! 
  (Prof. Cristina Gologan) 

 
 

   Primul cantonament la care am participat a 
avut un impact deosebit asupra mea.          
Acesta  s-a derulat la Păltiniș, în a doua parte 
a lunii august, și a antrenat toată grupa secției 
”Lupte Greco-romane” din cadrul Clubului 
Sportiv Medgidia. 
   Dacă în prima zi de cantonament ne-am  
relaxat și ne-am familiarizat cu zona, care ne-a 
oferit un peisaj de basm, în zilele următoare 
am avut un program strict: ore de antrenament 
intens, combinate cu activități diverse la parcul 
de aventură, drumeții, grătar în aer liber sau 
foc de tabără. Atmosfera a fost întreținută de 
domnii antrenori, care ne-au depănat amintiri 
pe vremea când mergeau dumnealor în      
cantonament, ca elevi. Printre altele, ne-au 
mărturisit că au gândit acest cantonament şi 
cu scopul de a ne apropia mai mult, astfel în 
căt să ne simțim ca într-o  familie.”  

                                                                              
(Naum Andrei, clasa VIII-a A) 
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1. Tatăl Mariei are cinci fete: Ana, Irina, Nina şi Alină. Cum o cheamă pe a cincea? 
2. Un bărbat şi fiul său biologic au avut un accident de maşină. Ful a fost accidentat şi a 

fost dus de urgenţă la spital. În sala de operaţii, medicul chirurg a exclamat: „Acesta este 
fiul meu biologic! “Poate fi adevărat? Cum? 

3. Participi la un maraton şi îl depăşeşti pe cel de pe poziţia a doua. Pe ce loc ai reuşit 
să treci? 

4. Eşti într-o cameră fără curent electric şi ai la dispoziţie: o lampă cu petrol, o lampă cu 
benzină şi o lumânare. Ce aprinzi mai întâi? 

5. Poţi numi 3 zile consecutive fără să foloseşti cuvintele luni, marţi, miercuri, joi, vineri, 
sâmbătă şi duminică? 

6. Clara Toe s-a născut pe 27 decembrie. Cu toate acestea, ziua ei de naştere este  
mereu vara. Cum este posibil acest lucru? 

7. În ce an Crăciunul şi Anul nou pică în acelaşi an? 
8. Cum pui o girafă în frigider? 
9. Cum pui un elefant în frigider? 

Răspunsurile corecte: 
1. Maria 
2. Medicul chirurg este mama băiatului 
3. Pe locul al doilea 

5. Da, astfel: ieri, azi şi mâine 
6. Locuieşte în emisfera sudică 
7. În fiecare an. 
8. Deschizi frigiderul, pui girafa în el şi apoi închizi uşa. 

Răspuns: fish; boy; tree; waves; hot; nice 

   Găsește cele 6 cuvinte ascunse!  
(în limba engleză) 

   Caută cele 12 diferențe! 

33 
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    Un an bogat în evenimente și rezultate deosebite pentru elevii școlii noastre, 

creionate cu măiestria cuvintelor, cu emoție și pasiune în paginile revistei… 

Ai răsfoit cu atenție? Descoperă în careu cuvinte-emblemă pentru numărul 17: 

CAMPIONI 

OLIMPICI 

ERASMUS 

EVENIMENTE 

PAPARI 

LECTURA 

ETWINNING 

PARTENERIATE 

GALERIE 

VOLUNTARIAT 

JOC 

STEP 

LAUREATI 

ECO 

BOBOCEI 

ALTFEL 

SUCCES! 
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Studiind cu pasiune,  

au oferit părinţilor  

rezultate-n dar, 

Au reuşit să fie eco, 

 au înţeles ce înseamnă  

un voluntar, 

   Proiecte europene  

au derulat,  

îndrumaţi de profesorii lor, 

     S-au remarcat adesea,  

nu doar în comunitate,  

clădindu-şi un viitor. 
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