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DESPRE REVISTĂ 
 

DRAGII NOŞTRI CITITORI, 

ată-ne la apariţia numerelor 5 şi 6 ale revistei „SPARTACUS”, revista Şcolii Gimnaziale  Nr. 4 

Sibiu. Ne bucurăm că anul trecut am obţinut premiul al III-lea la Concursul judeţean de Reviste 

şcolare, un loc care ne onorează  şi pentru care trebuie să mulţumim tuturor celor implicaţi în 

realizarea ei. Acest lucru ne obligă însă să menţinem ridicat nivelul revistei şi sperăm că am şi reuşit 

să o facem prin calitatea articolelor din cuprinsul acesteia şi prin implicarea unui număr mai mare de 

elevi în realizarea ei. 

Şi, cum revista este a voastră, copii, a celor care învăţaţi sau aţi învăţat pe băncile şcolii 

noastre, bineînţeles că în paginile ei veţi găsi lucruri care vă interesează şi vă reprezintă: poezii, 

compuneri, desene realizate de voi, interviuri, curiozităţi, glume, experimente  distractive, dar şi 

gânduri ale foştilor voştri colegi sau ale dascălilor voştri. Mulţi dintre voi au participat la diferite 

proiecte şi activităţi educative, desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2017/2018, prin urmare o să 

găsiţi informaţii şi fotografii şi de la aceste activităţi. 

Vă invităm, aşadar, să vă opriţi câteva clipe din goana cotidiană şi să vă aplecaţi privirea şi 

asupra revistei elevilor din Şcoala Gimnazială Nr. 4 Sibiu, să vă regăsiţi şi apoi să mergeţi mai 

departe. 

prof. Sanda Dăian,  

coordonatorul revistei 
 

  

I 
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CUM POT PĂRINȚII AJUTA ȘCOALA? 
 

 Ne-am obișnuit ca părinți să avem doar 

pretenții de la sistemul educațional. Dusul copiilor la 

școală și participarea la 2-3 ședințe pe an este gradul 

multora de implicare. Cerințele însă sunt mult mai 

multe... Ce pot face părinții pentru a ajuta la o bună 

funcționare a unei școli, să zicem a Școlii Gimnaziale 

Nr. 4 Sibiu?  

 În primul rând, pot să se implice mai activ în 

desfășurarea activităților școlare și extrașcolare prin 

propria implicare în diferite proiecte. Pot veni cu idei 

și, cu efortul mai multor părinți și copii, pot realiza 

diverse proiecte care creează coeziunea de grup și ajută la dezvoltarea copilului. Am auzit în ultimul 

an diferite plângeri de la părinți legate de traficul pe strada Spartacus, trecerea de pietoni de la sensul 

giratoriu de pe Bălea, lipsa apei calde la băi, starea necorespunzătare a curățeniei în grupurile 

sanitare, insuficiența sălilor pentru desfășurarea orelor doar de dimineață, sala de sport total 

neadecvată acestei activități. Plângerile au ajuns la mine, ca reprezentat al părinților și la Consiliul de 

Administrație, fie prin mine, fie prin doamna director. Și s-a oprit totul aici. Până nu scăpăm de 

mentalitatea Re-activă și trecem la una Pro-activă nu vom înainta în ritmul pe care îl dorim. 

 Ce-i de făcut? Vrem soluții, dar și oameni care să se implice. Culmea este că multe din aceste 

probleme nu se rezolvă cu banii părinților, ci cu implicarea lor prin presiune la nivelul autorităților de 

a aloca mai multe fonduri – a se vedea cazurile sălii de sport, a mansardării corpului nou de clădire, 

apa caldă. De asemenea, prin implicarea directă a părinților cum ar fi în patrule cetățenești, pentru a-i 

educa tot pe alți părinți să nu își mai lase/ia copiii din fața școlii, ci să tragă mașinile pe laterale. 

Pentru a soluționa problema ambuteiajelor din traficul zonal generat de venirea și plecarea de la 

școală, am făcut demersuri pentru a se deschide o a doua poartă înspre strada Ștefan cel Mare, lucru 

ce se va realiza anul acesta. Dar problema tot va rămâne la educația părinților șoferi. Iar în ce privește 

curățenia la băi s-a făcut un program de curățenie strict, s-au luat produse speciale... dar tot miroase! 

Spun părinții!  Așa este! Dar, dragi părinți, ați văzut cum copiii noștri aruncă mâncare și gunoaie pe 

holuri, scări sau în curte? Ați văzut cum lasă mereu apa deschisă la baie? Ați remarcat cum se urcă cu 

picioarele pe WC ca în Evul Mediu? Sau imaginea pe care nu mi-o pot scoate din minte din pauze cu 

un grup de băieți ieșind val-vârtej pe ușa din spate, în curte și jucând fotbal cu merele abia primite... 

Totul pleacă de la educație: școala îi învață română și matematică, buna creștere vine de acasă! 

 Un alt subiect intens discutat în școală este cel al siguranței elevilor. S-a decis în Consiliul de 

Administrație montarea de interfon și închiderea porților de acces după ora 9. Se va realiza anul 

acesta și bineînțeles vor apărea părinții reclamagii că nu își pot duce odraslele până în bancă. Hai să 

ne maturizăm: copilul se lasă la poarta școlii! Și de acolo se ia. Accesul în școală este permis doar pe 

bază de invitație din partea cadrelor didactice pentru consiliere sau ședințe! 

 Am lăsat la urmă implicarea cu bani. Nu banii din buzunar, ci cei 2% pe care îi puteți 

redirecționa spre Asocția AMETIST 2012, asociația părinților din școală. Cu banii strânși anul trecut 

am extins rețeaua de internet wi-fi la toate clasele. 
 

Călin Blaga 

Președinte Asociația Ametist 2012, părinte 

Email: cblaga@gmail.com 

 

mailto:cblaga@gmail.com
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DE VORBĂ CU FOŞTI ELEVI AI ŞCOLII 
 

  AMINTIRI CE NU SE ȘTERG 
 

Anamaria Paștiu, 26 ani, Sibiu 

Ionuţ Paștiu,  32 ani, Blaj 
 

„Şcoala 4 a însemnat pentru mine 

locul în care am întâlnit oameni 

valoroși și cu caracter frumos. M-

am bucurat 8 ani de zile să fiu parte 

din cea mai bună clasă, A-ul, și să 

fiu mereu printre colegii 

competitivi. Deși nu am fost o elevă 

de nota 10 pot spune că mereu am 

luptat să am cele mai bune rezultate. 

Îi mulțumesc doamnei diriginte, de 

română, pentru modul în care a știut 

mereu să ne ”pună la treabă”, cu 

autoritate, dar și cu respon-

sabilitate. Disciplina și ordinea erau 

2 atuuri importante ale doamnei 

profesoare, dar în spatele lor se 

ascundea de fapt pasiunea pentru 

didactică și pentru limba română. 

Anii au trecut repede, mult prea repede, iar noi, copiii din imagine am ajuns oameni mari, cu 

responsabilități, joburi și familii. Să învățăm nu vom înceta niciodată, dar de acum înainte suntem în 

școala vieții.  

Pot spune că după terminarea şcolii am intrat la unul dintre cele mai bune licee din Sibiu, 

Colegiul Național “Octavian Goga”, iar mai apoi la Facultatea de Ştiințe Economice din cadrul 

ULBS.  

În prezent, lucrez în domeniul marketingului și al vânzărilor și sunt parte activă din societate, 

activând într-un ONG care se 

ocupă de copiii din centre de 

plasament. Dar nu mă opresc aici. 

Visurile mele țintesc mai sus!” 

(Anamaria Paștiu, 26 ani, Sibiu) 

 
„Vara trecută am avut fericirea ca 

după 22 de ani să o reîntâlnesc într-

o discuție de aproximativ două ore 

pe doamna învățătoare care ne-a 

susținut primii pași pe drumul 

Școlii Generale Nr. 4. Am avut o 

mare bucurie ca după atâția ani, să 

constat că distanța pe care o 

simțeam între elevul micuț care 

descoperea lumea școlii și doamna învățătoare a dispărut, discuția fiind de această dată una amicală. 

Am fost încântat să o cunosc mai mult pe doamna atăt de dragă nouă, care ne-a învățat ce înseamnă  

bunul simț, seriozitatea și respectul nu prin forţă cât prin blândețe, atenție și căldură.  
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De 8 ani activez în domeniul  IT, unde cei mai mulți clienți vin din străinătate, iar comunicarea se 

realizează doar în limba engleză. De multe ori, când mă gândesc la domeniul în care activez  și cât de 

binecuvântat am fost pe partea profesională, îmi aduc aminte de doamnele profesoare de limbă 

engleză, care au pus bazele comunicării mele actuale cu partenerii noștri străini.  

      Îmi amintesc un episod din clasa a V-a care a stat la baza hotărârii mele de a studia mai bine 

această limbă străină.  În acel moment, cunoștințele mele de engleză erau reduse, notele mele fiind în 

jurul lui 5. Îmi amintesc cum la începutul unei ore, doamna profesoară ne preda definiții. Fiind un 

iubitor al culorii galben, și primind cu câteva zile înainte un pix cu pastă galbenă, am considerat că 

este momentul potrivit să îl folosesc. Stând în prima bancă, doamna profesoară a observat acest 

detaliu, iar remarca dumneaei m-a trezit: „Nu e destul faptul că nu știi aproape nimic, mai trebuie să 

scrii cu galben să nu vezi când o să înveți?” Poate să pară o remarcă dură, însă de aceste cuvinte am 

avut nevoie pentru a mă hotărî să îmi dau mai mult interes, pentru ca acum să fiu unde sunt.  

Mulțumesc, doamna Cristea, sper să vă văd cât de curănd și să pot să vă spun aceste lucruri 

personal!” 

(Ionuţ Paștiu,  32 ani, Blaj) 
 

GIMNAZIU PENTRU VIITOR 
 

Mihai Diaconu, cls. a XI-a 

Colegiul Naţional “Samuel von Brukenthal” Sibiu 
 

egeaba se construieşte o casă din cele mai rezistente materiale, când aceasta este construită 

pe nisip, fiindcă  pericolul de a se prăbuși este iminent.  

Gimnaziul este acea etapă a vieţii în care grijile sunt puţine, şotiile sunt multe, iar copilul de 

şcoală primară face tranziţia către adolescenţă şi spre cei mai frumoşi ani din viaţa unui om: anii de 

liceu şi de facultate.  Perioada de gimnaziu este marcantă pentru caracterul unui om: fie că este cel ce 

pierde timpul, ţinându-se numai de petreceri, nefiind interesat de învăţat, omul care se mulţumeşte cu 

puţin, fie că este cel care vrea să escaladeze cele mai înalte culmi ale gloriei. Pentru mine, perioada în 

care am urmat clasele V-VIII la Şcoala Gimnazială Nr. 4 Sibiu, nu a reprezentat doar realizarea unei 

baze solide în ceea ce privește cunoștințele, ci şi începuturile carierei mele ca și competitor la nivel 

judeţean. Aici, profesorii au jucat un rol crucial. Astfel, domnul profesor de educaţie fizică, Mihai 

Trâmbiţaş, un om cu o cultură vastă, m-a susţinut în toate proiectele mele, indiferent de adversitate şi 

condiţii (mai menţionez şi faptul că, sub dirigenţia dumnealui, am organizat cele mai reuşite excursii). 

Doamna profesor de fizică, Maria-Alexandrina Dăian, m-a iniţiat în studiul fizicii şi sub îndrumarea 

dumneaei am obţinut medalia de bronz la faza naţională a Olimpiadei de fizică. Aceste lucruri m-au 

ambiţionat şi rezultatele de la fazele naţionale din anii de liceu vorbesc de la sine.    

Pentru cei care urmează să dea examenul de capacitate, mesajul meu este să lucreze cât mai 

mult acum, deoarece în clasa a VIII-a doar gândul la examen este stresant, nu examenul în sine, iar 

bagajul de cunoştinţe din gimnaziu le va fi folositor toată viaţa. 

 

TREI SURORI 
Silvana Grosu,  

30 de ani, terapeut , Sibiu 
 

ândindu-mă la primii ani de şcoală, mereu asociez asta cu cea mai frumoasă vârstă, cei mai 

frumoşi ani pentru oricare dintre noi, copilăria, începutul a ceea ce vom deveni la maturitate. 

1,4,8, clasa I Andrada, surioara mai mică, clasa a IV-a eu, Silvana, şi clasa a VIII-a Bianca, 

sora mea mai mare.  

Andrada îşi aminteşte râzând dimineţile în care din cauza somnului ei dulce prelungit, mereu 

când ajungeam pe strada Bâlea, în drum spre şcoală, ne luam la întrecere (motivaţional) cu maşinile 

de pe drum. Ea le întrecea întotdeauna pe cele care staţionau, atât de vioaie era dimineaţa la ora opt. 

D 

G 
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Ba mai mult, mereu la prima oră de curs picotea sau chiar era surprinsă de doamna învăţătoare 

dormind de-a binelea. Desigur, doamna învăţătoare a pus asta pe seama multelor activităţi 

extraşcolare şi a atenţionat părinţii să o culce seara mai devreme.  Eu însă ştiam că aşa e ea, doarme 

dimineaţa mai mult decât noi. Toate trei aveam diverse activităţi extraşcolare (sport, dans, muzică), 

pentru că aşa era familia noastră şi trebuie să recunosc acum că totul a fost benefic pentru noi. Şi ca 

să mă întorc la poveştile Andradei, mereu aminteşte de doamna ei învăţătoare doamna Bozdoc 

Marinela care, deşi Andrada nu excela la învăţătură, vedea în ea dincolo de calificativele acordate, un 

copil cu potenţial şi mereu la sfârşit de an găsea un premiu încurajator şi pentru ea: “Cea mai bună la 

engleză”, “Cea mai bună la pian”, “Cea mai bună la înot”, “Premiul de originalitate” , cucerind scena 

carnavalelor încă din primul an de şcoală. Sunt convinsă că pentru fiecare copil, doamna învăţătoare 

găsea câte o încurajare, ceva care chiar contează! 

Am susţinut adesea faptul că sunt atât de importanţi pentru un copil, care poate inconştient îşi 

caută un drum în viaţă, primii dascăli din învăţământul primar şi gimnazial, pentru că poţi pleca mai 

departe în viaţă fie cu complexe, fie cu încredere. 

Bianca spre exemplu îşi aminteşte cu multă bucurie de domnul ei diriginte, domnul Bunaciu, 

care avea un dar aparte de a se dărui lor, de a crea legături atat de puternice între ei, colegii de atunci 

şi ei, tinerii de acum şi spun asta bazându-mă pe faptul că an de an ei încă se întâlnesc, se organizează 

şi nu scapă un an în care să nu se întâlneasca la o ceaşcă de poveşti şi amintiri. Domnul Bunaciu, 

omul care le-a făcut cunoştinţă cu muntele, cu natura, cu bucuria relaţionării om-natură, omul care a 

trimis spre viaţă nu 30 de elevi sau tineri deosebiţi, ci un întreg colectiv unit. 

Privesc, zâmbind, cele spuse mai sus şi îmi amintesc cu drag de cei câţiva profesori care mi-

au marcat în mod pozitiv copilăria. Doamna dirigintă Codreanu, o îmbinare perfectă de blândeţe cu 

severitate, corectitudine şi îngăduinţă, omul care m-a făcut să iubesc matematica, dar în aceeaşi 

măsură, există în Şcoala Nr. 4 şi omul care m-a ajutat să iubesc biologia şi omul care m-a ajutat să 

respect fizica, sportul, da, sunt dascăli datorită cărora amintirea anilor de şcoală gimnazială îmi aduce 

un zâmbet în suflet. Vizita doamnei diriginte într-un moment greu din clasa a VIII-a, când puţin 

înainte de examenul de capacitate mi-am rupt piciorul, a fost un moment pentru mine care mi-a dat 

încredere şi m-a ajutat să trec cu bine de provocările mari pentru mine pe atunci. Activităţile 

extraşcolare din cadrul şcolii sunt de asemenea amintiri care fac deliciul acelor ani. Orele şi 

concursurile de dans de societate sub îndrumarea lui Lucian Codreanu, fiul doamnei diriginte, 

proiectele la fizică şi concursul judeţean la care am participat alături de colegii mei cu construcţia 

unei minimacarale pentru deşeuri - multumesc abia acum doamnei profesoare de fizică Sanda Dăian. 

Poate Andrada, Bianca şi cu mine nu am fost eleve exemplare, dar am fost copii între copii, cu 

bune, cu mai puţin bune, că altfel anii de şcoală ar fi fără sare şi piper şi dincolo de toate, în prezent 

suntem trei surori dăruitoare, pe care le puteţi găsi dacă doriţi, pe Andrada dăruindu-se pe scenele 

festivalurilor din Sibiu, din ţară şi din străinătate, pe Bianca dăruindu-se copiilor şi tinerilor cu nevoi 

speciale şi dizabilităţi sau în crosurile maraton pentru proiecte sociale, iar pe mine, Silvana, dăruindu-

mă în concursurile naţionale de paraşutism împreună cu echipa judeţului Sibiu sau în sala de terapie 

cu pietre de jad, ascultând şi comunicând cu cei căutători de viaţă sănătoasă şi echilibrată. 

Mulţumesc azi, aici şi acum, în numele meu şi al surorilor mele, dascălilor ce ne-au adus un 

plus de bine şi încredere în anii de şcoală, celor care poate chiar fără să ştie, doar fiind modele, au 

contribuit şi la modelarea noastră. 
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ELEVI CU CARE NE MÂNDRIM 
 

ELEVI  DE  NOTA  10 

INTERVIU CU ELEVA ALESSIA ACHIM, CLASA a VIII-a C 
  

Reporteri: Cristina Stan, clasa a VIII-a C 

      Paola Todone, clasa a VIII-a C 

 Profesor îndrumător: Sanda Dăian 

 

 Ai rezultate foarte bune la invățătură. Mediile tale din clasa a V-a până acum sunt doar 

de 10. Probabil că mulți colegi de-ai tăi se intreabă cum reușești? Care e secretul? 

Alessia: Da, am avut rezultate bune dar cu toate astea nu îmi 

doream ca multă lume să știe. Am fost nevoită să renunț la 

anumite activități extrașcolare, cum ar fi patinajul viteză pe 

care l-am practicat 5 ani jumătate, am redus ieșirile cu 

prietenii, desigur nu cu totul, deoarece mai ieșeam și cred că 

cel mai important factor care m-a ajutat au fost părinții. Ei 

nu m-au stresat niciodată cu învățatul și îmi dădeau libertate, 

mereu îmi dădeau suportul de care aveam nevoie atunci când 

stresul din școală mă copleșea pentru că eu sunt foarte 

emotivă când vine vorba de școală. În plus, eu mi-am fixat 

un ideal pentru care munesc din greu să îl ating. 

 Ne poți spune câteva dintre rezultatele tale școlare 

cu care te mândrești? 

Alessia: Sunt în mare parte mulțumită de toate rezultatele pe care le-am obținut pe parcursul 

acestor ani, cu toate că știu că la unele puteam face mult mai mult, mereu se poate mai bine, 

dar dacă ar fi să aleg cred că aș alege calificarea la faza 

județeană a Olimpiadei de Geografie, deoarece a fost 

olimpiada la care mi-am dorit să merg încă de la începutul 

anului școlar. Pot spune că am fost destul de încântată și 

de rezultatele Olimpiadei de Limba Engleză din clasa a 

VII-a, și ale Olimpiadei de Biologie. 

 

 Cât timp acorzi învățatului? Care e programul 

tău zilnic? 

Alessia: Petrec destul de mult timp învățând mai ales în 

perioada tezelor/simularilor, câteodată mult prea mult 

deoarece, ca orice copil vreau să am și timpul meu liber. 

Un plus ar fi că am momente în care, dacă citesc de două 

ori nu mai e nevoie să o fac a treia oară, dar sunt și anumite momente în care nu mă pot 

concentra orice aș face…sunt cele mai rele momente prin care un elev ar putea trece după 

părerea mea. De obicei, când vin de la școală mănânc, pentru că altfel nu pot să îmi fac restul 

activităților, iar după o mică pauză mă apuc să verific lecțiile pe ziua următoare. 

 La care materii înveți cu drag? 

Alessia: Acest subiect e legat și de felul în care materia este predată, iar pornind de la predare 

și de la felul în care profesorul vorbeşte şi se comportă, îmi e mai plăcut sau mai puţin plăcut 

să învăț la materia respectivă. Mie  îmi place foarte mult chimia, pot spune că din prima oră 
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am simțit că va fi materia mea preferată. De asemenea, îmi plac geografia și, uneori, 

matematica. Mai sunt și materii la care, cu toate că profesoara este deschisă și știe cum să ne 

vorbească, îmi e greu uneori să învăț materia respectivă. 

 Ce rol crezi că au profesorii în pregătirea ta școlară? Aceștia au lucrat suplimentar cu 

tine, te-au ajutat părinții sau cum te-ai descurcat pentru a obține rezultate așa 

frumoase? 

Alessia: În primul rând, cum am mai spus, părinții mei 

m-au ajutat cel mai mult pentru a ajunge unde sunt 

acum și desigur și unde voi ajunge mai departe. Au 

fost mereu lângă mine să mă motiveze, să mă ajute și 

să îmi ofere sprijinul de care am avut nevoie. M-au 

învățat să nu renunț la ce îmi propun și nu m-au certat 

niciodată dacă a fost vorba de  o notă mică. M-au 

învățat să respect lumea din jur, mai ales profesorii, 

care se dedică pentru ca noi să ajungem cineva.. 

 Care a fost cadrul didactic care te-a ajutat 

cel mai mult? 
Alessia: Am fost susținută de toate cadrele didactice 

atunci când aveam nevoie de ajutor, dar cele mai multe 

mulțumiri trebuie să i le adresez învățătoarei mele, d-

na Mihaela Dragomir, care m-a ajutat de la începutul 

până la sfârșitul timpului petrecut la dânsa în clasă și cu siguranță nu  voi uita niciodată 

susținerea pe care mi-a acordat-o. 

 Ai timp liber? Cum îl petreci și ce activități extrașcolare faci? 
Alessia: Timpul liber a fost o opțiune până în clasa a VIII-a. Obișnuiam să ies pe afară cu 

prietenii sau să desenez, iar acum rare sunt zilele  acestea. Anul acesta trebuie să mă 

concentrez pe învățat mai mult ca niciodată, iar după, o să am timp să fac mai multe decât 

numai să învăț. 

 Știm că  mulți copii din generația ta petrec foarte mult timp pe calculatoare, spre 

disperarea părinților. Tu cât timp stai pe calculator și ce părere ai despre acest lucru? 

Alessia: Nu petrec mult timp pe calculator, doar atunci când am anumite proiecte de făcut, dar 

trebuie să recunosc că sunt și momente în care sunt distrasă, dar încerc pe cât posibil să îl las. 

Anul acesta chiar cred că ar trebui să ne concentrăm pe 

școală. 

 Ce sfaturi ai da colegilor tăi care ar dori să îți 

urmeze exemplul? 

Alessia: Îi rog doar să o lase mai ușor în clasa a VIII-a 

cu telefoanele și calculatoarele și să se  mai chinuie 

doar puțin pentru că totul e înspre binele lor, să 

mănânce și să aibă grijă de sănătatea lor. Le urez să 

intre toți la liceele unde își doresc şi să fie realiști în 

alegerea liceului. Pentru că nu mai e mult până la 

examen, le urez tuturor succes!!! 

 

 

 

Desen, Alessia Achim, clasa aVIII-a C 
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ATLETISMUL, PASIUNEA MEA 
 

Maria Hancas,  cls. a V- a B 

Prof. îndrumător Nadia Popa 

 
 

ntr-o zi, eram la bunicii mei de la țară unde, deseori, veneau 

și verișorii mei cei mari. Acolo ne plăcea să ne întrecem și să 

alergăm prin curtea mare a bunicilor. Cum eu eram cea mai 

mică dintre ei, dar și cea mai rapidă, tot timpul îi întreceam. 

Toată ziua ne alergam unii pe alții. Îmi plăcea tare mult. Mi-am 

dat seama că îmi face deosebită plăcere să fac sport, oricare ar 

fi acesta!  

Acum practic atletismul.   

Am mai încercat și alte sporturi, dar m-am decis la 

acesta. Mi se pare că mă reprezintă cel mai bine. Îmi amintesc 

mereu de felul în care alergam cu verișorii mei prin curte.  

Era o zi de septembrie, chiar de început de școala. 

Atunci m-am interesat de un antrenor și am găsit un om 

extraordinar la Clubul Sportiv Șoimii Sibiu, care m-a învățat să 

practic acest sport dar și să am încredere în mine, sa fiu 

puternică și să iubesc ceea ce fac. 

În prima zi nu cunoșteam pe nimeni, nu eram băgată în 

seamă și nu știam nici măcar să alerg corect. Îmi era rușine și 

nu aveam prieteni. După o lună grea, de acomodare, am început 

să fiu și eu puțin băgată în seamă. La primul meu concurs am avut cele mai mari emoții din viața 

mea, îmi tremura tot corpul, mâinile îmi erau transpirate și nu puteam respira prea bine. Nimeni nu 

mă cunoștea, am dat tot ce am putut. Cum nu aveam antrenament, nu am câștigat nimic. În acea zi am 

fost supărată, furioasă și mă simțeam tristă. Apoi, după mai multe luni de antrenament începusem să 

mă obișnuiesc și să avansez ușor. La un concurs între județe 

am luat trei premii pentru locul doi, atunci am fost foarte 

fericită.  

Nu au trecut mai mult de patru săptămâni de 

antrenamente și profesorul meu se gândea că aș putea să merg 

împreună cu echipa la naționalele de la București. Am concurat 

și acolo, cu emoții mari și frică, dar am caștigat doar 

experiența. După alte concursuri și mult mai multe 

antrenamente, sărituri  reușite și eșuate , oboseală și dureri am 

avansat enorm de mult. Acum eram cunoscută de toată lumea, 

îmi făcusem prieteni și îmi plăcea tot mai mult.  

Apoi, în vară, au început din nou concursurile mari. În 

București am stat la o pensiune și seara ne jucam împreună 

cărți, sau ne dădeam provocări, ne jucam de-a v-ați ascunselea 

sau ascultam muzică. În ziua concursului am avut cel mai mare 

ghinion, cum aveam mult antrenament și eram pregătită, mi s-a 

făcut rău, am început să fac febră și aveam o stare ciudată de 

amețeală. Nu aveam ce să fac, trebuia să concurez, era șansa 

mea cea mare să iau medalie. Am concurat, dar nu am putut să 

sar prea bine, așa că îmi ratasem șansa care o așteptam de mult. 

Nu câștigasem decât locul patru. Eram dezamăgită dar totuși părinții, antrenorul și colegii mei erau 

mândri de mine că, în ciuda acelei stări, eu am concurat și am dat totul din mine pentru a putea sări.  

Î 
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Apoi au urmat cantonamente și antrenamente în soare și 

căldură, și așa am ajuns să câștig Cupa Atletismului Sibian și multe 

alte medalii de aur și de argint în mai multe orașe și să mă cunosc 

mai bine pe mine, să am mai multă încredere în mine, să am un corp 

sănătos și frumos, să mă laude toată lumea pentru rezultatele 

uimitoare care le-am putut obține într-un singur an de muncă, 

oboseală și fericire. Sportul întotdeauna te va ajuta să te maturizezi 

și să evoluezi fizic și mental. Pentru mine sportul înseamnă o 

comoară,  multe clipe frumoase, lacrimi de fericire, medalii, laude 

……… 

 

SPORTUL ESTE MINUNAT!!! 

Eu îl voi iubi mereu și voi încerca să fac sport în continuare! 
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KARATE KYOKUSHIN, PASIUNEA MEA 

 
Natalia Tiuca, cls. a VIII-a B 

Prof. îndrumător Nadia Popa 

 

 
ă numesc Tiuca Natalia şi am să vă 

povestesc câte ceva despre sportul pe care 

îl practic şi care este motivul pentru care l-

am ales. 

Acesta este Karate Kyokushin.  Am început la 

vârsta de 8 ani. Asta înseamnă că de 6 ani îmi împart 

timpul între școală și antrenamente.  Ştiu că pare un 

sport pentru băieţi, dar sunt și  multe fete îl practică iar 

eu sunt una dintre ele și sunt foarte mândră de asta. 

Aproape în fiecare zi mă întreabă cineva cum de 

practic acest sport sau de ce, pentru că sunt fată şi ar 

trebui să practic alt sport, mai feminin. Eu nu îl simt 

deloc „nefeminin”  deoarece karate nu înseamnă numai 

luptă sau bătaie, ci este şi un sport care necesită 

respectul față de antrenor şi colegi, iar bunele maniere 

sunt foarte, foarte  importante.  

Recunosc că la început, nu îmi plăcea deloc. 

Dar trebuia să merg la antrenamente fiindcă tatăl meu 

este antrenorul! El „a tras”  foarte mult de mine ca să mă duc la antrenamente. După primul concurs 

câştigat, parcă totul s-a schimbat! Am văzut că toată munca nu a fost degeaba, am fost exgtrem de 

mândră de medalia mea și de atunci a început să îmi placă şi să mă duc cu drag la antrenamente.  

După vreo doi ani de karate şi de mers aproximativ în fiecare săptămână la un concurs şi aproape de 

fiecare dată câştigat, primeam foarte multe cupe, medalii şi 

diplome aşa că am ajuns vicecampioană naţională.   

În prezent, am avansat foarte mult – am  centura 

verde!  Concursurile au devenit din ce în ce mai grele şi tot 

mai multe fete au început să practice acest sport. Când 

eram mai mică, concursurile se câştigau mai uşor şi pe 

parcurs ce avansez devin mult mai grele şi mai greu de 

câştigat. 

Mă bucur că practic acest sport, bineînţeles cu 

ajutorul tatălui meu, fiindcă dacă nu era el, nu cred că 

făceam karate. Faptul că nu am abandonat când a fost greu 

mă bucură şi sper că nu o voi face vreodată.  

Îi sfătuiesc și pe colegii mei să practice un sport, 

chiar dacă nu de performanță pentru că eu cred că, pe lângă 

sănătate, sportul înseamnă încredere în tine, luptă și multă, 

multă disciplină.  

  

M 
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CAMPIONII NOȘTRI DIN CLASA a VIII-a B 
 

 

Prof. Angela Moga 

Îi admirăm  și suntem taaare mândri că sunt colegii noștri!  

 

Alexia Cercel –  schi alpin  

După ore grele de antrenament, cantonamente și sute de km de pârtie 

parcurse, Alexia se bucură de rezultate! Este riguroasă și ambițioasă. Pe 

primul loc rămâne însă școala. Este un elev numai de 10!  

 

 

Negoiescu Darius, Șoată Andrei, Tonca Gabriel – gimnastică 

Gimnaștii clasei – muncă, antrenamante, 

cantonamente, concursuri 

de când se știu!  Sunt 

admirați  și iubiți de noi, 

toți! Își doresc o carieră 

sportivă și visează să 

câștige cât mai multe 

medalii la concursuri 

importante! Pentru noi, ei 

sunt campioni de mult! În 

imagini – împreună cu 

echipa, medaliați cu aur în 

Franța. 

 

Tiuca Natalia – Karate 

Pe Nati o știți deja din paginile revistei. Da, intr-adevăr,  și ea este colega noatră! Firavă, slăbuță, cu o 

alură de manechin, nimeni n-ar  zice că practică un 

sport așa de greu! Este o colegă deosebită, iubită și 

apreciată. Și pentru ea, școala rămâne o prioritate! 

Are numai note foarte bune!  

Pentru toți campionii noștri, am organizat o mică 

petrecere și i-am așteptat cu un tort de ciocolată!  A 

fost o surpriză!   Ne-am bucurat alături de ei și le-am 

simțit emoția!  

          Le dorim sănătate, putere de muncă, răbdare , 

înțelepciune și succesul va fi garantat!  
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31 de 

PREZENTAREA CLASELOR PREGĂTITOARE 
 

   CINE suntem?            CLASA PREGĂTITOARE A 
Prof. înv. primar Nicoleta Luca 

PRIETENOȘI 

ISTEȚI 

NOSTIMI 

GURALIVI 

UIMITORI 

INIMOȘI 

NĂZDRĂVANI 

IMPLICAȚI 

 

CE ne place? 

 să ne jucăm 

 să petrecem pauzele în curtea școlii 

 să colorăm 

 să dansăm 

CUM am așteptat prima zi de școală? 

 nerăbdători 

 bucuroși 

 serioși 

 

  

UNDE ne-am desfășurat activitățile 

extrașcolare? 

 Festivalul de film Astra Film 

Junior 

 Teatrul Gong 

 Biserica din cartier 

CÂND ne simțim fericiți  la școală? 

 când primim bulina roșie 

 când ne laudă d-na 

învățătoare 

 când ascultăm povești 

 când facem sport în sală 
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CLASA PREGĂTITOARE B 

CLASA ALBINUȚELOR 
 

 

 

Prof. înv. primar Lisan Maria Dalia 
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oi suntem clasa pregătitoare B  sau “Clasa albinuțelor”, a Școlii Gimnaziale nr. 4 din 

Sibiu. Din această clasă fac parte 31 elevi, dintre care 12 fete și 19 băieți. Numele 

nostru vine de la faptul că noi suntem foarte harnici, precum albinuțele și ne place să 

ne ajutăm asemenea albinuțelor în stup. 

În imaginea alăturată puteți vedea care este modul nostru prin care se realizează prezența în 

clasa noastră. Noi alcătuim în fiecare dimineață fagurele pentru a vedea care albinuțe sunt prezente și 

pregătite de lucru. 

 

 

  

N 
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CLASA PREGĂTITOARE C 

 

Învățător Zoldi Diana Patricia 

 

 

 

 

 

Suntem ”Clasa Mickey și Minnie Mouse” și ne bucurăm de 

fiecare zi  petrecută împreună cu doamna învățătoare.  

 

 

Ne place mult să ne jucăm, dar și să descoperim lucruri interesante. 

Clasa noastră este micul nostru palat unde desfășurăm activități minunate.  

Noi nu suntem doar colegi, suntem cei mai buni prieteni!  
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Iată câteva dintre activitățile 

noastre: 
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CLASA PREGĂTITOARE D 

Prof. înv. primar Alexandrescu Alexandra 

Suntem CLASA DELFINAȘILOR ISTEȚI și pe mascota noastră am 

numit-o “Delfi”. Suntem 7 fete și 14 băieți. 

PRIMA ZI DE ȘCOALĂ 

Suntem “delfinași” curioși, energici și mereu veseli. Ne place mult la școală, deoarece în 

fiecare zi descoperim lucruri interesante și folositoare. Mai jos veți putea vedea o mică parte din 

activitățile noastre. 

 

PRIMA DATĂ LA FILM 
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SUNTEM HARNICI ȘI TALENTAȚI! 
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TINERE TALENTE 

 

O ZI DIN VIAȚA DULCIURILOR 

Grindean Miruna și FloricioiuAngelina- clasa a IV-a A 

Prof. îndrumător Gabriela Han 

Mii de dulciuri diferite,   

Cum sunt ele repezite,  

Au plecat devreme toate 

Ca s-ajungă la karate. 

 

O bomboană mentolată, 

Se lupta c-o ciocolată. 

Ciocolata a câștigat 

Un castravete murat. 

 

Ciocolata s-a jucat 

Cu castravetele murat, 

Și-acum se pun să doarmă, 

Pentru o nouă zi de iarnă. 

 

FLUTURELE ȘI BROASCA 
Trif Alexandra și Ritivoi Timeea - clasa a IV-a A 

 

Fluturașul cel micuț 

Delicat, firav, drăguț, 

Zburând din floare în floare, 

Întâlni o broască mare. 

 

Fluturele îngrijorat a întrebat: 

-Ce te-a supărat? 

Ea, stergându-și lacrima, spuse cu durere: 

-Mi-am pierdut buchetul din floricele! 

-Las’ că nu-i bai, o să te-ajut, 

Dar vino la căsuța mea de lut. 

 

Cei doi merseră spre casă 

Si se-opriră în gradină, lângă masă. 

-Uite-aici câte flori vrei, 

Dar întreabă-mă înainte să le iei. 

 

Broasca, pe dată deveni fericită 

Și chiar foarte mulțumită. 

Cei doi prieteni, apoi, 

Le-nveliseră în foi. 

Rămaseră cei mai buni prieteni, pe viață, 

Ca un boboc și o rață. 
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Iulia-Elena Ghișe – clasa a VII-a C 

Îndrumător: prof. Adriana Nicula 

No muggles !  

Cred că știm toți povestea lui Harry Potter, sau, măcar, cea mai mare parte. Poate că există și 

câțiva potterheads printre noi. Poate că fiecare ați trăit întâmplări fantastice alături de acest erou, așa 

cum este și cea pe care am trăit-o eu.... 

Pe la sfârșitul celui de-al doilea semestru, într-o seară, îmi 

scriam tema la limba română, când o bufniță a apărut la geamul 

camerei mele. Primul gând, bineînțeles, a fost ,,Harry Potter,, și am 

zis acest nume cu voce tare, moment în care bufnița a reacționat 

foarte ciudat, și-a bulbucat ochii și și-a înfoiat penele. Mi-am dat 

seama că e ciudat, dar nu știam ce anume. Am deschis geamul și mi-

a intins piciorul, de care era legată o scrisoare. Mi-am zis că nu e 

adevărat. Oare asta să fie scrisoarea mea de la Hogwarts? Nu avea 

cum... dar dacă era, atunci urma să fie cel mai frumos cadou de ziua 

mea. După un moment de ezitare, am luat scrisoarea cu mâini 

tremurânde. În scrisoare era un mesaj de la directoarea școlii, care 

acum era Minerva McGonagal, și nu imi venea a crede ochilor: AM 

PRIMIT SCRISOAREA! Eram acceptată la Hogwarts! 

Îmi scria că anul școlar va începe acolo la 1 septembrie. Dar noi eram abia în iunie... . Măcar 

o să am timp să învăț câteva vrăji... dar... cu ce ? Nu aveam baghetă sau cărți de magie, ci pur și 

simplu cărțile cu Harry Potter, din care abia aș fi putut învăța câte ceva. Dar, oricum, inevitabilul se 

produsese. Puteam pleca în Londra, iar de acolo, singură la Hogwarts, ceea ce nu suna rău, nu suna 

rău deloc, doar că îmi era frică de reacția părinților mei. 

 Știu că reprezentantul de la Hogwarts a întârziat, dar, când a ajuns, le-a explicat părinților mei cum 

stătea treaba și iată-mă apoi la Hogwards, cu cei mai buni prieteni ai mei, Albus și Rose. Vă puteți 

închipui? Albus e fiul lui nimeni altul decât Harry Potter și al superbei lui soții, Ginny, iar Rose  e 

fiica lui Ron și a extraordinarei Hermione. A fost o imensă onoare să pot să mă apropii de ei, și, în 

scurt timp, să fiu prietena lor cea mai bună. 

În a doua lună de la sosirea mea, când eram deja foarte apropiată de ei, m-au invitat la o 

plimbare nocturnă în Pădurea Interzisă. După ce toți ceilalți au adormit, ne-am strecurat dincolo de 

zidurile școlii și am pornit spre pădure. În lumina lunii, copacii păreau umbre uriașe și 

amenințătoare. Am lăsat frica la o parte și am pășit pe unica potecă 

ce se strecura printre aceste umbre. Am ajuns într-un luminiș unde 

luna cu ale ei petale argintii ne învăluia intr-o lumină caldă și 

primitoare. În fața noastră era o cascadă care îmbrăca stâncile cu o 

mantie argintie. Iar aici, ființele mistice ale copilariei pășteau pe o 

muzica de flaut... INOROGII!!! 

Nu ne venea să credem ochilor. Am observat că, odată ce 

am pășit pe această pajiște binecuvântată, vestimentația ni se 

schimbase în niște uniforme gri astfel că niciun inorog nu ne-a 

observat timp de zece minute. Apoi, căpetenia acestei herghelii, un 

inorog de o frumusețe rară, ne-a observat și ne-a întâmpinat cu o 

plecăciune grațioasă. Ne-a intrebat dacă venim de la Hogwarts, iar 

noi am aprobat din cap, muți de uimire. Inorogul ne-a spus că nu e 

voie să mai venim aici, dacă nu ne oficializăm prietenia. Nu știam 

în ce consta această oficializare, așa că am întrebat. Acesta ne-a 
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explicat că trebuie să ne semnăm pe un copac sacru și că trebuie să juram că nu vom da în vileag 

acel ținut mistic. Am făcut ceea ce a spus inorogul, iar apoi am părăsit în tăcere poiana inorogilor.  

De atunci, am continuat să mergem acolo, la miezul nopții. Și, 

deoarece acest inorog nu și-a dezvăluit identitatea, am hotărât să îl numim  

INOROGUL DE LA MIEZUL NOPȚII. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Amelia Mladen – clasa a VII-a C 

Îndrumător: prof. Adriana Nicula 

 

ra o noapte liniștită de vară. Ca întotdeauna, eu mă aflam în mansarda casei bunicilor. 

Adoram să stau să privesc stelele, să imi imaginez ce se întâmplă după cele văzute de noi. În 

acea seară, mă gândeam la poveștile fantastice cu unicorni, pe care bunicul mi le spunea 

când eram copil, mai ales la Constelația Unicornului, cea după care bunicul spunea că se află o 

lume fantastică. Îmi plăcea să trăiesc în povești, să creez o lume a mea, dincolo de stele. 

     Așa cum mi se întâmpla de obicei, am adormit… Am avut un vis destul de ciudat. Mă aflam într-

o pădure plină cu salcâmi, lângă un lac ca de cristal. Era o liniște sfâșietoare, iar pacea domnea în 

jur. O lumină difuză a început să se răsfrângă în oglinda lacului. Razele palide ale soarelui se 

cerneau printre nori, dimineața făcându-și apariția. Dintr-o dată, de după pomii încărcați de culoare, 

se ivi unul dintre cei mai frumoși cai văzuți de mine 

vreodată: de un alb imaculat, ce sclipea în lumina plăpândă 

a soarelui, cu coama argintie. Dar nu era un cal obișnuit, 

deoarece avea un corn…. Să fi fost oare unul dintre 

unicornii din basmele spuse de bunicul?      M-am apropiat 

ușor, timid, de ciudata apariție, dar chiar înainte să-l pot 

atinge, un zgomot puternic s-a auzit din pădure. Erau doi 

vânători, destul de tineri, ce nu păreau speriați de unicorn. 

Am încercat să-i atenționez să nu-l rănească, deoarece chiar 

și eu, ce nu credeam în unicorni până în acel moment, știam 

că nu e bine să te pui cu creaturile magice, dar cei doi 

păreau să nu mă vadă sau să mă audă. În următorul 

moment, vânătorii și unicornul disparuseră, iar eu eram 

înapoi in camera mea, cu ceasul sunând zgomotos. 

     M-am gândit multe zile la visul meu, la ceea ce ar putea 

însemna, dar răspunsurile imaginației noastre nu pot fi 

găsite în cărți, ci doar în sufletul nostru, unde putem 

descoperi tot ceea ce ne dorim, chiar și unicorni.  

  

E 
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Andreea Hila – clasa a V-a A 

Îndrumător: prof. Adriana Nicula 

 

 

afina este o pisicuță ce locuia pe străzi. A trecut 

prin mai multe cămine, dar niciunul pe placul ei. 

A întâlnit mulți oameni cu personalități diferite, 

unii mai tineri, alții mai bătrâni. 

 Ultimul cămin, de care își amintea, a fost în urmă cu 

două luni, pe o stradă întunecată și pustie, într-o căsuță 

veche și dărăpănată. Acolo a fost îngrijită de doi bătrâni 

simpatici și grijulii. Dar Dafina dorea un stăpân tânăr și 

jucăuș, de care nu avusese parte până atunci, așa că i-a 

părăsit. 

 Într-o zi de miercuri, pisicuța se plimba liniștită prin 

parcarea unui magazin, când, din spatele ei, s-a auzit un 

lătrat puternic și nervos. Era un câine uriaș și negru ca 

întunericul. Dafina a luat-o la fugă, nevrând să cadă pradă 

monstrului lătrător. Din fericire, s-a ciocnit de piciorul unui 

domn înalt și tânăr. Acesta a luat-o în brațe, scăpând-o de 

primejdie. El s-a uitat apoi, cu atenție, la pisicuță și s-a 

gândit că aceasta ar fi un dar potrivit pentru fiul său. A pus-

o pe bancheta din spate a mașinii și, după un drum lung și 

obositor, cei doi au ajuns în fața unei case modeste, în care, 

se pare, că urma să locuiască. Pisicuța a intrat, nesigură și 

plină de teamă. În camera unde a intrat domnul, ea a zărit o 

masă cu trei scaune, un cuptor și alte obiecte de bucătărie. 

Dafina s-a adăpostit după cuptor și a adormit. După vreo 

oră, s-a trezit auzind voci. La masă, domnul cel tânăr și soția 

lui povesteau. Între ei, un copilaș de vreo șapte 

anișori se uita într-o carte. Când și-a ridicat ochii, 

copilul a văzut pisicuța care se uita curioasă la ei. 

Băiatul a început să țipe de bucurie, a luat-o în 

brațe și a mângâiat-o. 

 Din acel moment, Dafina a știut că acea 

căsuță va fi viitoarea și ultima ei locuință, pentru 

că acolo va fi fericită și iubită de un stăpân 

jucăuș. 

       

 

 

D 
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Indreș Maria - clasa a VI-a C 
 

Deși nu sunt singură la părinți, m-am simțit întotdeauna specială. 

Când mă gândesc la anii când eram mică, îmi amintesc că, din cinci în 

cinci minute, mama era oprită de câte un străin care zicea „Ce ochi 

frumoși are!”, iar mama răspundea mereu, simplu, „Mulțumesc”. Eu 

aveam ochii mari, de un albastru străveziu. 

Îmi amintesc că, atunci când am mai crescut, mă jucam cu 

prietenii în parcul din spatele blocului după-amieze interminabile. Doar  

ploaia reușea să ne trimită în casă. 

 Îmi amintesc că eram sigură că există zâne, sirene și unicorni. În lumea mea, personajele din 

povești trăiau cu adevărat, și cele bune și cele rele. 

 Câteodată îmi amintesc de acele timpuri minunate și îmi maginez cum ar fi dacă aș putea da 

înapoi ceasul anilor, să mă reîntorc în frumoasa perioadă a micii copilării. Partea hazlie este că, 

atunci când eram mică, voiam să cresc, să fiu mare, iar acum cea mai arzătoare dorință a mea este să 

mă reîntorc în  timp și să retrăiesc acele momente fericite. 

 Mereu voi păstra în suflet copilăria, ca pe o împărăție care „ a fost odată ca niciodată”. 
     

 

 
 

Popa Lacrima-Diana - clasa a VI-a C 
 

opilăria mea de vis... în care m-am bucurat de soare, dar și de ploaie, de zilele cu cer senin și 

de zilele în care m-am tăvălit în noroi, de zilele în care am fost sănătoasă și de zilele în care 

am plâns din cauza febrei. 

 Mă bucur încă de copilărie, prețuiesc fiecare clipă a ei, pentru că știu că atunci când 

copilăria nu va mai fi o voi dori. Și acum îmi doresc să mă 

întorc în zilele simple ale copilăriei... când mama îmi făcea 

două codițe... 

când tata mă lua în brațe și se juca doar cu mine... 

când amândoi îmi citeau povești de noapte-bună...  

când luam un calificativ mic și plângeam, iar mama mă 

consola... 

când mă certam cu o colegă, iar tata mă făcea să râd și îmi 

dădea câte un sfat... 

când luam bomboane pe furiș... 

când dansam în fața oglinzii... 

când mă certam cu fratele meu din orice fleac... 

 Aș vrea să fiu mereu mică, să rămân lângă părinții 

mei, dar nu pot, pentru că, așa ca orice om, o să cresc și o să 

las în urmă aceste mici bucurii ale copilăriei. 

 Copilăria mea de vis...o să mi-o amintesc mereu ca 

pe o lume fermecată, pură și luminoasă. 
 
 
 

Desene, Manuela Hila, clasa a VIII-a C  
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                                                                                         Găină Paul – clasa a V-a A 

 fost odată ca niciodată un prunc pe nume... Opss”! Am greșit povestea. Nu e vina mea că 

este prima mea zi de povestitor. În fine, să începem! 

În regatul Soboli, se organiza în fiecare an... așteptați puțin... Happpciuu! Gata, putem 

continua. Se organiza în fiecare an un concurs la care participau toți copiii, fiindcă nu era un 

concurs oarecare, era concursul „Cel mai super joc!” 

 La acest concurs s-a înscris și o echipă formată din patru prieteni, George, Mara, Radu și 

Ștefan. Aceștia spuneau că au creat cel mai tare joc din lume. Când le-a venit rândul, ei au pășit fără 

teamă în fața celorlați și au început să-și prezinte jocul în care trebuia... dar stați o clipă, am uitat să 

vă povestesc despre dragon. Cu o zi înainte de concurs, un dragon imens a venit pe neașteptate, să 

le fure jocul. L-a luat și l-a ascuns într-o buclă strălucitoare, pe care a pus-o în cea mai mare sală din 

castelul lui, acolo unde putea sta tolănit să o admire. Copiii, însă n-au stat pe gânduri, ci au mers 

îndată spre castelul lui. Când au ajuns acolo, le-a fost ușor să ia bucla în care se afla jocul, deoarece 

dragonul dormea. Tipic dragonilor! După ce au luat bucla, s-au întors repede acasă, fericiți. Aici, au 

încercat să spargă bucla pentru a-și recupera jocul. Au încercat întâi cu un topor, apoi cu săbii și 

cuțite, dar nu au reușit. Au apelat atunci la înțeleptul regatului, care a luat un ac fermecat și... bucla 

a dispărut ca prin minune.  

Și acum să revenim la prezentarea jocului. Copiii au explicat tuturor regula principală, iar 

jocul lor, și, chiar dacă nu era ceva „Wou!” a fost clasat pe locul I. De ce? Pentru că au avut curaj să 

urmărească dragonul, chiar dacă nu aveau cum să-l înfrângă și să intre în castelul lui pentru a-și 

recupera jocul. 

O! Și apropo! În acel joc nu trebuia să faci nimic! 

În sfârșit, am terminat povestea... 

 

 

 

 

 

 

 

În lumea dinozaurilor, - Ioniță 

Ecaterina, clasa a IV-a B 

 

  

A 
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  Iulia-Elena Ghișe – clasa a VII-a C 

Îndrumător: prof. Adriana Nicula 

 

u e deloc ușor să fii un fluture... un fluture cu aripi albastre. Mai ales într-o lume ca 

aceasta. De obicei, oamenii care te văd, se uită surprinși la tine ...mai degraba la aripile 

tale. Bineînțeles, pentru asta trebuie să fii un fluture de zi, iar în aripile tale să se 

oglindească cerul, marea sau iarba. Dacă ești un fluture de noapte, ei bine, îți urez succes! De ce? 

Păi, majoritatea oamenilor o să te omoare cu prima ocazie, și știu asta deoarece mi-au spus prietenii 

mei care sunt din această specie.  

Pentru toți fluturii există și expoziții de fluturi, cu 

insectare, în care noi suntem expuși pentru plăcerea vizuală a 

oamenilor care vin și pleacă. Aripile noastre stau încremenite 

acolo pe trupurile subțiate de moarte și,  în timp ce copiii se 

joacă pe lângă vitrina noastră, adulții dezbat cu privire la specie, 

culori sau altele. Dacă oamenii chiar vor să ne aprecieze, de ce 

nu o fac într-un mod în care să ne fie bine tuturor? Poate ne-ar 

putea admira în habitatul nostru natural, bucurându-se împreună 

cu noi de frumusețile naturii. Poate ar fi mai fericiți văzând 

culoarea aripilor noastre în adierea domoală a soarelui, sau 

dansul nostru suav, plin de volute. Desigur, mai există și acele 

rezervații de fluturi... dar suntem tot în captivitate, oricât ar 

încerca oamenii aceia cu haine toate la fel să ne facă să ne 

simțim ca acasă. 

       În rest, e destul de plăcut să fii fluture. La început, e atât de 

interesant să explorezi solul ca omidă, văzând tot felul de 

plante, explorându-le pe fiecare în parte și descoperind că și 

plantele au viață, și au sentimente. Ca omidă, treci peste soluri fertile, care sunt foarte prietenoase și 

îți dau șansa să îți faci prieteni noi, sau nefertile... care nu oferă nimănui, mai ales omizilor, nimic 

mai mult decât oboseală și energie consumată.  

Perioada de tranziție de la omidă la fluture este atunci când stai în cocon. E destul de 

nesatisfăcător, deoarece doar stai... și stai... și stai  dormind la nesfârșit, până când mama natură se 

hotărăște că procesul este gata. Și ce frumos este când te transformi în fluture! Îți deschizi aripile în 

lumina caldă și te înalți apoi ca o petală spre cer. Poți admira frumusețile lumii de sus și poți 

călători mult mai ușor. Florile subțiri, care până acum se rupeau sub greutatea ta și te certau 

spunându-ți că le strici coloana,  te întampină cu drag , fiindcă acum ești mai delicat și poți face și 

polenizarea, înfrumusețând lumea cu specii noi. 

        Deci da, e frumos să fii fluture, iar oamenii, dacă ar ști ce gândim noi, ar renunța la insectare, 

la ocrotirea noastră în rezervații și ar proteja locurile în care ne văd zburând, ar proteja întreaga 

natură . 

 

  

N 
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Ionescu Ana-Antonia – clasa a VII-a C 

 

unt o simplă elevă din clasa a VII-a și, la vârsta mea, cred că știu ce este prietenia. Vreau 

acum să vă povestesc despre prietenie, despre cum am început să am mulți prieteni, despre 

ceea ce am învățat pe parcursul anilor din relația cei de lângă sufletul meu.  

 În ceea ce privește intrarea în universul prieteniei, bineînțeles că primii prieteni au fost cei 

cu care mă jucam în curtea casei. Erau, în general, copiii vecinelor care o vizitau deseori pe mama 

pentru a povesti cu ea, în timp ce noi ne rătăceam în lumea păpușilor sau a  altor jucării „la modă”. 

 Mai târziu, când am început să merg la școală, am cunoscut alți copii și am exporat o nouă 

dimensiune a prieteniei. Cu noii prieteni mă simțeam ca într-o a doua familie. Desigur că ne mai 

certam uneori, dar intervenea întotdeauna acel cuvânt, pe care îl port și acum mereu în buzunar, 

iertarea.  

 În ultimul timp se întâmplă însă ceva ciudat... parcă nu-i mai simt prieteni pe cei de până 

acum... prea multe certuri... prea multe cuvinte grele. Mama îmi spune că, atunci când începi să te 

maturizezi, percepi altfel lucrurile din jurul tău. Aceasta e adevărat, multe dintre cele ce se 

întâmplă, și bune și rele, le simți mult mai acut decât înainte. 

 Astfel, am constatat că există două feluri de prieteni, adevărați și falși. Din nefericire, cei 

mai mulți dintre prietenii mei sunt falși. Oare de ce? Pentru majoritatea adolescenților, prietenii falși 

provin, majoritatea, de pe rețelele de socializare, iar alții sunt cei interesați de aspectul sau de 

situația materială bună a celor naivi. Și eu am prieteni adevărați și falși. Cei adevărați mă ajută la 

greu, în orice moment. Cu cei falși n-am în comun 

decât faptul că aparținem aceleiași generații. Și totuși, 

cu prietenii falși trebuie să avem grijă ce vorbim, să 

nu dezvăluim secrete sau slăbiciuni pe care aceștia le 

pot întoarce împotriva noastră. 

 Ceea ce se observă, în special, la prietenii 

falși sunt gelozia, ura și tupeul necizelat. Aceștia 

mereu comentează negativ orice faci sau își manifestă 

ura și gelozia față de lucrurile pe care le ai, față de 

persoanele apropiate etc.  

Dar să vorbim, mai bine, despre prietenii 

adevărați. Aceștia sunt cei care, după cum e zicala „sunt lângă tine la bine și la greu”. În viață e 

important să ai măcar un prieten pe care să te poți baza mereu, împărtășindu-i orice bucurie și orice 

suferință ce-o ai în suflet. 

 Viața mea nu ar însemna nimic fără familie și fără prietenii care îmi sunt alături. Așa cum 

mulți oameni îmi dau sfaturi despre prietenie, am așternut și eu câteva sfaturi în  această compunere 

care, sper, să fie de folos cuiva. 

        

 

  

S 
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Toma Gabriela – clasa a VII-a C 

in punctul meu de vedere, literatura reprezintă una dintre cele mai cunoscute căi spre 

fericire, deoarece ne transformăm în personaje de basm, simțind ca ele, văzând viața ca 

ele, în alte culori și lumini. 

Pentru început, m-aș referi la faptul că noi, oamenii, ar 

trebui să rupem puțin legătura cu realitatea pentru a putea intra în 

lumea literaturii. Trebuie să căpătăm culoarea anotimpurilor sau 

să devenim pete de culoare într-u film imaginar, care ne face să 

înțelegem altfel viața, dezlegându-ne mâinile de cordonul strâns 

al regretelor și nefericirilor.  

Pe de altă parte, literatura este o artă a sentimentelor vii și 

pure, care îți dezvăluie cum să devii om, să nu fii doar o 

persoană... . Așa cum, în universul ficțiunii, ne transformăm în 

prinți și în prințese, în eroi care înving răul, așa și în viața reală 

putem schimba ceva în bine. Să începem cu noi! Acolo unde am 

supărat, să cerem iertare. Cu cei pe care i-am jignit să ne purtăm 

frumos. Acolo unde nu mai există speranță, să întindem o mână 

de ajutor. Făcând toate acestea, chiar și mai multe, am putea 

schimba lumea. Desigur, schimbarea începe cu noi. 

Înainte de a ne despărți, aș vrea să mai spun un sigur 

lucru: nu putem fi legați de colierul stelelor apuse, dar putem 

lumina calea inimilor stinse.   

D 
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Paola Todone, cl. a VIII-a C 

Îndrumător: prof. Simona Grama  

 

ra o zi însorită de mai. Am decis să-mi petrec 

sâmbăta în ograda bunicilor, unul dintre 

singurele locuri unde mă puteam relaxa și 

unde simțeam cu adevărat că mă desprind în 

totalitate de problemele de zi cu zi și de multitudinea 

de tehnologie care mă  înconjoară. 

De îndată ce am ajuns, mi-am salutat bunicii 

și am plecat împreună cu bunicul în livadă. După ce 

mi-a arătat noul cireș plantat, el a plecat, însă eu am 

decis să mai rămân, astfel reușind să termin de citit cartea despre sărbătoarea cireșilor din Japonia. 

În livadă a început să adie vântul, petalele colorate ale cireșilor începând să cadă ca într-o 

ploaie magică, împrăștiind îmbietoarea mireasmă a florilor de cireș. Fermecatul “omăt” s-a așternut 

peste întreaga livadă. Parcă mă aflam într-un mirific basm unde, la tot pasul, era numai magie, iar 

binele învingea mereu răul. Aveam impresia că sunt captivă într-un vis, dorindu-mi să nu mă mai 

trezesc la realitate. 

Însă, această magie nu a durat foarte mult deoarece Ghierda, mica pisicuță a bunicului și “jucăria” 

fratelui meu, a început să toarcă la picioarele mele, pentru 

a o mângâia. Am luat pisicuța în brațe și am continuat să 

admir fermecata livadă de cireși și magica ploaie de petale, 

care devenea din ce în ce mai rară. La cei opt anișori pe 

care îi aveam, puteam să pariez că până si micuța Ghierda, 

care dormea liniștită în brațele mele, visa și ea același vis 

feeric, pe care îl visam și eu cu ochii deschiși. 

Roșul soare a început să apună, iar peisajul a 

devenit și mai fermecător ca până acum. Eram și mai 

captivată de acest peisaj. Aveam impresia că petalele 

sclipeau în roșia lumină a soarelui, părând astfel niște cristale, la fel de magice ca întreg peisajul. 

 Pentru a doua oară, am fost readusă cu picioarele pe pământ, însă de această dată de către 

bunicul, care mă striga să vin înapoi în casă, pentru a lua cina împreună cu ei. Ținând-o încă în brațe 

pe Ghierda, am luat-o la fugă către casă. La masă eram cu gândul cu totul în altă parte, iar bunica și-

a dat seama de acest lucru, văzând că nici măcar nu îi răspundeam la ce mă întreba. Eram încă în 

transa magnificului peisaj din livada bunicilor. 

   Această zi a fost, cu siguranță, cea mai frumoasă și magică din viața mea, făcându-mă să mă simt 

ca o mică zână a primăverii, care poate aduce ori de câte ori dorește o astfel de ploaie cu petale 

magice de cristal.      

  

E 
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Cristina Stan, cl. a VIII-a C 

Îndrumător: prof. Simona Grama  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Acum opt ani, copii eram, 

Ce desenam și ne jucam. 

Pe degețele număram, 

Cuvinte noi silabiseam. 

 

Cu învățătoarea noi cântam, 

Pictam, citeam și socoteam; 

Calificative primeam 

Dar „frunze la câini nu tăiam”. 

 

Clasa a patra terminam, 

În gimnaziu noi treceam, 

Noi profesori cunoșteam 

Și cu ei ne-acomodam. 

 

Tot mai multe ore-aveam, 

De la unele chiuleam, 

Cu „diriga” ne certam, 

Note mici mai și primeam. 

 

Încet, încet ne transformam: 

Adolescenți rebeli eram, 

La telefoane butonam, 

De la chefuri n-absentam. 

 

La evaluări ne „gândeam” 

Și cu trudă „învățam”. 

La note mari aspiram, 

Dar nu prea ne implicam. 

 

La revedere ne luăm, 

În hohote noi plângem, 

Spre liceu ne îndreptăm, 

Școala 4 o salutăm. 
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TU, ÎNTR-O DIMINEAȚĂ DE SÂMBĂTĂ 

Popa Teodora, cl. a VIII-a A 

Îndrumător: prof. Simona Grama  

 

ftezi, când te uiți la ceas și vezi că este de-abia ora 9. De obicei, weekend-ul tău începe la 

ora 11. Încerci să adormi din nou, dar nu reușești, așa că mergi în bucătărie, unde se află 

mama ta, spălând vasele.  

Vezi cana cu puțină cafea rămasă de la micul 

dejun al părinților tăi. Tu ești obosit și frustrat. Vrei să 

o bei. Îți alungi gândul din minte. Tu ești încă un copil, 

tu nu ai voie să bei cafea, chiar dacă ai făcut-o zilnic în 

tabăra din vara trecută. 

Mănânci cereale cu lapte, apoi lași bolul în 

chiuvetă. Pentru o secundă te gândești dacă să îl speli, 

dar te răzgândești.  Mergi înapoi la tine în dormitor. 

În apartamentul de vis-a-vis locuiește un cuplu 

a cărui fiică este cu patru ani mai mare ca tine. Ascultă 

muzică la volum maxim, iar astăzi tu nu recunoști 

versurile în limba engleză sau vocea cântărețului, dar o 

recunoști pe cea a vecinei tale, pentru că mereu cântă 

când ascultă muzică și tu mereu ești iritată de acest 

fapt. Câteva cuvinte din melodie îți atrag atenția și îți 

propui să cauți melodia pe internet, mai târziu. 

Acum te uiți pe geam la coroanele copacilor, la 

ochii de pe acoperișuri și la munții din jurul Sibiului. 

Acum te uiți pe geam, lipsit de zâmbet. 

Oare de ce nu te bucuri de această dimineață de sâmbătă? 

Trecutul, în care ai fi putut face 

baloane de săpun cu detergentul de vase, 

prezentul, când ai putea să asculți în cameră 

cântecul fetei de vis-a-vis  și viitorul ei, care 

îți permite să te întâlnești cu cel mai bun 

prieten al tău în Parcul Tineretului, te pot face 

fericit. 

Mă poți crede?  

O 
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SPRING 

Elena Daiana Sinescu, clasa a VI-a A 

Îndrumător: prof. Mirela Negrilă 

 

pring is here. I think everyone loves this season, because it comes with much joy. The flowers 

that paint the field and the sun that surrounds the homes with hot rays, the animals that live 

again and of course the fairy of spring with golden hair and green dress. 

 And for that everyone loves this season. 

 

 

ONCE UPON A TIME 

Elena Daiana Sinescu,  

clasa a VI-a A 

nce upon a time there was a magical kindom when lived an ugly and jealous queen. 

 One day she where has stoeen all the beuty of her kingdom. The most beautiful  

person in the  village she waent at the palace for to spick with the queen  and to bring 

beuty back. The girl made a spell in which the queen and her kingdom became more 

beutiful. Now the girl wrauted to brinks the beuty everywhere even if becomes little by 

little tired and old. 

 All the people lived happy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S 

O 



 

 Revista şcolară SPARTACUS  Nr. 5 - 6 

ISSN 2501-2282 

ISSN–L 2501-2282 

 

33 

 

A BEAUTIFUL EXPERIENCE IN VIENNA 

       Maria Luana David, clasa a VI-a A 

Îndrumător: prof. Mirela Negrilă 

 

 

Monroe, One Direction, Wolfgang Amadeus Mozart, Empress Maria Theresia and many 

others. I The Austrian capital is Vienna. It is a beautiful city full of clean parks and very very green 

gardens with roses of all colors that catch the eye when you get near them. Vienna is also a city 

with many historical monuments, museum, palaces of stunning beauty.  

 On my trip there, I visited the Wax Museum Vienna, where I saw many statues of famous 

people such as: Marilyn visited Schoenbrunn Palace where we admired its forty-one rooms. It 

remains a beautiful memory. I was impressed by the Viennese subway and downtown Vienna with 

its many shops. I also went to Prater, an amusement park where we had a great time. 

 This trip will always remain in my heart and memory. 
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HOW NEW TECHNOLOGY INFLUENCES OUR LIFE 
 

Alexia  Dancu 

Clasa a VI-a A 

Îndrumător: prof. Mirela Negrilă 

 

It is already known that technology has a fantastic importance in our everyday lives. We are 

lucky to live in a world where technology is around us, but there are a lot of effects that we have to 

take into consideration. When I say technology I refer to TV, i-phone, phone, laptop, etc. 

Let’s start with our mobile phones. We can’t imagine our life without them. But we have to 

admit that they are eating valuable minutes of our lives. Our phones wake us up every morning, we 

check them every five minutes, we take them everywhere and we are even angry if we forget them 

at home. I think that this is quite bad. We become addicted to this object because we just can’t stop 

using it all the time or only when it is really necessary. 

Using our phones might affect our relationships. We don’t meet our friends face-to-face 

because we prefer to write an SMS, send a picture or an emoticon. We often say that we don’t have 

enough time to go for a walk, but we waste our precious time searching the internet.  

Another important problem is the way technology affects our health. Eyes could suffer 

because of too much exposure to the screen of the TV, laptop or phone. Our mind is affected at the 

same time when we exaggerate watching TV or using phones. Because information comes easily, 

our minds become lazy and we don’t use our brain as we should. Our imagination suffers, too. We 

become impatient, we act nervously and we expect things to happen quickly.  

In conclusion, we should pay more attention to the way we use technology. It shouldn’t 

control our lives, we should be the ones to control it, or our lives will be destroyed little by little.   
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FRIENDSHIP 
 

Ghişe Iulia-Elena, clasa a VII-a C 

Îndrumător: prof. Mirela Negrilă 

 

hat is friendship if nobody is fighting for this? If I can speak about this, it is because I 

have been shown some things. I had so many best friends, and guess what, almost all of 

them are simply friends now. Now it's like, I say “hello” to them when I meet them but 

this is all. And I think that they hate me, but I can't understand such things. I love them now too … 

less, but I do. Yes, we were best friends, and we had such a great time, and for some reason we are 

not anymore, but it doesn't mean that we can't be people.  

 Anyway, I learned so many things from these experiences that are not that happy. Yes, I 

have best friends now, who I think will be with me for a long time. The first thing that I learned was 

that people are not who they say they are. I met so many people who told me that they don't lie and 

things like that but, in the end, they all did what they said they wouldn’t. The second thing I learned 

it is that you need to know very well your “best friend”. And when I say very well, it's very well. 

The third thing that I learned was that almost all of them leave in the end. Well, almost, but yes, 

they do.  

 There are so many things left, but these are the most important. In the end, I want to say that 

you need to take care and … don't judge a book by its cover! 

 

 

 

W 
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THE BEST CHRISTMAS WITH MY FAMILY 
 

Eduard Andrei Măerean, clasa a VI-a A 

     Îndrumător: prof. Mirela Negrilă 

 

My last Christmas was amazing because I spent it with my family. They are really nice 

people and they invited a few relatives for Christmas. I started to help my mother with decoration 

and food. When we finished, everybody came to enjoy the dinner. My cousins and I stood next to 

the Christmas tree and played with our toys. Something was wrong … my father wasn’t there and I 

looked out for him. He was cooking because the dinner wasn`t ready. I took a spoon and I helped 

him with everything. After the dinner, we were in the kitchen, washing the dishes and hoping that 

everything will be clean. I was so happy to see them together, helping each other. I think the 

Christmas spirit was there all the night and it wasn`t 

about my relatives … it was about the three of us. You 

see ... we can`t spend all the time together because 

they have to work a lot and sometimes I feel alone and 

sad, but when such moments come … I can`t think of 

anything else but happiness. 

It was December and very cold outside. The clouds of 

rain appeared in the sky. I left school and went home. 

My mom was waiting for me a few minutes to eat 

dinner. After I ate, I went to my bedroom to do my 

homework. But I had a very beautiful surprise! I found 

a letter on the desk. It was from my aunt and she said " 

Merry Christmas , "Annie" ! I hope to have the most 

beautiful Christmas with your family. We're going to 

Asia tomorrow. Happy holidays!" 

The days passed and today it's Christmas Eve! I ate 

dinner with my parents and my sister. After that, I sang Christmas songs and I went to sleep. 

I woke up early and I went to the living. Under the Christmas tree, I found soo many colorful gifts ! 

I got a fluffy teddy bear, a doll and a lot of sweets!  

It was a very special Christmas... 

My favorite time of the year is definitively the Christmas holiday. The day before Christmas, mom 

with my aunt's help, prepares her Christmas specialties: sarmale (minced pork mixed with rice and 

spices then rolled up in marinated cabbage leaves), roasted brown chicken, mashed potatoes, cherry 

sauce and different types of salads. For dessert she makes apple pie with lots of cinnamon, 

chocolate and vanilla ice cream and a delicious cheesecake.  

 Meanwhile, on Christmas Eve, my father brings home a tall and fabulous Christmas tree. 

Almost suddenly, the fresh scent of green spruce flows all over our house and brings excitement 

and joy in our hearts. We always place it in our living room, in front of the blue navy leather sofa 

where we kids have to sit and patiently expect the tree to be placed in its place. We all gather 

around and start decorating it with red, blue, yellow and silver shiny balls, handmade painted stars, 

carved wooden angels and small Santa Clauses. We sing carols, we tell jokes and we laugh, all in a 

loving, warm and pleasant atmosphere.  
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 When all the food is done and our tree is magnificently decorated, my family dress up in 

beautiful clothes and sit around a large wooden table, happy and relaxed, in cozy and comfortable 

chairs. We start dinner by telling a gratitude prayer to show our appreciations for God's gifts. Then 

we start eating. Our mouths, already watered by the scents coming from the kitchen, enjoy each bite 

of the delicious food my mom prepared.  

Grown-ups sit and talk with tranquil and calm voices while 

we kids are looking out the window trying to catch Santa and 

his reindeer. Everyone's eyes glitter with happiness. We go to 

sleep late in the night, making sure we left on the table a glass 

of milk and cookies for Santa, hoping he will bring us the 

gifts we wished for one year. In the morning, we rush to 

discover the presents hidden under the green spruce tree. That 

is the best part, watching my family as they open the presents 

and seeing the joy that lights up each face. Each box is 

wrapped in a lovely way and has a name written beautifully 

on it. As the gifts are revealed to their new happy owners, we 

give each other joyful and warm hugs, filled with love, to 

show our appreciation.  

 And there is pure magic, a lot of appreciation, joy, 

peace and love flowing in the air. Everyone seems to 

remember how good it is to have a family get-together and how we can enjoy each other, how good 

it is to receive presents and, above all, how great you feel when you offer some.  

For all these reasons and for all the presents I have opened by now, I declare: Christmas is the best 

day of the year!  
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Cum ne poartă Dumnezeu de grijă 
 

Paul  Andrei Bobeș, clasa a VII-a A 

Îndrumator: prof. Carmen Pop 

 

  

imic nu se întâmplă pe fața pământului, nici în univers, fără voia lui Dumnezeu. 

Dumnezeu ne vede nevoile, ne știe dorințele noastre și atunci când ceva este spre 

binele nostru ni-l dă. Ne dă exact acele lucruri de care avem nevoie. Dar și noi trebuie 

să-I mulțumim prin rugăciune.  

 Omul este lăsat de Dumnezeu să aleagă. Dacă alege binele, Dumnezeu îl ajută să ducă acel 

lucru până la capăt. Dacă alege răul, Dumnezeu ii luminează mintea spre a înțelege faptele lui.  

 El așteaptă să-I spui necazul, problemele și boala ta. Să-L chemi prin rugăciune și El nu va 

zăbovi să-ți vină în ajutor.  

 Când facem lucruri rele, Dumnezeu nu ne lasă. El incearcă să ne atragă atenția să ne 

schimbăm.  

Dacă ne îmbolnăvim și ne rugam lui Dumnezeu să ne însănătoșească, El ne ajută și ne vindecă. 

 Omul este mai presus de toată creația, nu are nimic de la sine sau prin puterile sale. Totul, 

chiar și viața,  le are primite în dar de la Dumnezeu. Încă din momentul nașterii ne înzestrează cu 

diverse daruri, cu inteligență, frumusețe, diverse talente. 

 Dumnezeu are grijă de noi fară nicio diferență. 

 

 

 

N 
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PINGUINII VESELI 

Prof. înv. primar Risti Anamaria 

Clasa I B – secţia germană 

Materiale necesare pentru realizarea acestor pinguini: 

*1 coală A4 hârtie albă 

*1 coală A4 hârtie neagră 

*1 coală A4 hârtie albastră 

*2 dischete demachiante 

*fulgi de nea din hârtie 

*foarfecă şi lipici 

 

Cum se realizează pinguinii? 

1.Se taie coala A4 albă în forma unor valuri, astfel încât după ce este lipită pe foaia A4 albastră, 

aceasta să pară a fi zăpadă aşternută pe podea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pe coala A4 neagră se desenează conturul celor două palme. După aceea se decupează. 
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3. Cele 2 palme decupate se lipesc pe coala albastră unde, a fost deja lipită zăpada obţinută din 

coala albă. Pe fiecare palmă se lipeşte câte o dischetă demachiantă. Din hârtia albă rămasă se 

decupează 4 ochişori şi două ciocuri (şi acestea vin lipite pe cele două palme negre). 

 

 

 

 

 

4. La final se decorează foaia cu fulgi de nea. Fulgii de nea pot fi din hârtie sau vată. 

 

 

 

 

 

Am lucrat împreună cu elevii clasei I B aceşti pinguini şi au fost foarte încântaţi. Iată ce a ieşit şi cât 

de talentaţi sunt: 

 

INCERCAŢI ŞI VOI! 

SPOR LA TREABĂ!!! 

 

 

 

 

  



 

 Revista şcolară SPARTACUS  Nr. 5 - 6 

ISSN 2501-2282 

ISSN–L 2501-2282 

 

42 

 

Bucuriile iernii - Ioniță Ecaterina, clasa a IV-a B 

 

Casa mea de vis, colaj - Ioniță Ecaterina, clasa a IV-a B 
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PROIECTE ŞI ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 
 

PROIECTUL INTERNAŢIONAL ETWINNING 

„REFLEXIONS” 
Coordonatori,  

prof. Sanda Dăian 

prof. Alina Tudor 

coala Gimnazială Nr. 4 Sibiu participă din anul 2016 la un proiect internaţional eTwinning cu 

şcoala Gymnazium J.A.Komenskeho Uhersky Brod din Republica Cehă şi cu Şcoala Generală 

Nr. 6 “Iacob Mureşianu” din Braşov cu tema „Reflexii”, proiect ce se va desfăşura până la 

sfârşitul acestui an şcolar. Scopul proiectului este de a cunoaşte tradiţiile şi obiceiurile populare, 

muzeele şi cultura popoarelor noastre, de a identifica şi stabili punţi de legătură, de a dezvolta 

toleranţa şi respectul pentru multiculturalitate.  

Activităţile proiectului se desfăşoară pe parcursul a doi ani şcolari. Proiectul a demarat în 

mediul virtual în 2016 când s-au decis paşii proiectului, urmaţi apoi de videoconferinţe pe platforma 

eTwinning, în urma cărora elevii şi profesorii au postat informaţii, fotografii, prezentări Power 

Point despre oraşele natale şi despre propria cultură şi istorie, traduse în limba  engleză. Apoi, 

pentru a dezvolta proiectul, s-au făcut schimburi de profesori şi elevi care au fost cazaţi în familiile 

elevilor şi profesorilor implicaţi şi care au durat în jur de o săptămână.  

     Astfel, în februarie 2017 a fost întâlnirea de proiect din Uhersky Brod, Republica Cehă. De 

la şcoala noastră au participat doi profesori şi zece elevi, care au fost cazaţi în familii, elevii 

participând la diverse activităţi educative. 

    Pentru noi, colegii cehi au organizat un workshop de ştiinţă, apoi împreună au 

realizat postere, au învăţat să picteze ouă de Paşti, au ascultat muzică împreună, au învăţat un 

dans popular ceh  şi o melodie tradiţională, spre amuzamentul tuturor. 

Ș 



 

 Revista şcolară SPARTACUS  Nr. 5 - 6 

ISSN 2501-2282 

ISSN–L 2501-2282 

 

44 

 

În octombrie 2017 a fost rândul nostru să fim gazdele colegilor din Cehia. Şi în şcoala 

noastră s-au organizat mai multe workshop-uri la care au participat elevi şi din clasele primare şi 

din gimnaziu. Apoi, sub îndrumarea unui minunat ghid de la Muzeul de Istorie, am vizitat împreună 

străzile Sibiului vechi. 

 

A urmat ulterior vizita în Braşov, la Şcoala Generală Nr. 6 “Iacob Mureşianu”, unde ne-am 

bucurat de atenţia partenerilor noştri dragi. Minunate au fost apoi şi clipele petrecute la Muzeul 

“Astra” Sibiu, dar mare a fost bucuria tuturor când am vizitat Fabrica “Trans Agape” şi fiecare a 

modelat şi mâncat covrigi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Experienţele tuturor au fost deosebite, copiii şi-au îmbunătăţit cunoştinţele de limbă engleză, 

au învăţat lucruri noi despre ceilalţi parteneri,. toată lumea având numai de câştigat din acest 

schimb de experienţă. Colaborăm cu şcoala din Cehia din 2009 şi la alte proiecte, iar cu şcoala din 

Braşov din 2007 şi sperăm să continuăm. Pentru că proiectul nostru este despre reflexii, prin ceea ce 

am realizat pâna acum, am demonstrat că “nu găseşti oglindă mai fidelă decât un prieten vechi” 

(Miguel de Unamuno). 



 

 Revista şcolară SPARTACUS  Nr. 5 - 6 

ISSN 2501-2282 

ISSN–L 2501-2282 

 

45 

E-TWINNING PROJECT ROMANIA -  CZECH REPUBLIC 
 

By Jana Rehorova, project manager 

Uhersky Brod, Czech Republic 

 

 

ZECH  AND  ROMANIAN FRIENDSHIP  has started in 

the year 2008 by our first project called Medieval towns in 

the mirror. Since that time we had several other projects on 

the platform E-twinning, some of them with other European 

partners.  

This year we met altogether at first in the Czech Republic and in 

October 2017 in Romania. 

The hole project is about looking in the mirror at our 

REFLEXIONS and learning about the others and about ourselves. 

We live in a world where diversity is in unity. Students learn that 

we have differences and similarities.  

Promoting the country culture in the world, knowing the 

contribution of all people and their minorities to the national 

heritage and using cooperation among our countries, we´ll integrate 

the project in the curriculum and learn that we 

are different but still the same. 

The activities will have as a purpose knowing 

traditions and customs in our countries as well as 

their museums, culture but also daily life.  

They should underline the similarities and 

differences between our people and countries 

regarding the culture and civilization. 

 Students have the opportunity to realise 

extracurricular activities without any stress and 

they learn with more pleasure about other 

countries improving their team spirit. 

This project seemed to be really successful. 

Czech students spent in Romania wonderful 5 

days having met a lot of new caring people. We watched beautiful towns full of history, places of 

interests and unspoiled nature surrounding the towns Sibiu and Brasov.  

Schools which we have visited  were full of active 

students longing for a good knowledge of foreign 

languages and expressing good relationship to all 

of us. Cooperation with the museums has brought 

into our lives a new spirit aiming to traditions, 

customs and legends.  

 

We could taste typically Romanian food in 

Romanian families, we had a chance to bake our 

pastry in a real Romanian bakery or to visit a 

modern shopping park.  

Everything had been perfectly organized and we 

have just to say a big Thank you to our friends.  

 

C 
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„PRIETENIE FĂRĂ FRONTIERE” 

- proiect de colaborare Sibiu-Berlin - 
 Coordonator,  

prof. Simona Grama 

 

 

coala Gimnazială Nr. 4 din Sibiu, România reprezentată de prof. Maniu Gabriela, director, 

Popa Ileana, director adjunct și prof. Grama Simona, coordonator proiect, împreună cu prof. 

Moga Angela, prof. Hăbean Mirel și prof. Brodeţchi Rodica în calitate de participanți și școala 

privată "Schele Schule" din Berlin, Germania, reprezentată de Gero Trost Schele, au inițiat 

parteneriatul de colaborare "Prietenie fără frontiere". 

În urma acestui proiect sunt urmărite 

următoarele obiective: 

 Stabilirea și dezvoltarea unor relații de 

prietenie și colaborare între elevii și cadrele 

didactice implicate, din partea celor două 

instituții de învățământ; 

 Cunoașterea aspectelor specifice 

actului educațional dintr-o unitate de 

învățământ din România și altă țară europeană; 

 Stabilirea unor relații de colaborare 

care pot contribui la îmbunătățirea procesului 

educativ, derularea de activități cu specific 

cultural și sportiv ce consolidează relațiile de prietenie între cele două țări; 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare în limba germană, precum și promovarea bunelor 

practici în cadrul activităților de formare continuă a cadrelor didactice și a elevilor. 

 Pe toată durata desfășurării proiectului, vor avea loc o serie de întâlniri între elevii Școlii 

Gimnaziale Nr. 4 Sibiu și elevii școlii private "Schele Scule" din Berlin. 

    

  În luna octombrie, s-a semnat parteneriatul de colaborare între cele 2 scoli, urmând ca pe 

viitor să se definitiveze programul activităților și să se stabilească alte detalii referitoare la 

desfășurarea proiectului. 

  Cu această ocazie, lansăm o invitație elevilor care doresc să participe și să se inițieze în 

activități cultural-educative din spațiul vest-european. Sunt așteptați atât elevi din ciclul primar, cât 

și elevi din ciclul gimnazial, cu cunoștințe de limba germană.  

  

Ș 
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PROIECTUL EDUCAȚIONAL  

 

„Geo – S.L.I.M.” 
                                                                                    

Coordonator,  

prof. Ileana Popa  

                                                                                         

CONCURSUL JUDEȚEAN INTERDISCIPLINAR “Geo – S.L.I.M” 

 

    

 

n data de 26 mai 2017, s-a desfășurat la Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu concursul județean 

interdisciplinar din cadrul proiectului educațional “Geo – S.L.I.M.”, aflat la a II-a ediție, concurs 

ce va continua şi anul acesta cu ediţia a III-a. 
   

  Obiectivele proiectului au vizat valorificarea unor noi orizonturi de cunoaştere şi învăţare, 

implicarea elevilor în activităţi interdisciplinare şi interacţiunea elevilor participanţi cu specialişti 

din diferite domenii, aflate în strânsă legătură cu natura, precum: silvicultura și meteorologia. 

 

  La activitățile educaționale de tip concurs au participat 60 de elevi din școli ale județului 

Sibiu, care s-au constituit în echipaje de câte 2 elevi, pe categorii de vârstă: categoria I- clasa a IV-

a, categoria a II-a-  clasele V-VI, categoria a III-a: clasele VII-VIII, categoria a IV-a: clasele IX-

XII. Beneficiarii sunt elevii şi profesorii coordonatori, elevii din şcolile de unde provin echipajele, 

comunitatea şi, nu în ultimul rând natura, pusă într-o lumină mai puţin cunoscută.  

Elevii și-au demonstrat calitățile literare, elaborând un eseu despre o cetate transilvăneană și 

realizând o prezentare Power Point.  

 

  Au urmat alte probe: un  chestionar  prin care au fost verificate  noțiunile de geografie, 

științe ale naturii și meteorologie turistică și influența lor asupra turiștilor Elevii participanți au 

putut consulta o bibliografie pentru fiecare categorie de vârstă. O altă probă a constat în 

identificarea și recunoașterea  florei din Munții Cindrel, pe baza unor elemente naturale 

reprezentative - frunze, coajă, flori. A fost și o probă proba artistică care a pus în evidentă latura 

creativă a participanților și anume realizarea unui acrostih pe o temă dată. Responsabilii acestor 

probe au fost cadre didactice din Școala Gimnazială Nr.4 Sibiu și reprezentanţii societăţilor 

partenere: ISJ Sibiu, Direcția Silvică Sibiu, Ocolul Silvic “Valea Cibinului Săliște”, Centrul 

Meteorologic Regional Transilvania Sud, Sibiu. 

 

Î 
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Toți elevii participanți au fost răsplătiți cu 

premii constând în diplome, cărți, reviste, rechizite, 

dulciuri și plante ornamentale. Premiile au fost 

acordate atât cu sprijinul partenerilor de proiect, 

cât și prin implicarea Mitropoliei Ortodoxe Sibiu, 

S.C. Tram S.R.L. Sibiu și S.C. Crăciun Trade 

S.R.L. Turnu Roșu. 
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PROIECTUL SOCIAL „VOLUNTARIATUL - OPORTUNITATE DE 

DEZVOLTARE PERSONALĂ” 
                                                                                        

           Prof. Sanda Dăian  

 

coala Gimnazială Nr. 4 Sibiu participă în acest an şcolar la un proiect de voluntariat, împreună 

cu Şcoala Gimnazială “Aurel Decei” Gura Râului, precum şi cu alte şcoli din Sibiu. 

Scopul proiectului este de a conştientiza şi responsabiliza elevii prin realizarea unor activităţi 

de voluntariat direcţionate atât înspre ajutorarea unor persoane vârstnice nevoiaşe, cât şi spre 

ecologizarea şi protecţia mediului înconjurător. Din şcoala noastră participă 20 de elevi din clasa  

a VI-a C, coordonaţi de diriginta lor. Până acum s-au desfăşurat două activităţi.  

 Prima activitate s-a organizat  cu ocazia zilei de 5 decembrie, Ziua Internaţională a Voluntariatului, 

în cadrul căreia elevii au fost informaţi despre utilitatea voluntariatului şi au realizat felicitări de 

Crăciun care au fost oferite persoanelor nevoiaşe.  

   A doua activitate s-a desfăşurat în perioada 5-22 decembrie 2017, cu tema “Fii mai bun, 

dăruieşte de Crăciun!” – în cadrul căreia s-au pregătit şi s-au oferit daruri de Crăciun pentru 

persoane vârstnice nevoiaşe. Astfel, elevii au fost la biserica “Duminca Tuturor Sfinţilor”, de pe str. 

Onceşti, unde în colaborare cu preotul Petian Mihai au împărţit pungi de Crăciun, oferite prin 

sponsorizare de o firmă din comuna Gura Râului.  

Urmează activităţi de ecologizare şi 

de protecţie a mediului înconjurător, scopul 

acestora fiind dezvoltarea spiritului civic şi 

estetic al elevilor, al conduitei empatice, prin 

asumarea de responsabilităţi şi implicarea 

tinerilor voluntari în activităţi folositoare 

comunităţii. Elevii învaţă astfel importanţa 

voluntariatului, nevoia de a-i ajuta pe cei din 

jur, de a face o faptă bună, de a contribui cu 

ceva la binele comunităţii în care trăiesc, 

pentru că, aşa cum spunea Bertha von 

Suttner: 

„dupa verbul a iubi, a ajuta este cel mai 

frumos verb din lume."  

  

Ş 
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PROIECTUL EDUCAȚIONAL 

“Produse lactate autohtone vs produse lactate din alte zone ale lumii” 

continuare a proiectului 

” Fructe și legume autohtone vs fructe și legume din alte zone ale lumii” 

 
                                                                                   Coordonator, 

 prof. Ileana Popa  

                                                                                          

  Elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 4 Sibiu participă în anul școlar 2017/2018 la activități în cadrul 

„PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI AL ROMÂNIEI”, program desfăşurat în colaborare cu 

Consiliul Județean Sibiu și ISJ Sibiu. Activităţile din proiect s-au desfăşurat în sălile de clasă și în 

grădina școlii noastre, în perioada ianuarie-februarie 2018, participând 266 de elevi, coordonați de 

profesorii pentru învățământ primar și de diriginții claselor. 

Astfel, clasele implicate au fost: clasa pregătitoare A (prof. înv. primar Luca Nicoleta), clasa 

I C (prof. înv. primar Tatu Adriana), clasa I D (prof. înv. primar Dobra Mioara), clasa a II-a A 

(prof. înv. primar Săliștean Elena), clasa a II-a C (prof. înv. primar Tecău Mirela), clasa a IV-a B 

(prof. înv. primar Vrancea Manuela), clasa a VI-a C (prof. Dăian Sanda) şi clasa a VII-a A (prof. 

Crețuleșteanu Daniela).  

Activităţile organizate au fost diverse, de exemplu: 

 Joc didactic: ,,Gustă și spune cine 

sunt!- elevii degustă produsele lactate 

 Concurs de desene cu tema 

,,Supermarket de lactate” 

 Colaje cu tema „Laptele şi derivatele 

lui” 

 Activitate practică “Preparăm desert 

după rețeta bunicii”  

 Realizarea unei reclame pentru un 

produs lactat. 

 “Alimentația sănătoasă” – un mic 

dejun comun în clasă 

 "Drumul laptelui - de la vacă  la 

produse lactate” – realizare de afişe 

 “De ce să consumăm produse lactate?” - discuții cu un medic nutriționist  
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 “În lumea produselor lactate” - concurs de desene/postere 

 Realizarea unui “Rețetar” cu produse lactate (rețetele vor fi însoțite de desenul produsului 

finit și de produsul de degustat) 

 Dramatizare ,, Văcuța, căprița și oiţa” (confecționarea personajelor) 

 Concursuri de ghicitori, de descriere a unor produse lactate 

 Vizionarea unui film educativ despre importanța consumării produselor lactate 

 

   

  Proiectul despre lactate este o continuare a proiectului despre fructe şi legume din anul 

şcolar 2016/2017, când în proiect au fost implicați 153 de elevi, din clasele CP C, II A, III B, IV A 

și a VI-a A, coordonate de profesorii pentru învățământ primar de la clase, respectiv diriginți.  

 

  Amintim câteva dintre activităţile desfăşurate atunci: concurs de ghicitori, degustare de 

fructe și legume, concurs de desene, concurs de proiecte cu tema “Fructe și legume autohtone și din 

alte zone”, activitate practică cu tema “Preparăm salată de fructe/ crudități după rețeta bunicii”, 

concurs de colaje din materiale naturale (frunze, scoarță, flori, etc)  cu tema ”Mărul”, discuții cu un 

medic nutriționist (voluntar) cu tema “Fructe și legume autohtone sau exotice?”, concurs cu tema 

“Desenează și descrie fructul gustat! (legat la ochi)”, activitate practică “Salate de fructe - preparate 

ținând cont de sfaturile medicului nutritionist”. Pozele de mai jos demonstrează gradul mare de 

implicare al copiilor. 

 

 

  Datorită entuziasmului de care au dat dovadă elevii implicați în acest proiect, dar și datorită 

experiențelor și lucrurilor bune învățate în cadrul activităților desfășurate, cadrele didactice vor 

implica elevii și în semestrul al II-lea, din anul școlar 2017-2018, într-un alt proiect de acest gen, 

pentru că astfel toată lumea are numai de învăţat.  
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DIN ACTIVITĂŢILE CLASEI a II-a C 
 

Prof. înv. primar: Tecău Mirela 

Cls. a II-a C 

 

n cadrul Proiectului pentru implementarea măsurilor adiacente distribuției de lapte și a 

produselor lactate, d-na doctor Simona Cristea a discutat cu elevii clasei a II-a C despre 

importanța consumului de lapte în prevenirea problemelor de 

sănătate.  

 

Vă amintim câteva dintre beneficiile pentru sănătate ale laptelui: 

 este o importantă sursă de calciu 

 ajuta la sănătatea şi strălucirea pielii 

 contribuie la regenerarea şi întărirea musculaturii; 

 energizeaza organismul (datorita proteinelor, dar şi altor nutrienţi) 

 hidratează intens organismul (conţine 87% apă,este foarte bun 

după efort sau dacă ne este sete) 

 îmbunătăţeşte performanţele intelectuale (vitaminele B) 

 ajută la menţinerea greutăţii normale  

 

Copiii au realizat desene despre lactate cu foarte mult entuziasm şi talent. 

Iată mai jos câteva dintre creaţiile lor: 

 

Î 
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        Folosindu-şi imaginaţia, copiii au compus cântece frumoase şi au realizat desene minunate, 

totul într-o atmosferă constructivă şi relaxantă. Putem spune, în concluzie, că proiectul despre 

lactate a fost un real succes. Felicitări, dragi copii! 
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CONCURSURILE COMPER 

  
Prof. înv. primar  Mihaela Bodea 

 

 

coala Gimnazială Nr. 4 Sibiu face  parte din “Comunitatea Comper”, fiind una dintre primele 

unităţi de învăţământ care a  participat la aceste concursuri. 

Concursurile sunt organizate de către Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45 (FSAP) în 

parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MECTS), cu aprobarea nr. 419/ 13.06.2016 în 

parteneriat cu Societata de Ştiinţe Matematice din România (SSMR), Uniunea Scriitorilor din 

România (USR) si se desfăşoară sub semnul FAIR PLAYului tuturor participanţilor implicaţi. 

 

  Concursurile Comper au ca scop evaluarea competenţelor matematice și de comunicare în 

limba română, precum şi obişnuinţa cu situaţii de concurs. La această activitate extraşcolară 

participă elevi din clasa pregătitoare și clasele I-IV 

din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 

private din ţară, din mediul urban şi rural și din alte 

ţări în care se predă în limba română. 

 

 Participarea la concursurile Comper permite: 

 Utilizarea site-ului oficial al concursului 

www.concursurilecomper.ro;  

 Evaluarea şi ierarhizarea performanţelor 

obţinute de elevi la Concursul COMPER; 

 Utilizarea calculatorului şi internetului de 

către elevi, pentru etapa on-line, pentru 

documentare şi ca suport de învăţare; 

 

 Înscrierea în concurs a elevilor se face on-line, 

Ş 

http://www.concursurilecomper.ro/
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pe site-ul www.concursurilecomper.ro începând cu data comunicată de către organizatori. La 

înscrierea on-line Mentorul va primi automat din partea  

 

Organizatorului un număr de cod unic, denumit CODUL DE IDENTIFICARE COMPER (C.I.C.), 

atât pentru el personal cât şi pentru fiecare elev înscris în concurs. 

  Este important de menţionat că NU SE PERCEP TAXE DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE 

pentru elevi şi cadre didactice. Elevii înscrişi la Etapa judeteana I fiind înscrişi automat şi la Etapa 

judeteana II. Pentru Etapa judeteana II vor fi înregistraţi numai elevii care participă pentru prima 

dată la concurs (nu au participat şi la Etapa judeţeană I). Pentru Etapa Naţională înscrierea în 

concurs se face în mod automat de către Organizator şi va fi comunicată participanţilor odată cu 

afişarea rezultatelor de la Etapa judeteana II. La această Etapă Naţională concurează primii 500 de 

elevi ierarhizaţi în funcţie de punctajele cumulate obţinute la paşii anteriori, pentru fiecare clasă de 

studiu şi pentru fiecare disciplină de concurs . 

Elevii care  participă la concurs vor fi premiaţi cu diplome, în funcţie de punctajul obţinut 

pentru fiecare etapă. 

 

 

În anul şcolar 2016-2017, eleva Oncioiu Anisia  din clasa a II-a A, a obţinut Premiul I la 

Etapa Naţională Comper - Comunicare şi Comper - Matematică, iar elevele Şerban Bianca şi Irom 

Denisa au obţinut Premiul II la Etapa Naţională Comper - Matematică. Felicitări tuturor! 
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DESPRE NOI...cei mici                            
                                                                                

Copiii sunt curioși doar în măsura în care  

sunt instruiți…  
 

 Clasa I C a pornit într-o nouă 

aventură școlară! Vor avea multe clipe 

minunate, experimente, multe informații 

interesante de aflat, concursuri, spectacole și 

excursii împreună! Sunt tot mai mari și mai 

independenți, fiecare zi aducându-le în față noi 

provocări și sarcini numeroase de realizat. Informaţiile primite de ei în 

timpul orelor de curs, sunt completate în activitățile extracurriculare; astfel 

își formează priceperi, deprinderi, motivaţii şi atitudini, privind respectarea 

valorilor spirituale şi culturale ale comunităţii în care trăiesc.  

Baterel i-a răsplătit pentru activitatea lor, din anul trecut școlar, în cadrul campaniei 

„Reciclează și Baterel te premiază!”. Fiecare elev a primit premiu în funcție de punctele 

acumulate în timpul concursului.  

  

 

 

Chiar din clasa pregătitoare au învățat că reciclând evită risipa energiei, economisesc 

resursele naturale și protejează mediul înconjurător.  Motivația elevilor a crescut și odată cu ea 

dorința de a se implica mai responsabili în proiecte de natură interdisciplinară.  

E minunat că acțiunile lor au convins și elevi din alte clase! Așteptăm permanent voluntari 

interesați să ne sprijine în acțiunile ecologice! Împreună putem face lumea mai curată! 

Campania „Baterel și Lumea NON-E” a revenit și în acest an școlar cu următoarele 

obiective :  

- creșterea nivelului de informare și conștientizare cu privire la problematica colectării 

selective și reciclării deșeurilor în rândul elevilor; 

- promovarea educației ecologice și dezvoltarea spiritului ecologic al tinerilor; 

- responsabilizarea acestora prin implicarea activă într-o competiție pozitivă ;  

- stimularea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și a 

celor de baterii și acumulatori.  
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  Activitățile de învățare, joacă, distracție, responsabilizare, alături de Baterel continuă, dar 

pe drum, elevii vor fi însoțiți de un nou prieten, Tedi. Lumea contemporană, pe lângă numeroasele 

posibilități de dezvoltare, atrage după sine și pericolele. Profesorii, părinții, polițiștii depun eforturi 

susținute pentru a-i ajuta pe copii să conștientizeze posibilele pericole, să învețe cum să le evite și 

cum să procedeze în cazul apariției lor. Tedi a pregătit câteva sfaturi care îi vor ajuta să fie 

întotdeauna în siguranță, atunci când lângă ei nu se află părinții sau profesorii.  
 

 
 

Acest proiect este inițiat de firma Maspex România și brandul Tedi, împreună cu 

Ministerul Educaţiei Naţionale și Ministerul Afacerilor Interne prin Poliţia Română.  

„Tedi - Școala Siguranței” este unul dintre cele mai ample programe educative din 

România, care-i învață pe elevii de clasa I cum să fie în siguranță, acesta fiind momentul cel mai 

potrivit pentru discuții pe această temă. Prin joc, pot să îşi însuşească informaţii noi şi utile pentru 

creşterea siguranţei lor pe drum spre şcoală, la şcoală, atunci când sunt singuri acasă și în perioada 

vacanțelor cum să prevină pericolele și să se descurce în situațiile dificile..  

În cadrul programului „Tedi - Școala Siguranței” vor desfășura un ciclu de activități, din 

care vor desprinde cele mai importante reguli de siguranță. Învățând împreună cu Tedi și Baterel, 

vor deveni mai buni și mai responsabili, putând să pătrundă bucuroși și siguri într-o lume nouă și 

necunoscută!  

Schimbarea începe cu noi și doar privind în ochii copiilor, putem vedea 

cel mai frumos viitor! 

Prof. Adriana Tatu 
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ȘTIINȚE 
 

CERNEALǍ INVIZIBILǍ 
Emanuel Tudor, cls. a VI-a B 

Prof. îndrumător Sanda Dăian  

                                                                                

 

     Materiale necesare: o jumătate de lǎmâie, apǎ, o 

lingurǎ, un castron, un beţişor cu bumbac la capete, hârtie 

albă, un bec aprins (sau un fier de cǎlcat) 

 

     Mod de lucru:  

 stoarceţi puţin suc de lǎmâie în castron; 

 adăugaţi câteva picǎturi de apǎ; 

 folosind lingura, amestecaţi bine sucul de lǎmâie şi 

apǎ; 

 scufundaţi beţisorul din bumbac în amestec şi scrieţi mesajul pe hârtie; 

 lăsaţi scrisul sǎ se usuce, aşa încât sǎ devinǎ complet invizibil; 

 când este uscat, poziţionaţi hârtia sub bec (sau o călcaţi cu fierul de călcat) şi urmăriţi ce se 

întâmplă…..Secretele devin vizibile!  

  

  

     Ce observăm?       
 Când ţinem hârtia aproape de bec, de la căldura acestuia, scrisul de pe ea devine vizibil. 

Acum se poate citi cu uşurinţǎ mesajul pe hârtia albǎ.  

 

     Explicaţie stiinţificǎ:  
 Sucul de lǎmâie amestecat cu apǎ devine invizibil când este aplicat pe hârtia albǎ. Sucul de 

lǎmâie, la fel ca şi altele - sucul de portocale, sucul de ceapǎ sau oţetul, conţine carbon. Când sucul 

este încǎlzit, carbonul devine negru maroniu şi este destul de vizibil. Carbonul se oxideazǎ atunci 

când este încălzit şi mesajul scris poate fi citit cu ajutorul unui bec. Putem astfel să scriem secrete 

pentru un prieten. Te invităm şi pe tine să încerci! 

     

    Bibliografie: 

 “Experimente ştiinţifice pentru copii”, Dreamland Publications, Aramis Print, 2016. 
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STAFIDE DANSATOARE 
Robert Rus, clasa a VI-a B 

Prof. îndrumător Sanda Dăian  

 

Materiale  necesare: o sticlă de Sprite 500 ml, un pahar înalt, câteva stafide 

Cum procedaţi? 

 Turnaţi băutura în pahar. Bulele se ridică de la fundul paharului. Acele bule sunt create de 

dioxidul de carbon în formă gazoasă, care este eliberat din băutură.  

 Puneți 10 sau 12 stafide în pahar. Ce observaţi? 

      Stafidele  sunt mai dense ca apa, astfel că ele se scufundă la fundul paharului.  

 Aşteptaţi un timp şi o să aveţi o surpriză! Stafidele vor începe să danseze în pahar! 

 

Explicaţie ştiinţifică: 

 Băutura carbogazoasă eliberează bule 

de dioxid de carbon. Când aceste bule 

se lipesc de suprafața aspră a stafidelor, 

acestea vor fi ridicate datorită creșterii 

flotanței acestora. 

  Când stafidele ajung la suprafață, 

bulele se sparg, iar dioxidul de carbon 

este eliberat în atmosferă. Astfel 

stafidele pierd din flotabilitate și se vor 

scufunda.  

  Această mişcare de ridicare şi 

scufundare a stafidelor va continua 

până când  majoritatea  dioxidului de 

carbon din suc va fi eliberat în 

atmosferă şi băutura va deveni plată.  

 

Puteţi încerca experimentul cu boabe de struguri precum şi cu alte sucuri sau apă minerală. 

 

Bibliografie:  

http://laboratoruldefizica.blogspot.ro/2012/03/experimente-de-fizica-distractive.html 

 

  

http://laboratoruldefizica.blogspot.ro/2012/03/experimente-de-fizica-distractive.html
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CE ESTE ŞI CUM SE OBŢINE ACASĂ “SLIME”? 
 

Daria Fodor și Dara Zamfirescu, cls.a VI-a B 

Prof. îndrumător Sanda Dăian  
  

  „Slime-ul” (în limba română "mâzgă") este o substanță care nu se lipește de degete, asemănătoare 

plastilinei, cu care unii dintre copii se joacă la şcoală - în pauze, evident! Se găsește în comerț, dar 

nu e ieftină deloc!  Vreţi să învăţaţi să o obţineţi singuri acasă? Iată ce trebuie să faceți: 

Materiale necesare: 

- lipici lichid  care contine PVA (polivinil acetat) 

- borax (în loc de borax se mai poate folosi și glicerina 

boraxată) 

- dacă slime-ul e prea tare se poate folosi loțiune de corp, 

apă sau spumă de ras. 

- colorant alimentar sau tempera (opțional) 

- instrument pentru a amesteca 

Mod de lucru: 

 Turnăm lipiciul lichid într-un recipient. 

 Se adaugă apoi 2,3 lingurițe de glicerină boraxată și se amestecă bine. 

 Se adaugă spuma de ras si colorantul și se amestecă din nou. 

 Se obține astfel un fel de gelatină moale.  

Atenţie! Slime-ul trebuie ținut într-o cutie cu capac ca să nu se usuce!  

     

Explicație științifică:  PVA-ul (polivinil acetat) este o substanță bazată pe un fel de plastic, cu un 

PH slab, iar boraxul, conține acid boric, care are un PH ridicat, de 10 sau 12. Particulele de PVA în 

contact cu acidul boric creează această substanță care nu se lipește de degete, care e numită "slime", 

în română "mâzgă".  Slime-ul este un polimer ce are calități atât solide, cât și lichide. Materialele 

solide sunt fabricate din molecule care sunt lipite strâns împreună. Moleculele lichide se răspândesc 

și se rup în picături atunci când sunt turnate din recipient. Polimerii conțin molecule care se leagă 

împreună într-un mod asemănător unui lanț, permițându-le să se îndoaie și să se întindă fără să se 

despartă. Gelatina, benzile de cauciuc și guma de mestecat sunt 

alte exemple de polimeri. 

La ce folosim Slime-ul? Slime-ul este considerat o jucărie și din 

acest motiv mulți copii știu de slime şi îl folosesc pentru 

modelare.  

Pe Instagram sunt conturi bazate doar pe slime, acesta fiind 

foarte popular în lume, la fel cum este şi la noi la şcoală. De 

asemenea se spune că, atunci când este strâns în mână și se mută 

dintr-o palmă în alta,  elimină stresul  și relaxează! 

.Bibliografie:  

https://kevin-cummins-68mu.squarespace.com/s/Making-Slime-Science-experiment.pdf 

Conturi Instagram: slime_og, glitter_slimes  

https://kevin-cummins-68mu.squarespace.com/s/Making-Slime-Science-experiment.pdf
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LAMPA VULCANICĂ 

                      Arianna Bota-Sava, cls. a VI-a B 

                     Prof. îndrumător Sanda Dăian 

 

Lampa vulcanică este un experiment plin de culoare, care ne oferă explicaţii despre 

densitatea lichidelor şi reacţia chimică prin care se formează dioxidul de carbon din bula colorată. 

Materiale necesare: un pahar transparent de sticla sau plastic, apă, ulei, 

colorant alimentar lichid, o tabletă efervescentă (aspirina), o lumânare cu 

led, o cutie din plastic 

Mod de lucru 

 se pune întâi uleiul, cam 1/2 din pahar; 

 se toarnă apa;  

Se observă că uleiul se ridică la suprafaţă şi se 

separă de apă, datorită densităţii mai mici pe care o 

are; 

 se toarnă apoi colorantul alimentar în pahar. 

Colorantul va cădea prin stratul de ulei şi se va amesteca cu apa, care 

se va colora. Se pune în pahar 1/2 din pastila efervescentă.  

Ce se întâmplă? 

Pentru a vedea mai bine efectul pastilei în apă, se 

pune în cutia de plastic lumânarea cu led aprinsă, 

apoi se aşază peste ea paharul. Se observă cum 

bulele de dioxid de carbon se ridică la suprafaţă, 

colorându-se. Când tableta se termină, picăturile de 

apă cad înapoi, prin stratul de ulei. Efectul este 

foarte spectaculos şi este asemănător cu o „lampă 

vulcanică” pe care o 

poţi admira acasă la 

tine.  

 

Surse:  

https://myeva.wordpress.com/2015/03/28/cum-sa-faci-o-lava-lamp/, 

https://www.youtube.com/watch?v=XGaDUAfa0hk 

  

https://myeva.wordpress.com/2015/03/28/cum-sa-faci-o-lava-lamp/
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FRUMUSEŢEA CHIMIEI 
 

Tiuca Natalia, Oprea Daria, Popa Naomi, clasa a VIII- a B 

Prof. îndrumător Flori Voina 

 

DIAMANTUL MARE CÂT LUNA 

 

Am aflat că diamantele nu sunt rare pe Pământ, însă potrivit 

astronomului Travis Metcalfe de la Centrul pentru Astrofizică 

Harvard-Smithsonian, ele nu sunt rare nici în spaţiu. Acesta a 

descoperit o stea-diamant de 10 de milioane de trilioane de carate. 

Diamantul cosmic este o bucată cristalizată de carbon aflată la 50 

de ani-lumină de Pământ în constelația Centaurus. Specialiştii 

susțin că este inima comprimată a unei stele vechi, care a strălucit 

cândva precum soarele, dar de atunci s-a stins și s-a diminuat. 

 

 

CE S-AR ÎNTÂMPLA DACĂ OXIGENUL AR DISPĂREA 5 SECUNDE? 

 

În primă instanță ni s-ar părea că nu ar fi o problemă majoră, dar gândindu-ne mai bine putem 

observa că lipsa acestuia va avea influențe mari asupra pământului. 

 Stratul de ozon este format din O3 , iar dacă acesta va dispărea , pământul nu ar mai fi protejat 

de razele UV . Prin urmare, pielea noastră s-ar prăji din cauza temperaturii prea mari. De fapt, 

totul va arde.                   

 Scoarța terestră s-ar fărâmița deoarece oxigenul este un component principal al acesteia. 

 Interesant este că toate clădirile din beton s-ar dărâma, deoarece oxigenul este un liant pentru 

acesta (îl ţine lipit). 

 Oxigenul este componentul principal al apei, iar fără acesta hidrogenul se va evapora cauzând 

secarea tuturor apelor. 

 Dacă oxigenul va dispărea, presiunea aerului va crește drastic, iar timpanul va exploda sub 

presiunea aerului. 

 

În concluzie, oxigenul este viaţă. Să ne bucurăm prin urmare de viaţă şi să ocrotim pământul! 

 

Bibliografie: https://ro.wikipedia.org/oxigen/diamant 

                       

  

 

 

https://ro.wikipedia.org/oxigen/diamant
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LUMÂNAREA PLUTITOARE 

Katharina Krech, cls. a VI-a B 

Prof. îndrumător Sanda Dăian              

 

Materiale necesare: lumânare, 

farfurie cu apă, cerneală, pahar, 

chibrituri 

 

Mod de lucru:  

 Punem apă şi câteva picături de cerneală într-o farfurie 

 Aşezăm lumânarea pe apă şi o aprindem 

 Punem paharul cu gura în jos, peste lumânarea aprinsă 

 

Observaţii experimentale: 

Observăm că lumânarea se va stinge şi apa va urca singură în pahar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţie ştiinţifică: Lumânarea aprinsă a încălzit aerul din 

pahar, temperatura şi presiunea lui au crescut şi o parte din aer a 

ieşit din pahar. După ce s-a consumat oxigenul din pahar, 

lumânarea s-a stins şi aerul din pahar s-a răcit. Prin răcire, 

presiunea aerului din pahar a scăzut şi presiunea atmosferică, fiind 

mai mare decât cea a aerului din pahar, a determinat apa să 

pătrundă în pahar şi lumânarea să plutească în interiorul lui. 

Experimentul se poate face şi înlocuind lumânarea cu o bucată de 

hârtie aprinsă pusă în pahar, sau, şi mai simplu, încălzind doar 

paharul, clătindu-l cu apă fierbinte. 

                                                         

Bibliografie: 

http://www.suntparinte.ro/activitate-in-familie/experiment-cu-

lumanare-si-borcan-despre-combustie-si-presiunea-aerului  
  

http://www.suntparinte.ro/activitate-in-familie/experiment-cu-lumanare-si-borcan-despre-combustie-si-presiunea-aerului
http://www.suntparinte.ro/activitate-in-familie/experiment-cu-lumanare-si-borcan-despre-combustie-si-presiunea-aerului
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CUM SE OBŢINE „OOBLECK-UL”? 

 
                                                          Alex Bucur, cls. a 

VI-a B 

Prof. îndrumător Sanda Dăian 

 

Materiale necesare: un bol, o cană cu amidon de 

porumb, o cana cu apă, o lingură 

Mod de lucru:  

 puneți amidonul  de porumb în bol; 

 turnați ușor și încet apă peste amidon și amestecați cu o lingură până când amidonul se 

dizolvă în apă; 

  veți observa că substanța va fi mult mai greu de amestecat așa că va trebui să începeţi să 

amestecaţi cu mâinile 

 

Ce observăm? 

Dacă lăsăm substanţa în pace, curge şi se 

transformă în lichid. Dacă adunăm lichidul în 

palmă şi îl frământăm se transformă în solid, 

un fel de plastilină. Acesta este „oobleck-ul”, 

un lichid nenewtonian, care nu are vîscozitatea 

constantă! 

 

Explicaţie științifică: 

Când substanța este lovită cu putere, va fi în 

stare solidă, iar când aceasta este ușor atinsă va fi lichidă. Fenomenul care permite oobleck-ului 

să facă acest lucru este numit „îngroșare de forfecare“, un proces care are loc în materiale formate 

din particule solide microscopice în suspensie într-un fluid.  

 

Oobleck-ul se poate folosi în filme pe post de 

efecte speciale, dar şi pentru tot felul de 

experimente interesante.  

 

Astfel, puteţi să găsiţi pe internet filme cu 

persoane care au făcut experimente amuzante 

cu oobleck-ul. De exemplu, un grup de tineri 

din Malezia, finanţaţi de o bancă locală, au 

umplut un bazin cu oobleck făcut din amidon 

de porumb şi apă şi au demonstrat că o 

persoană poate fugi peste “lichidul-solid” fără 

să se scufunde, spre amuzamentul celor prezenţi. 

 

 

Bibliografie:  

 http://www.futurity.org/oobleck-cornstarch-1057042-2/ 

 http://epochtimes-romania.com/news/oobleck-explicat-misterul-fluidului-non-newtonian-a-fost-

rezolvat-video---161476 

 https://playtech.ro/2016/mersul-pe-apa-nu-mai-e-o-minune-uite-cum-te-ajuta-stiinta-sa-faci-

asta/ 

http://www.futurity.org/oobleck-cornstarch-1057042-2/
http://epochtimes-romania.com/news/oobleck-explicat-misterul-fluidului-non-newtonian-a-fost-rezolvat-video---161476
http://epochtimes-romania.com/news/oobleck-explicat-misterul-fluidului-non-newtonian-a-fost-rezolvat-video---161476
https://playtech.ro/2016/mersul-pe-apa-nu-mai-e-o-minune-uite-cum-te-ajuta-stiinta-sa-faci-asta/
https://playtech.ro/2016/mersul-pe-apa-nu-mai-e-o-minune-uite-cum-te-ajuta-stiinta-sa-faci-asta/
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ŞIRUL LUI FIBONACCI 
 

Prof. Delia Dancu 

 

De câtă  ordine și simetrie există în natură, oricine a rămas 

de multe ori plăcut surprins.   

Mulți  dintre noi, adeseori, am gândit în lăuntrul nostru că 

natura a folosit în ”hazardul” ei formule matematice, după care a 

creat, în final, tot ceea ce ne înconjoară. Astăzi, omul  caută 

permanent să înţeleagă natura şi legile acesteia, să simtă ritmurile cosmice, să perceapă mai profund 

viaţa, pentru a ajunge la o armonie cu mediul înconjurător. 

În infinitatea de șiruri ale lumii matematicii, italianul Leonardo  of  Pisa, zis  Fibonacci,  a  

descoperit  un  șir  de  numere extraordinar de interesant: „0, 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 

233, 377, 610, 987, 1597…”  Formula de bază pentru  obținerea  acestui șir este  una simplă: 

primele două elemente ale șirului sunt 0 și 1, iar al treilea element se obține aduându-le pe primele 

două: 0+1 = 1. Al patrulea se obține aduându-le pe al treilea cu al doilea (2+1=3).     

Al cincilea se obține aduându-le pe al patrulea cu al treilea (3+2=5), și tot așa, până la infinit. Șirul, 

îi poartă numele: Șirul lui Fibonacci.     

În natură, numerele lui Fibonacci le întâlnim peste tot, 

pornind de la aranjamentul frunzelor și șabloanele petalelor 

unor flori, până la falangele mâinii umane, precum  şi altele ca: 

spirala generată de apă (vârtejurile), mișcarea curenților de aer 

în spirală, cochilia melcilor, dispunerea petalelor de trandafir 

sau a frunzelor și semințelor din regnul vegetal, care păstrează 

această proporție perfectă.   

                            

Cochilia melcului este o spirală al cărei design 

urmăreşte dimensiunile date de şirul lui Fibonacci.  Raţiunea şi 

motivaţia pentru această dispunere este că, după cum se 

observă, cochilia îi creează melcului, în interior, un maxim de 

spaţiu şi de siguranţă. 

Plantele nu au cum să cunoască numerele lui Fibonacci, 

dar ele se dezvoltă  în cel mai eficient  mod.  Astfel,  multe 

plante  au  aranjamentul  frunzelor dispus într-o secvenţa 

Fibonacci în jurul tulpinei. Conurile de pin respectă o 

dispunere dată de numerele lui Fibonacci şi, de asemenea, şi floarea soarelui. 

Inelele de pe trunchiurile palmierilor respectă numerele lui Fibonacci. La multe plante, 

numărul de petale este un număr Fibonacci. 
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Faţa umană este caracterizată, din punct de vedere estetic prin câteva dimensiuni principale: 

distanța între  ochi, distanța dintre gură și ochi și distanţa dintre nas și ochi , dimensiunea gurii. 

În ştiinţa esteticii se aprecia că chipul este considerat  mai plăcut ochiului dacă respectă  cât mai 

bine  dimensiunile din secvența Fibonacci. Chipul Monalisei, pictat de Leonardo da Vinci este un 

astfel de exemplu, fiind considerată o faţă umană perfectă.  

Cât priveste corpul 

omenesc și numerele lui 

Fibonacci: Mâna umană 

are 5 degete, fiecare deget 

având 3 falange, separate 

prin 2 incheieturi. Media 

lungimilor falangelor este 

de 2, 3 si respectiv 5 cm. 

În continuarea lor este un 

os al palmei  care are în 

medie 8 cm. 

 

În spiritualitate, fiind considerat un ciclu fără sfârșit, se spune deasemenea, că șirul lui Fibonacci, s-

a dovedit a fi o cheie care ar fi asemănată cu un trandafir cu cinci petale. Pentagrama trandafirului 

cu cinci petale este un simbol sacru extraordinar, acest concept a fost inițiat prin punerea laolaltă a 

celor cinci elemente de bază: PĂMÂNT, APĂ, FOC, AER și ETERUL CERESC. Cifra cinci 

simbolizează centrul, armonia, echilibrul.  

 

Șirul lui Fibonacci este una din miliardele și miliardele de taine ale 

creației. Șirul lui Fibonacci este una dintre cheile prin care noi oamenii 

deschidem seiful ascuns al legilor care stau la baza întregului Univers. 

 

Universul este în mare parte Open-Source, adică codul sursă e liber, 

poate fi citit și modificat. Dumnezeu, marele Programator al acestui 

„soft” n-are nimic de ascuns, ba dimpotrivă, ne invită pe toți să 

descoperim câte minunății a așezat în fiecare celulă și în fiecare strop 

de ploaie. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

www.wikipedia.org 

http://www.history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Fibonacci.html 

 

 

 

 

  

http://www.wikipedia.org/
http://www.history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Fibonacci.html
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FIZICA ŞI CURSELE DE MOTOCROSS 
 

Mario Popovici, cls. a VI-a B 

Prof. îndrumător Sanda Dăian 

 

-am născut într-o familie de oameni pasionați de 

automobile și de alte mijloace de transport, mai 

ales cele care ruleaza pe drumuri. Printre acestea 

se află și cele cu două roți, adică motocicletele. 

Bunicul meu a fost cel care a deschis drumul în familie 

spre acest domeniu. A fost un foarte bun electrician auto și, deși acum este la pensie, îmi explică 

multe lucruri care mă ajută să înțeleg cum funcționează cu adevărat un mijloc de transport. De mic 

mi-a plăcut sportul și mai ales mersul pe bicicletă, lucru care m-a făcut să fiu sănătos și dornic de a 

face mișcare. Părinții mei au înțeles pasiunea mea pentru motociclete și au fost alături de mine. 

Tatăl meu l-a urmat pe bunicul și a ajuns unul dintre cei mai căutați şi apreciați electricieni auto din 

România. Împreună cu tatăl meu am început să învăț de mic ce înseamnă să conduci o mașina și o 

motocicletă.  

    Pasiunea mea a fost pe măsură și mama a înțeles 

că îmi doresc acest lucru și m-a încurajat să fac ce 

îmi place. Cu toate astea, am fost și sunt un bun 

elev, chiar dacă lipsesc mult de la cursuri din cauza 

cantonamentelor şi a concursurilor. Îmi doresc să 

fiu un bun exemplu pentru colegii mei.  

    În continuare, aş vrea să vă explic cum mă ajută 

pe mine fizica în timp ce pilotez motocicleta mea. 

Multe informaţii le-am aflat dintr-o carte pe care 

mi-a cumpărat-o mama, şi anume "Fizica povestită" 

de Presura Cristian. 

    Forța centrifugă este o forță care apare în mişcarea circulară, care își păstrează direcția de 

acțiune dacă din exterior nu intervine nimic care să i-o schimbe. O motocicletă care se deplasează 

pe un traseu marcat ar putea continua să meargă în linie dreaptă dacă traseul ar fi drept. Daca traseul 

nu este drept şi are curbe, atunci motocicleta vrea în permanenţă să îşi schimbe direcţia. Se spune că 

o fortă ce acționează în sensul de mers menține motocicleta pe traseu chiar şi în poziție răsturnată. 

    Pot să vă scriu şi câteva lucruri despre forța de frecare. Natura suprafeței de contact intră în 

calculul forţei de frecare prin factorul numit 

coeficient de frecare. În cazul mișcării unui corp 

faţă de altul, forța de frecare are sens opus 

mișcării, cu tendinţa de a diminua viteza lui. Un 

alt lucru care are legătură cu fizica și cu pasiunea 

mea pentru motociclete este pierderea de energie 

prin frecare. Prin frecare se dezvoltă căldură,  

considerată în tehnică drept pierdere de energie. 

Aerodinamica este şi ea aplicată în sporturile cu 

motor, de aceea este foarte important atât 

echipamentul pe care îl port, cât și poziția. 

   Am sa vă spun acum câte ceva despre 

echipamentul pe care îl folosesc: 

 în partea de jos a picioarelor port cizme speciale care sunt aerodinamice şi puţin mai sus am 

genunchiere (care sunt sub pantalonii speciali); 

M 
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 în partea din mijloc a pieptului port o carapace sub bluză pentru a mă proteja de pietre şi 

eventualele căzături pe piept; 

 în partea de sus, a gâtului, port o gâtieră care protejează coloana şi clavicula; 

 pe cap  port o cască specială cu cozoroc lung şi aerodinamic şi o pereche de ochelari de 

protecție. 

 Am început să practic acest sport de la vârsta 

de 6 ani. Am muncit mult și am investit mult suflet 

şi pasiune în ceea ce am făcut. Pâna în anul 2016 am 

ajuns să fiu dublu campion al României, campion 

Est-European, campion în Ungaria, campion în 

Cehia, campion în Austria. În anul 2017 eram 

primul clasat în toate aceste 4 campionate, dar la 

mijlocul sezonului am avut o accidentare la 

clavicula dreaptă şi am fost nevoit să iau o pauză 

mare şi nu am mai putut concura.  

Sper însă ca 2018 să fie un an cu noroc şi cu multe 

trofee!  

 Majoritatea oamenilor, când aud cuvantul ,,motocross" se gândesc la un sport extrem, mai 

precis la sărituri, motociclete de viteză, la adrenalină. Foarte puțini sunt cei care se gândesc și la 

rolul şi importanța fizicii în acest sport.  

           Astfel, pe traseu, când urmează o săritură (rampă), înainte să mă desprind de la sol (sunt în 

picioare pe motocicletă, sprijinit în scărițe), comprim suspensiile printr-o apăsare cu picioarele în 

scărițe ,"fac o pompă" și când roțile se dezlipesc de la sol suspensiile se decomprimă și "îmi dau" 

înălțime. Cu cât comprim mai mult suspensile, cu atât mă ridic mai mult în aer. La aterizare, trebuie 

să accelerez în momentul când ating solul pentru ca motocicleta să rămână lipită și să-și mențină 

traseul. În viraj, înclin motocicleta pe partea virajului, trebuie să mă aşez cu şezutul mai în față 

pentru "a pune" greutate pe roata din față, lucru  care mă ajută la stabilitate. Pentru echilibru în 

viraj, piciorul dinspre interior se ridică pe rezervorul de combustibil, iar capul se ține inclinat în 

sens opus virajului. Virajul trebuie „atacat" cu „gaz progresiv", iar asta mă ajută să rămân lipit în 

făgaș și să ies în viteză. Când am curse pe traseu cu 

noroi, adopt alte tehnici: „gazul" trebuie să îl țin cât mai 

mult la maxim, deoarece roțile patinează mai mult, 

motorul este mult mai greu, căci se încarcă cu noroi și 

trebuie să caut în traseu mai multe porțiuni cu iarbă 

pentru a putea descărca roțiile. Pe circuitele cu noroi, 

săriturile nu mai sunt la fel de lungi și în viraj nu mă mai 

așez spre față, pentru a nu pune mai multă greutate, 

deoarece asta face ca roata din față să se "afunde" și să 

cad. Condițiile meteo și materialul solului din traseu, 

influențează foarte mult tehnica de pilotare; greutatea, aerodinamica, forţa centrifugă și rotația sunt 

toate niște lucruri esențiale. 

 Sunt un elev pasionat de sport, dar voi da  importanţă mare și școlii pentru că, fără 

învățătură, nu voi putea fi un mare campion. 

 De câte ori voi avea ocazia, am să vă impărtășesc din experiența mea de pilot de motocross 

și am să aplic în acest  sport tot ce învăț în familie și la școală. 

 Mulțumesc părinților și profesorilor mei. 

 

 

Bibliografie: ”Fizica povestita” , Presura Cristia , editura Humanitas, 2014 
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INTERVIURI 
 

VOX POPULI 

 
Sondaj realizat de:  Alexia Cercel, Diana Crăcea, 

Daria Oprea cls. a VIII-a B 

 Comentariu: prof. Angela Moga 

 

 Elevii clasei a VIII-a B au adresat zece  

întrebări colegilor  din clasele a VI-a, a VII-a și a 

VIII-a.  

   Aceștia, sub protecția anonimatului, și-au 

deschis sufletul și ne-au împărtășit din bucuriile, 

dorințele, nemulțumirile, visurile lor.  

 Iată ce am aflat! 

 

Întrebari: 

1. Ce meserie ți-ar plăcea să faci?  

2. Ce faci în timpul liber? 

3. Care este materia ta preferată? 

4. Dacă ar fi să schimbi ceva la școală, care ar fi acel lucru? 

5. Cum ți se par profesorii? 

6. Ce îți place cel mai mult la școală? 

7. Cum ți s-au părut excursiile alături de colegi și profesori, organizate până acum? 

8. Care a fost cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat la școală? 

9. Credeți că profesorii sunt prea indulgenți sau prea exigenți? 

10. Practici vreun sport? Dacă da, care?  Dacă nu, ce sport ți-ar 

plăcea? 

 

D.D. a VIII-a A 

1. M-am gândit să devin kinetoterapeut. 

2. Imi place la nebunie să dorm. 

3. Materia mea preferată….sportul (râde!) 

4. Nu cred că aș schimba mare lucru la școală, dar mi-ar fi plăcut 

să avem o sală de sport adevărată, cum am văzut la alte școli. 

5. Of … uneori sunt foarte plictisitori, dar, în general, sunt ok. 

6. Îmi place că sunt orele mai scurte. 

7. O să ni le amintim toată viața – superbe, extraordinare! 

8. Nu vreau să spun o răutate, dar ne-am bucurat enorm când nu am făcut ore, că s-a îmbolnăvit 

profesoara. Nu ne-am bucurat de boala ei, ci de absența ei! 

9. Depinde de profesor și, uneori, de toanele acestuia.  

10. Da, joc fotbal. 

 

M.N. a VIII-a A 

1. Încă nu m-am decis. Să intru la liceu, apoi mai vedem. 

2. Îmi place să dorm mult, mult. 

3. Îmi place fizica cel mai mult. 

4. Mi-ar plăcea să avem voie să stăm pe coridor în pauze, să nu fie 

obligatoriu să ieșim în curte. 

5. Sunt foarte serioși. 
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6. Îmi place că sunt orele mai scurte. 

7. Nu pot spune decât atât: MI-NU-NA-TE! 

8. Sunt multe lucruri bune care mi s-au întâmplat, dar cel mai mult m-am bucurat când am luat zece 

la teza de la matematică. 

9. Depinde de profesor. 

10. Da, practic schiul. 

 

B.B.  a VIII-a B 

1. Încă nu sunt hotărât, dar cred că mi-ar plăcea 

să învăț o meserie adevărată. 

2. Îmi place mult de tot să mă plimb. 

3. Îmi place sportul. 

4. Dacă aș putea aș face școala să dispară, să nu 

mai existe! 

5. Profii sunt ok. 

6. O să dau un răspuns pe care l-am auzit de multe ori – la școală cel mai mult îmi place vacanța! 

Chiar dacă e o glumă citită peste tot, ascunde un mare adevar – și mie îmi place la nebunie vacanța. 

7. Am facut  excursii foarte frumoase. 

8. La școală toate lucrurile bune sunt legate de note – cel mai bun lucru mi se întâmpla atunci când 

iau o notă mare.  

9. Profii noștri sunt prea indulgenți, așa mi se pare. 

10. Din păcate, nu practic niciun sport, dar sunt prezent la  toate meciurile și fac parte din galerie 

 

S. S. a VIII-a B 

1. Sper să mă fac cercetător. Acesta este visul meu.  

2. Mă relaxez atunci când ascult muzică. 

3. Cel mai mult îmi plac orele de chimie. 

4. Mi-ar plăcea să avem un teren de sport renovat. 

5. Din fericire pentru noi, avem profesori buni și 

înțelegători. 

6. La școală cel mai mult îmi place pauza. 

7. Excursiile au fost foarte, foarte distractive. 

8. Cel mai mult m-am bucurat când am primit o teză mai 

ușoară. 

9. Cred că profii noștri sunt mai mult indulgenți decât 

severi. 

10. Din păcate, acum nu mai practic niciun sport, dar am făcut handbal. 

 

M.H. a VIII-a C 

1. Îmi place să visez la timpul când voi fi stomatolog. 

2. În timpul liber desenez. Asta mă relaxează cel mai tare. 

3. Îmi place geografia. Este fascinantă și îmi doresc să vizitez toate 

locurile despre care învățăm. 

4. La școală aș schimba … aș scoate temele – o școală fără teme! 

5. Profii sunt ok. Nu pot comenta pe tema asta. 

6. Cel mai mult la școală îmi place că mă întâlnesc cu prietenii. 

7. Toate excursiile mi s-au părut super! 

8. Lucrurile bune care mi se întâmplă la școală sunt notele bune 

care mă ajută pentru media generală. 

9. Depinde de profesor. 



 

 Revista şcolară SPARTACUS  Nr. 5 - 6 

ISSN 2501-2282 

ISSN–L 2501-2282 

 

71 

10. Nu, din păcate nu practic niciun sport. Cred că aș 

practica ceva de relaxare – de ex. schiul, tenisul. 

 

T.D. a VII-a B 

1. Sper să ajung manager. 

2. În timpul liber, îmi place mult să dansez. Simt că 

mă eliberez de toată încărcătura negativă și mă 

relaxez.  

3. Îmi place mult biologia. 

4. Sinceră să fiu, i-aș schimba pe unii profesori. 

5. În afara celor pe care i-aș schimba, restul sunt ok. 

6. La școală îmi plac prietenii.  

7. De multe ori excursiile au fost plictisitoare. 

8. Cel mai bun lucru la școală a fost când am luat un zece la mate. 

9. Nu pot da un răspuns exact – depinde de profesori. 

10. Da, fac dans de societate. 

 

F.C. a VI-a B 

1. Sper să ajung jucător profesionist de tenis. 

2. În timpul când nu sunt la școală și nu îmi fac temele, joc 

tenis. Dar aceasta nu e timp liber pentru mine. Timp liber nu 

cred că am. 

3. Pentru că sunt sportiv, îmi place sportul. 

4. Deși nu-mi place să spun, aș schimba unii profesori. 

5. Uneori mi se par egoiști – parcă numai materia lor ar exista 

pe pământ. 

6. Îmi place mult de profesorul de sport.  

7. Excursiile au fost frumoase și distractive.  

8. M-am bucurat mult când am luat un zece la istorie, chiar înainte de Crăciun. 

9. Mie mi se par foarte exigenți. 

10. Așa cum am spus deja – practic tenis de performanță. 

 

M.L. a VI-a B 

1. Îmi place să cred că voi ajunge medic. 

2. În timpul liber desenez. 

3. Cel mai mult îmi place ora de sport. Mă simt bine când fac 

mișcare.  

4. Aș schimba mai multe, dar aș începe cu unii profesori. 

5. Profii mei mi se par foarte exigenți. 

6. Nu știu exact, cred că pauzele. 

7. Au fost foarte frumoase. Ne-am distrat mult și am vizitat locuri 

foarte frumoase.  

8. Mă bucur mult de note, deși știu că nu este cel mai bine. Şi de câte 

ori iau câte o notă bună, consider că mi s-a întâmplat un lucru bun. De curând am luat un zece la 

istorie. 

9. Mie mi se par exigenți. 

10. Da, practic echitația.  

 

 Le mulțumim colegilor noștri pentru colaborare și pentru răspunsurile lor sincere.  
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 Ce am aflat?  

 În urma sondajului, am constatat că elevii școlii 

noatre au planuri deja conturate cu privire la viitorul 

lor. Profesiile la care visează și pe care speră să le 

urmeze  sunt diverse și  cerute de piața muncii de la 

ora actuală.  Asta înseamnă că sunt informați și stiu ce 

au de făcut. Este de remarcat răspunsul elevului F.C. 

din clasa a VI-a B care doreste să ajungă jucator 

profesionist de tenis și muncește zilnic, încă de la 

această vârstă, pentru acest vis.  

 Am constat că elevii noștri preferă atât 

disciplinele legate de științe – fizica, chimia, biologia – cât și sportul, o disciplină mai puțin 

solicitantă și care, probabil, îi relaxează.  

 Ne bucurăm să aflăm că fiecare și-a găsit  refugiul într-o activitate frumoasă care le umple 

timpul liber: desenează, dansează, ascultă muzică, se plimbă, dorm.  

 Chiar dacă răspunsurile sunt anonime, elevii nu s-au hazardat să exprime păreri clare despre 

profesori. O parte dintre elevi cred că acestia sunt exigenți, alții îi consideră indulgenți. Dar, ce ar 

trebui să dea de gândit cadrelor didactice, este 

răspunsul dat de trei dintre elevi la întrebarea nr. 4 – 

dacă ar schimba ceva la școală, i-ar schimba pe unii 

profesori. Poate ar fi de dorit să vedem ce îi 

nemulțumește și de ce atitudinea lor a fost așa de 

radicală. 

 Elevii nostri își doresc foarte mult o sală de 

sport, un teren modern de sport. Sunt lucruri care le 

lipsesc și care le-ar face viața de școlar mai plăcută.   

 Sunt copii care se bucură de excursii, de 

prieteni, de note mari, de pauze și de vacanțe! Adică 

de firescul pe care îl găsesc în instituția numită 

Școală, în clădirea ce o adăpostește, alături de 

oamenii care îi dau viață – elevi și dascăli deopotrivă.  

 Ne mândrim cu copiii nostri, îi iubim și, atât 

cât ne stă în putere, încercăm să le facem anii de 

școală cât mai frumoși! Ce înseamnă FRUMOȘI? 

Răspunsul –  în numărul viitor!   
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INTERVIU CU D-NA PROF. ÎNV. PRIMAR DALIA  LISAN 
 

 

 

 

●    De ce ați vrut să deveniți învățătoare ? 

      Deoarece îmi plac copiii. 

 

●    De cât timp sunteți învățătoare ? 

       Sunt învățătoare de 10 ani. 

 

●    Care au fost cele mai frumoase  momente 

alături de elevi ? 

       Sunt foarte multe, dar cred că cele în care 

reușeau  să scrie și să citească.  

 

●     Ați avut excursii alături de copii ? 

       Da, am fost la Cluj, la Salina Turda. 

 

 

 

 

INTERVIU CU D-NA PROF.ÎNV. PRIMAR LUCA NICOLETA 

 
●De ce ați vrut să deveniți învățătoare?  

   Am păstrat în sufletul meu chipul învățătoarei mele, Pop Ioana, care mi-a fost primul model. Și 

alți dascăli au lăsat amprenta asupra educației și devenirii mele profesionale. 

 

● De câțiva ani sunteți învățătoare?  

Sunt învățătoare de 30 de ani . 

 

● Vă plac copiii ? 

     Da, toți copiii sunt speciali.  

 

● Care a fost cel mai frumos moment 

alături de elevii dvoastră?  

     Cele mai emoționante momente sunt 

cele legate de începutul și sfârșitul de an 

școlar. De altfel, sunt nenumărate 

momente frumoase petrecute cu elevii, 

chiar și un zâmbet poate fi un moment 

frumos. 

 

● Ați avut excursii alături de copii? 

   Da, toate fiind memorabile. 
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INTERVIU CU DNA PROF.ÎNV. PRIMAR COSTEA SZILVIA 
 

● De ce ați vrut să deveniți învățătoare? 

Pentru a trăi mereu și mereu un miracol, 

acela prin care se schimbă expresia din ochii 

copiilor, de la marea curiozitate la bucuria 

înțelegerii. 

 

●De cât timp sunteți învățătoare?  

De 10 ani.  

 

●  Vă plac copiii?  

Da, ei sunt o binecuvântare. 

 

●  Ați avut excursii alături de copii ?  

Da, am fost în multe locuri frumoase din 

țară, dar cele mai deosebite excursii au fost cele de la Bâlea și de la Cluj. 

 

 

 

 

  

Le mulțumim doamnelor învățătoare și le urăm 

multă putere, răbdare și sănătate pentru a 

instrui cu aceeași pricepere și dăruire cât mai 

multe generații viitoare!  
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DE VORBĂ CU ACTRIŢA ANDRADA GROSU 
    

Interviu realizat de Alessia Maria Achim  

   Paola Ana Todone  
                                     Cristina Ioana Stan , cls. a VIII-a C 

Prof. îndrumător Sanda Dăian 

       

 Am avut onoarea de a lua un interviu unei minunate 

actriţe şi de succes pe scenele din Sibiu, Andrada Grosu, care 

a fost de acord  să ne răspundă la câteva întrebări legate 

de cariera sa şi despre anii petrecuţi la Şcoala 

Gimnazială Nr. 4. 
 

 R: CÂND AȚI URCAT PRIMA DATĂ PE 

SCENĂ?  
   
A.G. Am început în clasa a V-a. Atunci când am mers 

la Palatul Copiilor, fiind înscrisă la muzică, am văzut pe 

o uşă că scria „TEATRU. COSTUME ŞI MACHIAJE”. 

Am crezut că dacă dau la teatru o să mă îmbrac în 

prinţesă şi o să mă machiez… în schimb nu am învăţat 

asta. Am terminat apoi gimnaziul la Şcoala 4, unde îmi 

plăcea foarte mult să citesc poveşti şi să le interpretez, 

colegele amuzându-se de mine, iar profesoara fiind 

profund impresionată. Am dat la “Ghibu” la teatru, fără să 

stau să mă gândesc, după care am dat la facultatea de 

teatru şi apoi am urmat un  master. De când am început, nu 

am avut niciun dubiu că asta vreau să fac. 
 

R: CUM A FOST PRIMA DATĂ CÂND AȚI URCAT 

PE SCENĂ? 
 

   A.G. Aici nu mai putem vorbi de clasa a V-a, deoarece eram prea mică şi nu pot spune, aşa că 

prima oară am jucat în teatrul de cafenea şi aveam emoţii, chiar foarte mari. Ĩncă am emoţii chiar 

dacă joc de 5 ani, dar asta e bine deoarece emoţia dă tot ce e pe scenă, iar dacă nu ar fi cel mai 

probabil ne-am plictisi. 
 

R: JUCAȚI ŞI ĨN PIESE PENTRU COPII? 
    
A.G. Încă nu, dar am tot vrut să fac asta. Ĩn 

momentul acesta, spectacolele în care sunt 

distribuită sunt recomandate copiilor de peste 14 

ani Cei mai mici, dacă doresc să vadă 

spectacolul,  trebuie să fie însoţiţi de către părinţi 

pentru că  spectacolele au teme politice sau 

sociale pe care un copil fie nu le-ar înţelege, fie 

l-ar marca într-un mod nedorit.  Dar m-ar 

interesa să joc şi în piese pentru cei mici. 
 

R: CINE V-A INSPIRAT SĂ DEVENIŢI 

ACTRIȚĂ? 
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   A.G. Cum am spus şi la început, faptul de a mă costuma şi faptul 

că mereu am fost mai jucăuşă, aveam memorie bună, învăţam foarte 

uşor. Îmi aduc aminte de zilele când surorile mele învățau   poezii 

pentru şcoală. Stăteam mereu lângă ele şi reuşeam să le învăţ 

înaintea lor, chiar dacă eram mai mică. Am avut parte şi de marea 

susţinere a părinţilor mei. 
 

R: UNDE VĂ PUTEM VEDEA CĂ JUCAȚI? 
  
  A.G..Eu fac parte dintr-o trupă de 

teatru independentă “BIS Teatru”, 

cu care organizăm două proiecte, 

unul fiind “25 ore de teatru non-stop”. Mai am spectacole la 

“Atrium” în Piaţa Mică, unde organizăm în fiecare seară de luni 

teatrul de cafenea. Fiind teatru independent, nu avem neapărat un 

spaţiu stabil sau un studio, dar mai avem colaborări cu Teatrul 

Naţional “Radu Stanca “ din Sibiu. Mai joc la festivaluri - medieval 

sau de teatru. Pe scurt, îmi place să mă implic peste tot.” 
 

R: CE PLANURI DE VIITOR AVEŢI?  
 

   A.G.. Să fac un teatru. Ĩmi doresc 

foarte mult să fac un teatru ca instituţie, 

deoarece trupa o avem, planurile le 

avem, mai rămâne doar să fac teatrul.” 
 

R: AMINTIRI LEGATE DE ŞCOALĂ? CE DIRIGINTE AȚI 

AVUT ĨN GIMNAZIU? CE PROFESOR/Ă V-A PLĂCUT? 
 

   A.G. A trecut ceva timp, dar ţin minte că eram cu surorile mele, eu 

fiind cea mai mică aveau foarte mare grijă de mine, iar la şcoală eram 

puţin ciudăţică, eram ciudăţica clasei. Dirigintă am avut-o pe doamna 

Eugenia, dar nu mi-o mai aduc bine aminte. Dacă ţin minte pe cineva, 

o ţin minte pe doamna învățătoare Bozdoc, profesoara de fizică, 

doamna Dăian, pe profesoara de istorie care nu cred că mai e acum şi 

pe doamna directoare adjunctă, care era mai dură cu noi. Cu toate 

astea,  ştiu că m-am distrat tare în şcoala generală şi mi-am format prieteni pe care încă îi am. 

 Țin minte bulgăreala din pauze, care era oribilă, nici nu puteam să ies afară şi îmi aduc 

aminte cum cântam pe holuri şi alergam.    
 

R: CE LE TRANSMITEȚI  ELEVILOR  DE LA 

ȘCOALA 4? 
 

   A.G.  Le doresc să creadă în visul lor  și îi invit la 

teatru!  
 

R: VĂ MULȚUMIM PENTRU TIMPUL 

ACORDAT ȘI ABIA AȘTEPTÂM SĂ VĂ VEDEM 

PE SCENĂ! 
      
   A.G. Mi-a făcut o deosebită plăcere. Parcă aș fi dat 

timpul înapoi. Vă aștept cu drag la teatru!  
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TIMP LIBER 
 

 MATEMATICĂ AMUZANTĂ 
 

Andrei Armean, cls. a VI-a C 

Prof. îndrumător Sanda Dăian 
 

•  - Tata îmi rezolvă problemele la matematică, iar mama la citire.  

    - Dar tu când vei rezolva temele? 

                                   - Când voi avea şi eu copii. 

 

 - Soldaţi, se pricepe cineva dintre voi la algebră? 

- Eu, dom‘ caporal. Am făcut mate-fizică. 

- Mă, aruncă lopata şi pune mâna pe târnăcop! Tu o să extragi rădăcinile... 

 

 Merg trei băieti la examen la matematică. Unul deştept, unul 

moderat şi unul prost.  

Intră deșteptul, în scurt timp iese. Toţi îl înteabă cum a fost. 

- Ca de la profesor la profesor. 

Intră moderatul. Dupa ce iese, toţi îl intreabă cum a fost. 

- Ca de la elev la profesor. 

Intră prostul. Dupa ce iese, toţi îl întreabă cum a fost. 

- Ca de la preot la preot. 

- Cum aşa? 

- Păi când punea el întrebările, eu îmi facem cruce, iar cand eu dădeam răspunsurile, el îşi făcea 

cruce!  

 

 Un copil îl întreabă pe tatal sau:  

- Tata, tu poti să scrii cu ochii închişi? 

- Nu ştiu, să încerc. 

- Bine, atunci sting lumina şi să îmi semnezi şi 

mie carnetul de note...  

 

 - Ce fierbe la 100 de grade? întreabă 

profesorul. 

- Apa, răspunde Ionel. 

- Dar la 90 de grade? 

- Unghiul drept. 

 

 Enervat la culme, la examen, profesorul îi pune studentului cele 

mai grele întrebări, dar acesta răspunde la toate. În cele din urmă, 

profesorul îl întreabă: 

- Vezi pe drum un sac cu minte şi unul cu bani. Pe care-l iei? 

- Pe cel cu bani. 

- Eu l-aş lua pe cel cu minte. 

- Fiecare cu ce n-are! 

 

 Odată Isaac Newton a vrut să-şi fiarbă un ou de găină, fără a întrerupe lucrul. Îşi lua un 

cronometru pentru a fierbe oul numai în timp de trei minute. Era, însă, preocupat de 

http://www.glumite.ro/bancuri-22-bancuri_glume_elevi_studenti~5319-cu_ochii_inchisi.html
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problema sa matematică, pe care încerca s-o rezolve în acel 

moment. Când îşi aduse aminte, mare-i fu mirarea: a pus 

ceasul la fiert, iar în mână ţinea oul ca să numere minutele. 

 

 În timpul uneia dintre prelegerile sale, David Hilbet spunea: 

– Fiecare om posedă un anumit orizont. Când se îngustează şi 

devine infinit de mic, el se transformă în punct şi atunci omul zice: "Acesta este punctul meu 

de vedere". 

 

 David Hilbert, vorbind despre un elev al său, spunea: „El a devenit poet. Pentru matematică 

avea puţină imaginaţie". 

 

Bibliografie:    http://matematicapentrutine.blogspot.com/2012/01/bancuri-matematice.html 

                         http://www.math.md/school/distractiva/umor/umor.html 

 

 

SEMNIFICAȚIA POPULARĂ A ZILELOR SĂPTĂMÂNII 
                                                                                                               

Prof. Daniela Crețuleșteanu   

 

      Din antichitate, zilele săptămânii au avut 

semnificații diverse, în funcție de popoare.  

Pentru tradiția culturală românească semnificațiile sunt 

moștenite de la romani, la care se adaugă specificul 

românesc. 

Luni  - este considerată o zi de bun augur. Ea este 

reprezentată de mitica Sfântă Luni, despre care se 

crede că vindecă rănile.  Potrivit tradițiilor populare, 

lunea este bine să începi activitățile casnice: croit, 

țesut, spălat rufe, curățenie, etc.  

Marțea – este închinată zeului Marte. În Vechiul 

Testament este considerată ”ziua apelor” deoarece 

atunci Dumnezeu a despărțit apele. Ziua de marți se 

prezintă ca o zi nefastă în care sunt plasate și cele ”trei 

ceasuri rele”.  

Miercuri – este considerată zi curată. Românii o consideră ziua zeului Mercurius – de unde vine și 

numele. Este zi de post. Dar, totodată este o zi prielnică muncilor în afara casei: arat, semănat, cosit, 

etc.  

Joi – este ziua zeului Jupiter  (stăpânul tunetelor, fulgerelor și cerului la romani). La noi, Sfânta Joi 

protejează holdele de ploi mari, de furtuni, etc.  

Vineri – este dedicată zeiței Venera și planetei Venus. Biserica Universală o numește ”ziua Crucii”, 

în amintirea răstignirii lui Issus Christos. Sf. Vineri este protectoarea femeilor și a animalelor. Este 

zi de post și de gândire spirituală.  

Sâmbătă – se află sub tutela zeului Saturn.   Potrivit Vechiului Testament este zi de odihnă.  

Duminică – este considerată ”ziua Soarelui”. Împăratul Constantin cel Mare a fixat-o prin lege 

”ziua Domnului”. Este sărbătoarea bucuriei, a timpului sacru, a rugăcinilor, a florilor.  

 

Bibliografie : V. Kernbach, Dicționar de mitologie generală 

  

http://matematicapentrutine.blogspot.com/2012/01/bancuri-matematice.html
http://www.math.md/school/distractiva/umor/umor.html
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TORT CU CREMĂ DE BRÂNZĂ 

ȘI BOMBOANE FERRERO ROCHER 
 

Cristina Stan, cls. a VIII-a C 

Prof. îndrumător Delia Dancu 

 

Ingrediente: 
400 g biscuiți tip Petit Beurre 

200 g unt 

2 cutii cremă Mascarpone a 250 g 

fiecare 

1 cutie cremă de brânză 

Philadelphia  

(125 g) 

150 g zahăr pudră 

200 ml smântână dulce pentru 

frișcă 

2 plicuri zahăr vanilat 

18 bomboane Ferrero Rocher 

1 borcan Nutella sau orice cremă 

de ciocolată 

30-40 alune nesărate 

1 praf de sare 

Sursa: https://tiutza.recipes/homepage/tort-cu-crema-de-branza/ 

Mod preparare: 

Acest tort cu cremă de brânză și bomboane Ferrero Rocher este un deliciu. În afară de gustul 

deosebit și rafinat, tortul este și foarte atrăgător ca aspect. Te invit să îl incerci și sunt sigură că vei 

repeta experienţa! 

 Scoși untul să fie la temperatura camerei. 

 Mărunțești biscuiții până obții un pesmet fin și îi pui într-un bol peste care adaugi untul moale 

și omogenizezi bine până obții o compoziţie ca o pastă. 

 Într-o formă detaşabilă, de 26 cm sau 28 cm, răstorni amestecul de biscuiți și untul si îl 

uniformizezi cu degetele, obținând astfel blatul tortului. Acoperi cu o folie și bagi forma la rece. 

 Pui cremele de brânză într-un bol mai mare ce permite mixarea și împreună cu zahărul pudră și 

praful de sare, mixezi. 

 În alt bol mai mic, mixezi smântâna cu zaharul vanilat, până obții o frișcă fină. Nu mixezi mult, 

ca să nu iasa unt în loc de friscă! Răstorni în celălalt bol, unde e crema de brânză. 

 Iei 6 bomboane Ferrero Rocher, le tai bucățele cu un cuțit și le încorporezi cu o spatulă, în 

cremă 

 .Scoți din frigider forma, răstorni crema peste blat și o uniformizezi și pe ea. Pui iar folie 

deasupra și reintroduci la frigider pentru 5-6 ore sau chiar peste noapte. 

 După expirarea timpului, pui pe foc, într-o crăticioară, crema de ciocolată numai pentru a o 

înmuia. Atenţie, nu o fierbi!  

 Scoți forma din frigider, pui crema toată deasupra și cu cele 12 bomboane rămase porționezi 

tortul, exact ca un cadran de ceas. Toci alunele cu un cuțit și le împrăştii uniform pe toată 

suprafața tortului. 

 

Apetisantul tort cu cremă de brânză și bomboane Ferrero Rocher este gata și se va ține la 

frigider până în momentul servirii. Poftă bună! 

https://tiutza.recipes/homepage/tort-cu-crema-de-branza/
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CURIOZITĂȚI  MATEMATICE 
  

Alexandru Dancu, cls. a VI-a C 

 Prof. îndrumător  Delia Dancu 

 

Matematica e o știință serioasă, 

care te ajută să gândești logic, să 

calculezi și să rezolvi probleme. Cel 

puțin asta învăţăm la școală. Ei bine, ți-

am pregătit câteva curiozități 

matematice care să te uimească și să te 

distreze în același timp. 

 Cuvântul „matematică” vine din 

grecescul „mathema” care înseamnă a 

învăța, studiu sau știință. 

 Poți ghici ziua oricui făcând un 

calcul matematic. Pune persoana 

respectivă să se gândească la luna în 

care s-a născut. Spune-i să înmulțească 

cu 5 numărul lunii (1 pentru ianuarie, 2 

pentru februarie etc). Apoi spune-i să 

adauge 6, iar mai apoi să înmulțească cu 4. Urmează să adauge 9 și să mai înmulțească o dată 

cu 5. În final roagă-l să adauge ziua în care s-a născut. Spune-i să zică cu voce tare suma 

obținută și extrage totul din 165. Rezultatul ar trebui să fie luna urmată de ziua de naștere. 

 Există șanse mai mari de jumătate ca într-un grup cu 23 persoane, să existe cel puțin două 

persoane născute în aceeași zi. 

 Poți tăia o plăcintă în 8 felii din doar 3 mișcări. 

 Majoritatea oamenilor au ca cifră preferată 7.  

 Zero e singurul număr care nu poate fi scris în numerale romane. Pentru a-l scrie, romanii 

foloseau cuvântul latinesc „nulla”. 

 La fel ca în lumea oamenilor, în lumea matematică există numere iraţionale, numere perfecte și 

numere complexe. Mai departe, la fel ca în filozofie, și în matematică exista numere 

transcedentale și, la fel ca arta, matematica își are și ea numerele ei imaginare și suprarealiste. 

  Întâmplător nu înseamnă chiar întâmplător 

Într-o listă oarecare, reprezentând orice de la prețul unor produse la populația unui oraș, 

aproximativ 30% din numere vor incepe cu 1. Mai puține vor începe cu 2 și chiar mai puține cu 3 și 

tot așa. Cu cât mai mare este lista și cu cât numerele cresc, cu atât acest patern devine evident. 

 În cele mai multe culturi asiatice, numărul 4 este considerat ghinionist 

În limbile japoneze, cantoneză, madarină si koreană, cuvântul pentru cifra 4 (shi, sei, și, sa) 

seamănă extrem de mult cu termenul “moarte” din limbile respective. 

 

Nu-i așa că pare mai interesantă matematica acum? 

 

BIBLIOGRAFIE:   https://gabionescu.wordpress.com 

  

  

https://gabionescu.wordpress.com/
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CHIMIA…DISTRACTIVĂ 
 

Tiuca Natalia, Oprea Daria,  

Popa Naomi, clasa a VIII- a B 

Prof. îndrumător Flori Voina 

 

 Un fizician, un biolog și un chimist au mers la ocean pentru 

prima dată. Fizicianul a văzut oceanul și a fost fascinat de 

valuri. A spus că vrea să facă niște cercetări cu privire la 

dinamica fluidă a valurilor și a intrat în apă. În mod evident, 

s-a înecat și nu s-a mai întors. Biologul a spus că vrea să 

cerceteze flora și fauna oceanului, astfel încât a intrat în apă. 

Nici el nu s-a mai întors. 

      Chimistul a așteptat vreme îndelungată, după care a notat   

      următoarea observație:  

     "Fizicianul şi biologul sunt solubili în apa oceanului." 

 

 Un profesor de chimie, cam înaintat în vârstă, își ceartă studenții supărat pentru că n-au învățat 

Tabelul Periodic al elementelor. 

 "Păi când eram eu de vârsta voastră, spune el nervos, știam toate elementele chimice și masele 

lor moleculare!" 

Unul dintre copii răspunde: 

"Da domnu' profesor, dar pe vremea aia se cunoșteau mult mai puține elemente”. 

 

 Care este diferenţa dintre biologie, chimie şi fizică?                                                           

- Dacă mişcă e biologie, dacă miroase este chimie, dacă nu funcţionează este fizică.. 

 

 De ce este heliul aşa antisocial?                                                    

Pentru că nu vrea să se combine cu nimeni 

 

 Optimistul vede un pahar pe jumătate plin. 

Pesimistul vede un pahar pe jumătate gol. 

Chimistul vede un pahar complet plin, jumătate din el cu un lichid şi jumătate cu gaz şi vapori 

 

Bibliografie: chimie-fizică.ro 
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ACROPOLA DIN ATENA 
                                                                 

Albescu Dariana, cls. a VII-a A 

 Prof. îndrumător Daniela Creţuleşteanu 

 

        Acropola din Atena (din greacă: Ἀκρόπολις, „oraș ridicat”), colina sacră fortificată din centrul 

orașului, este cea mai cunoscută acropolă din lume. 

        A adăpostit, încă din cele mai vechi timpuri, principalele edificii de cult ale Atenei. Distrusă în 

întregime de către perși în timpul războaielor medice, ea a fost reconstruită în perioada "secolului 

de aur" al lui Pericle (secolul al V-lea î.Hr.). La realizarea acesteia au participat arhitecți renumiți 

ca: Ictinios, Callicrates, Mnesicles, precum și sculptori aflați sub conducerea lui Fidias. 

Monumentele mai importante de pe Acropolă sunt templele Partenon și Erehteion, ambele dedicate 

zeiței Atena- zeița înțelepciunii la vechii greci.  

                        

Acropola este compusă din vestigii arhitecturale construite din marmura și piatră, importante fiind: 

1. Partenon 

2. Vechiul templu al Atenei 

3. Erehteion 

4. Statuia Atenei Promachos 

5. Propylaeaea 

6. Templul Atenei Nike 

7. Altarul Atenei 

8. Odeonul lui Herodes Atticus 

 

Bibliografie: https://ro.wikipedia.org  

                      http://www.artacunoasterii.ro/superlative/acropole-atena 
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GÂNDURI DIN PARTEA PROFESORILOR 

 

TEHNOLOGIA ÎN EDUCAŢIE – CÂTEVA CONSIDERAŢII 

 

prof. Mirela Negrilă 

Tehnologia a realizat salturi uimitoare în ultimele 

decenii. Felul în care ne-a făcut viaţa mai uşoară ni se 

pare acum de la sine înţeles. În funcţie de generaţia 

căreia îi aparţinem, utilizăm cu mai mult sau mai 

puţină dexteritate diverse aparate, care mai de care mai 

performante. Statisticile dezvăluie totuşi cifre 

îngrijorătoare privind durata pe care o petrecem zilnic 

în faţa unui ecran, fie el de televizor, calculator, laptop, 

tabletă sau smartphone. Se naşte astfel întrebarea: Cine 

pe cine controlează? Este tehnologia la dispoziţia 

noastră, sau ne-a hipnotizat ea într-atât încât nu ne mai putem lipsi de ea? 

 Ceea ce interesează în primul rând în acest articol este, desigur, rolul tehnologiei în educaţie. 

Dacă este unanim acceptat că progresul tehnologic e unul benefic la nivel casnic (îşi mai 

imaginează cineva viaţa fără maşină de spălat, frigider sau telefon mobil?), este cazul să transferăm 

în procesul educativ această bună reputaţie a tehnicii fără un filtru critic? Experienţa ne arată că 

puţină rezervă nu strică. Profesorul de limbi străine care, precum o albină harnică, îşi lua nu doar 

catalogul, ci şi casetofonul/CD-playerul la oră, era, probabil, 

o apariţie excentrică în cancelariile tranziţiei. Între timp, s-a 

ajuns cumva la ideea că, dacă o lecţie se desfăşoară 

unplugged, fără aparatură sau apel la internet, ea riscă să fie 

insuficient de modernă.  

 Dincolo de inevitabile clişee, există însă voci mai 

sceptice în privinţa includerii necondiţionate a tehnologiei la 

clasă. Aş aminti aici două obiecţii mai des întâlnite, şi 

anume: deficitul de conţinut şi cel de atenţie. Găsim diverse 

articole online care oferă materiale grupate în jurul unei 

platforme media, iar nu în jurul competenţei pe care 

profesorul doreşte să o exerseze: astfel, abundă titluri de genul “10 moduri de a folosi Twitter/ 

Facebook/ Instagram/ etc la clasă”, iar nu “5 feluri de a stimula Listening skills la începători cu 

ajutorul Facebook”, bunăoară. Trecând la a doua critică, deficitul de atenţie, este clar că motivul 

pentru care el îngrijorează este superficialitatea proceselor de gândire. Concentrarea limitată 

antrenează şi o limitare a profunzimii cognitive, iar din punct de vedere pedagogic acest fapt este 

unul extrem de nociv pentru elevi.  

 Rămâne, fireşte, atractivitatea evidentă a celor mici 

faţă de toate momentele unei lecţii ce îi apropie de un mediu 

familiar lor, (de regulă cel electronic), iar aici nu este nimic 

de contestat. Profesorului îi revine, aşadar, sarcina de a-şi 

condimenta lecţiile cu sarea şi piperul tehnologiei. Observăm 

însă că excesul poate dăuna unei învăţări sănătoase. Nu este 

uşor să găsim un echilibru între tradiţional şi inovator, dar 

este tot mai limpede că răspunsul nu îl deţin cei ce se 

mulţumesc să împartă lumea în tehnofili şi tehnofobi. Ar fi 

prea simplu. 
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100 de ani de la Marea Unire – pași spre realizarea ei 
 

prof. Daniela Crețuleșteanu 
 

     În anul centenarului Marii 

Uniri se cuvine să rememorăm 

câteva momente importante din 

istoria poporului român.  

 Poporul nostru s-a născut 

el însuși dintr-o unire  - aceea 

dintre inteligența romană și vitejia 

și iubirea de glie a dacilor. Este 

normal ca de la ei  să fi moștenit 

coordonatele care i-au străbătut 

istoria: ideea independenței 

naționale și a unirii într-un singur 

stat.  Dacii au fost cei care au sădit 

mai întâi pe aceste meleaguri ideea 

unirii celor de același neam. Lor trebuie să le recunoaștem ideea apartenenței lor unuia și aceluiași 

neam și care au știut  întotdeauna  să-și apere ceea ce era al lor – bunuri, pământuri, averi….  

Au făcut-o sub conducerea lui Burebista și Decebal, sub îndrumarea voievozilor Evului 

Mediu….  

S-au apărat de otomani cu sabia lui Mircea cel Batrân,  a lui Ștefan cel Mare sau Iancu de 

Hunedoara… Lecțiile lor de onoare, de vitejie, de unitate au stat temelie și exemple demne de urmat 

pentru înfăptuirea idealurilor moștenite.  

 Independența se dobândește prin 

unire, unirea se apără și se menține prin 

independență. Ca un popor născut unitar, 

având dintotdeauna conștiința unei origini 

comune și a apartenenței la un singur 

trunchi etnic, românii au tramsmis aceste 

idei deopotrivă tuturor membrilor familiei 

de români: moldoveni, transilvăneni,  

bănățeni, munteni, dobrogeni,  bucovineni…  

 Momentul cel mai de seamă al luptei pentru unire l-a marcat Mihai Viteazul (1593-1601). 

La Alba Iulia voievodul a redactat documentul de Unire politică a Țării Romănești, Transilvaniei și 

Moldovei, act pe care îl  semnează cu celebrele vorbe: „Io Mihail Voievod, din mila lui Dumnezeu, 

domn al Țării Românești, al Ardealului și a tătă țara Moldovei. Pofta ce-am pohtit…”….. Unirea lui 

Mihai Viteazul a durat puțin, dar a fost exemplul că  

Unirea tuturor românilor într-un singur stat se poate 

realiza.  

 A urmat 24 ianuarie 1859 – Unirea 

Moldovei și a Țării Românești într-un singur stat cu 

numele de ”Principatele unite ale Țării Românești și 

Moldovei ” sau România Mică, sub conducerea lui 

Alexandru Ioan Cuza.  

  Apoi 10 mai 1877 – câștigarea 

Independenței românilor de sub stăpânirea otomană, 

sub conducerea regelui Carol I.  

 Sfârșitul Primului Război Mondial (1914 – 

1918)  a creat  cadrul favorabil pentru rezolvarea 
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problemelor naționale ale Europei – eliberarea popoarelor asuprite de vechile imperii și formarea de 

state naționale unitare. A fost și cazul românilor, care au aplicat  ”dreptul fiecărui popor la 

autodeterminare” în propriul lor mod.   

 România Mare ia acum naștere prin efortul conjugat al populației românești din provinciile 

aflate până atunci sub stăpânire străină și al intervențiilor diplomatice ale Regatului României pe 

lângă Congresul de Pace de la Paris.  România Mare s-a realizat în 1918, în urma a trei evenimente: 

  Martie 1918 Sfatul Țării votează unirea Basarabiei cu Regatul României. 

 Noiembrie 1918 Congresul General al Bucovinei proclamă unirea cu Regatul României.  

 1 decembrie 1918 Adunarea Națională de la Alba Iulia, în prezența a peste o sută de mii 

de participanți și a  celor 1228 de delegați, a votat unirea  Transilvaniei, Banatului, 

Crișanei și Maramureșului cu Regatul României. 

Zece zile mai târziu – 11 decembrie 1918 – regele Ferdinand I 

semnează Decretul Regal nr. 3631, care stipula la Art. 1: unirea cu 

România a „ținuturilor cuprinse în Hotărârea Adunării Naționale 

din Alba Iulia de la 1 decembrie 1918”. Regele Ferdinand I s-a 

încoronat ca rege al tuturor românilor la Alba Iulia, în data de 15 

octombrie 1922 

      Recunoașterea internațională a deciziilor de la Alba Iulia va 

veni o data cu semnarea Tratatului de pace de la Trianon (Franța), 

dintre România și Ungaria, în data de 4 iunie 1920.  

 

Bibliografie:  Historia Special  nr.  15/2015                                                                

 
GÂNDURI  

 

prof. înv. primar Gabriela Han  
 

 zi din viața unui profesor este ca o fugă fără pauză, singurele guri de aer fiind luate în 

momentele în care cineva te deconectează. Tu, ca profesor, nu te poți scoate din priză, 

funcționezi continuu. Fie că sunt planuri de lecții, idei noi, metode de a-i aduce la școală, 

premii pentru reușite, întrebări despre cum să îi integrezi pe toți sau teancuri de hârtii pe care le 

completezi. Simți că niciodată nu ajungi la un capăt. Răsufli ușurat la sfârșitul zilei, când te așezi în 

pat și îți revezi ziua. Adormi cu gândul că mâine vei încerca altfel 

lucrurile și poate va fi ziua care va declanșa măreția. 

Cine spune că a fi profesor este bine, cine spune că să fii 

profesor înseamnă cinci ore pe zi la școală și atât, se înșală amarnic. 

Atunci când alegi să fii profesor, alegi să ai un job full time (chiar și 

în somn, când mai visezi metode de recapitulare!). 

Copiii te pot vindeca de absolut orice – răceală, zile grele, 

tristețe. Îți arată în orice secundă, dacă știi să privești, că sunt 

extraordinar de buni, că există un întreg izvor de lucruri și gânduri 

bune în suflețelele lor colorate. În același timp, te vindecă și de 

naivitate, îți arată în fiecare zi cât de recunoscător trebuie să fii 

pentru tot ce ai. 

Însumate, toate astea ar încăpea în ideea că alături de ei ești 

captiv într-o realitate cruntă, dar din care tot ei știu cel mai bine să te 

scoată pentru a visa. 

Desen, Alissa Tilihoi, clasa a VII-a A 

  

O 
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DRAGI ELEVI, 

Prof. înv. primar Szilvia Costea 

 

 Mă gândeam cu cine să vă fac astăzi cunoștință. S-a strecurat tiptil, dintre amintiri, cu ochii 

ei de un albastru ca cerul în prima zi din vacanța de vară, cu  blănița alb-gri-cafenie și cu patru 

lăbuțe silențioase și cu un glas micuț, scârțâit, pentru că știa că nu e nevoie de mai mult pentru a 

obține ceea ce dorește, o mângâiere și multă atenție. Vă invit să o cunoașteți pe Natasha, o pisică pe 

jumătate birmaneză ce  a moștenit de la neamul ei nobil doar pretențiile, mofturile. Ea a fost în viața 

mea pentru 6 ani, am adunat sute de poze si mii de amintiri. Cine 

ar fi crezut ce va urma? 

 Un hamster Roborovski, pe nume Theo, a devenit noul 

nostru animal de companie. Am citit undeva că e indicat să îl 

cumperi ziua, să fie activ, jucăuș, de aceea noi l-am ales pe cel mai 

agitat. Din acest motiv nu am reușit să ne jucăm cu el, nu stătea, 

frate! Era într-o continuă mișcare! Nici pomeneală de șoriceii 

drăgălași de pe You Tube, pe care îi iei în palmă și stau la 

mângâiat ... la noi, parcă era o întâlnire cu marele evadator. Așa că 

am început strategia de îmblânzire a „fiarei” de 5 cm. La consiliul 

de familie am stabilit că, mângâiat suficient, va deveni cel mai 

blând și drăgălaș șoricel, dar, cum buturuga mică răstoarnă carul 

mare, am rămas martorii unui mic hamster ce refuza să fie 

îmblânzit! Așa că, l-am iubit și admirat pentru ceea ce este: un 

șoricel cu personalitate. 

 

Acum ne delectează zilele un porcușor de 

Guineea, pe nume Sky. Nu are legătură cu cerul 

senin, eventual cu o furtună nemaipomenită, căci 

e negru cu maro. E o fată de treabă, foarte 

povestitoare, care devorează saci de fân și mere. 

E prietenoasă cu cei mari, căci cei mici ai casei 

încă se tem. Stă la mângâiat, iar când o iei în 

brațe îi bate inimioara de să îți rămână în palme. 

Vă mărturisesc, acesta e motivul pentru care nu 

mă mai tem. Devenise sarcina mea să îi schimb 

talașul. Era cel mai simplu lucru.  Partea complicată intervenea când Sky trebuia pusă înapoi în 

cușcă, atunci era o vânătoare de „purcei”, agitați și speriați, care se ascundeau în cele mai înguste 

locuri. Când, în sfârșit, am prins-o, inima îi bătea așa de tare, încât mi-a șters toată frica, căci eu 

eram uriașul și ea, bietul animăluț încolțit. De atunci suntem bune prietene, ea mă lasă să o mângâi, 

eu sunt recunoscătoare pentru atenția pe care mi-o acordă de câte ori mă vede.  

 E frumoasă viața cu un animăluț în preajmă. Am învățat de la ele că a fi diferit e un lucru 

bun, că și noi oamenii și ele animalele avem momentele noastre de liniște, în care ne bucurăm doar 

de proria noastră companie. Dacă avem un animal de companie, avem responsabilitatea de a veghea 

la binele lui, iar animăluțul are o singură sarcină: să fie el însuși.  
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CĂLĂTORIE ÎN LUMEA POVEȘTILOR TERAPEUTICE 
 

Profesor consilier școlar Codruța Răbăgel 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu 

 

 

Poveștile terapeutice au o morală care se adresează intuiției 

și fanteziei; pot fi folosite ca instrument de lucru în sesiuni de 

autocunoaștere și dezvoltare personală pentru copii și adulți. 

Acestea cuprind o serie de sugestii care aduc în prim-plan 

prin jocuri de cuvinte modele comportamentale și valori 

morale.  

 

Cui nu îi e pe plac o călătorie în lumea poveștilor? Din cele 

mai vechi timpuri, poveștile sunt căi de cunoaștere și 

explorare; omul pornește într-o călătorie prin ochii și 

închipuirea autorului, lumea pare alta și mai totul e posibil. Învățături și vorbe înțelepte se regăsesc 

pe drumurile poveștilor scrise și nescrise.  

Poveștile cu morală se construiesc pe baza unor metafore terapeutice care oferă posibilitatea 

identificării de simboluri prin care se sugerează alternative provocărilor cu care copilul se 

confruntă. Fiind sugestii care se adresează intuiției și fanteziei, copilul nu va fi asemănat cu 

personajul principal în mod direct, ci prin firul narativ se vor accentua comportamente, atitudini, 

valori care se doresc a fi modelate la acesta. 

Copiilor le plac poveștile, motiv pentru care acestea reprezintă un instrument cu adevărat folositor 

pentru a stinge comportamente nedorite pe care aceștia le performează în relație cu alți copii sau cu 

adulții din viața lor. Se creează realităţi paralele la fel cum se întâmplă și în vise, astfel încât 

problemele pot fi rezolvate la nivel inconştient.  

Personajele din povești pot fi copii de aceeași vârstă cu copilul căruia i se spune întâmplarea, pot fi 

animale care joacă diverse roluri asemănătoare contextului în care se află copilul – conflict, 

interiorizare profundă, prietenie, respingere, agresivitate, emoții ne-exprimate și așa mai departe.  

Călătoria în lumea poveștilor activează creativitatea și izvorul de resurse al copilului astfel încât se 

vor putea observa modificări comportamentale și atitudinale în cazul în care cel mic este antrenat în 

mod pozitiv în procesul de schimbare. Această călătorie e nevoie să se parcurgă în echipă, părinte-

copil-cadru didactic (educator/învățător/profesor consilier școlar) astfel încât copilul să resimtă 

suport necondiționat în procesul său de învățare și transformare.  

Iată mai jos un exemplu de o poveste terapeutică: 

 

BRĂDUȚUL. DUPĂ FAPTĂ ȘI RĂSPLATĂ! 

 

 fost odată ca niciodată că de n-ar fi 

nu s-ar povesti, într-o pădure 

fermecată – într-o toamnă târzie, pe 

când toate păsările s-au grăbit să plece spre 

tărâmuri mai calde și însorite, una singură a 

mai rămas... Era o vrăbiuță mică și zgribulită, 

care avea o aripă ruptă și nu a reușit să plece 

împreună cu suratele ei. Avea nevoie de 

adăpost pentru iarna ce va să fie, de zburat nu 

putea să zboare prea mult așa că s-a dus să 

A 
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ceară ajutorul unui copac din apropiere. Acesta părea să aibă rădăcini puternice și vrăbiuţa se gândi 

că frigul şi crivățul iernii cu siguranţă nu-l vor nimici. 

Așadar, s-a dus mai întâi la acest stejar falnic și i-a spus: 

– Dragă Stejarule, te rog frumos, primește-mă și pe mine în ramurile tale puternice, să 

trăiesc peste iarnă, căci altfel voi muri fără adăpost! 

– Nu, nu vreau, nu pot, i-a răspuns stejarul, nu vreau să-mi cânți mie toată iarna. Caută-ți de 

drum! 

       S-a dus, biata vrăbiuță și la fag, dar nici acesta nu s-a îndurat să o găzduiască, spunându-i calm: 

– Îmi pare rău, am deja destule griji și iarna o să fie atât de grea, încât nici nu știu dacă 

ramurile mele vor rezista frigului și zăpezii care va atârna peste coroana mea bătrână. 

      Iată, până acum, nici stejarul, nici fagul nu au primit-o pe vrăbiuță. Și tot așa, de la un copac la 

altul...biata vrăbiuță nici nu știa acum încotro să se mai îndrepte. Dar, la un moment dat, trecând pe 

lângă un brad, a auzit o șoaptă:  

– Hei, tu, vrăbiuțo, nu te mai frământa! Vom trece împreună peste iarna cea grea de vei vrea. 

Poți să-ţi faci un cuibușor pe oricare dintre crengile mele şi acele mele îți vor feri cuibul de bătaia 

vântului. 

 Bucuroasă din cale afară, vrăbiuța își făcu degrabă un cuib din ce a mai găsit în jurul 

bradului și s-a adăpostit în acea noapte, o noapte în care vântul începu să sufle frunzele palide ale 

copacilor din pădure. Doar acele bradului erau verzi și semețe şi bradul nu păţi nimic, iar toți ceilalți 

copaci din pădure credeau că asta e o minune!  

Până și vântul furios s-a mirat nespus, așa că s-a dus chiar înaintea Creatorului: 

– Doamne, lasă-mă să scutur și frunzele bradului, așa cum fac cu toți copacii din pădurea 

fermecată!  

– Nu, i-a răspuns Dumnezeu vântului. Bradul își va păstra acele veșnic verzi, căci a fost bun 

cu biata vrăbiuță şi a ajutat-o nespus.  

Tot atunci a apărut o zână bună care a răsplătit braduțul pentru fapta lui bună și i-a împodobit 

crenguțele cu globuri și beteală strălucitoare care au luminat întreaga pădure fermecată toată iarna! 

                

(Poveste terapeutică cu elemente inspirate din “Basme terapeutice pentru copii și părinți” – 

Sempronia Filipoi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desene de Alessia Achim, cls. a VIII-a C 
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EXERCIȚIU DE IMAGINAȚIE 
 

prof. Adriana Nicula 

  

Acest articol este un pamflet (orice asemănare cu persoane sau situații 

cunoscute este o coincidență) 

 

Haideți copii să ne jucăm puțin și să lăsăm imaginația  să zboare, 

să ne desprindem de realitatea înfiorătoare a temelor de zi cu zi... 

Haideți, dragii mei, pentru câteva zile, să uitați că sunteți copii! 

 

Deci, mai întâi, pentru o zi, să fiți părinți tineri, frumoși și cuminți. 

Atenție! trebuie să vă treziți devreme, să pregătiți micul dejun 

pentru copilul vostru cel mai bun. 

Să-i pregătiți hăinuțe curate, cu grijă spălate și călcate, 

pentru că știți, copilul vostru cel frumos urlă și se trântește pe jos, 

dacă ceva nu îi convine... așa că purtați-vă bine! 

După ce îl lăsați la școală, fugiți degrabă la serviciu sau orișiunde aveți 

treabă 

și să fiți gata când micuțul își termină greul program 

că de întârziați o clipă, iar face ca un aeroplan. 

Acasă să-l puneți la masă, și să-l tratați regește doar cu ce dorește. 

Să-l ajutați la teme, fiincă nu se prea descurcă, 

nici la română, nici la mate, iar la științe clar o-ncurcă. 

După o zi de muncă și de teme vei lua aminte 

cât e de dificil să fii părinte. 

 

Eu zic să fiți profesori, că-i mai ușor, după cum pare 

că doar nici doamna-nvățătoare nu prea se obosește tare. 

Atenție atunci la lecție, dar mai ales la cei mai mici... 

De ce te uiți ca un arici? 

Nu-ți place că ai repetat de șapte ori un rezultat, 

iar cei din spate se distrează, vreo trei din față desenează, 

vreo cinci totuși privesc la tine, iar tu te superi că încerci 

să le explici, să demonstrezi... să fie bine? 

Te enervezi când vezi că unii dintre cei din clasă nu vor să-nvețe  

și când le spui de vreun examen ei îți răspund obraznic: „Lasă...” 

Te dai bătut și de-astă-dată? Aha, te reorientezi îndată 

spre o profesie mai ușoară... desigur, director de școală. 

Te-așezi comod pe scaunul directoral și-aștepți să dai porunci, 

când tam-nesam dau buzna vreo trei prunci, 

ce zbiară, plâng și îndelung se vaită, că i-a lovit un alt coleg pe stradă. 

Încerci să faci dreptate, dar fără rezultat, 

iar ei promit că se vor duce la inspectorat. 

Mai vin și două mame cam nervoase, după a ta părere, 

pe notele de 5 și 6, date de profesoare prea severe. 
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Ei, ce te faci acum, copile? Explică-le încet și cu răbdare, 

că trebuie să învețe mult mai bine de vor o notă mare.  

Dar mamele nu vor să înțeleagă, fiindcă ele știu mai bine 

decât tine că, desigur, copiii lor sunt perfecți, așa că... prin urmare 

profesorii ar trebui să le dea note de zece... nu doar la purtare. 

 

Te doare capul să mai fii director? Vrei ceva, dacă se poate, mai 

ușor... 

Nimic mai simplu, poți să  fii tu noul administrator! 

În fiecare zi o clanță ruptă, un geam de-nlocuit, o priză spartă 

plus câte alte stricăciuni nu fac cei mici, atunci când nimeni nu 

poate ca să-i vadă. 

După o zi de lucru ca mecanic, instalator și electrician... renunți. 

 

Devii femeie de serviciu... o! Ce bine că nu-s prea multe de 

făcut... 

Dar stai, ce face puștiul care tocmai a fugit din baie?  

A mâzgălit faianța cu un marker... iar pe oglindă-a desenat un 

joker. 

Desigur că diriginta a aflat și l-a certat, dar tu ai fost cel ce a 

curățat. 

 

Și-atunci vrei să te reîntorci la viața ta de câțiva anișori, 

fiindcă e mai bine ca să fii copil, să nu ai griji, să mergi la școală,  

chiar dacă nu ai învățat nimic și iar vei lua o notă goală. 

Poate de azi-nainte, te vei gândi mai mult la lecții și la tine, 

la cei din jur, de la părinți pân-la bunici, la frați și la surori mai 

mici. 

Vei încerca să nu-i mai superi pe cei dragi cu mofturi și cu pofte 

vagi. 

Vei încerca să-nveți mai bine, să fii atent la lecții, nu la tine! 

Vei încerca poate s-aduci o rază de soare iubitei doamne-

nvățătoare 

care cu drag te-ndrumă și te-nvață primele taine din miracolul ce 

se numește viață. 

Vei fi și mai politicos, îmi pare, cu toate acele profesoare 

ce până ieri te plictiseau de moarte cu lecțiile explicate-n parte, 

cu mii de sfaturi inutile... la care nu luai aminte, nesocotind că 

sunt învățăminte. 

 

În încheiere, nu-ți urez decât, atunci când crezi că existența-ți 

este-mpovărată, 

Desprinde-te ca și-altădată și, între două reprize de respirație, 

Fă acest exercițiu de imaginație! 
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