Un secol de istorie
1914-2014
În urmă cu o sută de ani, pe 10 aprilie 1914, la Bârlad s-au pus bazele Muzeului "Vasile
Pârvan". în fruntea grupului de inițiativă aflându-se personalități marcante, precum Gheorghe
Constantin Râmniceanu, colonelul Petrescu Tocineanu, preotul Iacov Antonovici, Ion Pallady și
profesorul Stroe Belloescu, care au gândit organizarea acestuia ca un muzeu mixt, cu mai multe secții,
respectiv artă, istorie, științele naturii.
„La 10 aprilie 1914, când se semna actul de înființare, sub numele de Muzeul Județului
Tutova, tânăra instituție avea deja câteva colecții din domeniile arheologiei, numismaticii, artei,
obținute îndeosebi în urma unor donații. O altă problemă majoră, de care depindea viitorul tinerei
instituții, a fost cea legată de personal. Doar specialiști bine pregătiți și dedicați muncii ar fi putut să
transforme muzeul dintr-un depozit, într-o instituție vie, aproape de nevoile oamenilor. Primul custode
al muzeului a fost ales profesorul preot Iacov Antonovici, căruia i-a revenit onoranta misiune de a
aduce la cunoștința Comisiei Monumentelor Istorice actul privitor la nașterea muzeului', a precizat
Mircea Mamalaucă, directorul muzeului bârlădean.
„Din secolul trecut, muzeul va intra într-o nouă etapă a evoluției sale. Mai întâi, din 1957
instituția bârlădeană ia numele marelui arheolog și filosof al istoriei, Vasile Pârvan. Sigur această
opțiune nu a fost întâmplătoare, marele om de știință a urmat cursurile Colegiului "Gheorghe Roșca
Codreanu', fiind astfel, cel puțin sufletește, legat de Bârlad. Tot atunci au fost angajați o serie de
specialiști, tineri, dornici să se implice, fără rezerve în viața cultural științifică a orașului și a țării', a
subliniat Mircea Mamalaucă.
Patru reprezentanţi de seamă ai trecutului şi
prezentului Muzeului “Vasile Pârvan” au fost decoraţi
cu Ordinul “Meritul Cultural”, în grad de caveler, în
chiar ziua în care s-au împlinit 100 de ani de la
înfinţarea instituţiei: ordinul “Meritul Cultural” - în
grad de cavaler, categoria F - “Promovarea culturii”
profesorului Mircea D. Mamalaucă, arheolog, director
al muzeului, Nicoletei V. Arnăutu, fost director al
instituţiei, Eugeniei I. Popuşoi, fost director adjunct al
muzeului, şi Lidiei C. Dragomir, fost restaurator al instituţiei.
Prin decret semnat de preşedintele ţării Muzeului bârlădean i s-a conferit ordinul “Meritul
Cultural” - în grad de ofiţer, categoria E, “Patrimoniul cultural naţional”, cu prilejul aniversării a 100
de ani de la înfiinţare “în semn de înaltă recunoaştere şi apreciere pentru contribuţia deosebită la
conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional”.
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Mӑ numesc Cain Cristina ṣi sunt elevӑ la Ṣcoala Gimnazialӑ ”George Tutoveanu” din anul
ṣcolar 2013-2014, când am venit în Bârlad de la Turda. Acum sunt ȋn clasa a IV-a B. Ȋmi plac toţi noii
mei colegi de clasӑ, cu care sunt prietenӑ, dar ṣi alţi elevi de la celelalte clase pe care-i admir, ȋn
special pe cei pasionaţi, ca ṣi mine, de matematicӑ.
Ȋmi place de Mara Cotaie, care este colega ṣi prietena mea din
clasӑ. Este o elevӑ silitoare, dornicӑ de a obţine permanent cele mai bune
rezultate. Este cea mai premiatӑ elevӑ din clasele a IV-a.
M-a impresionat cum, datoritӑ pӑrerii de rӑu cӑ a greṣit puţin la o
lucrare, a plȃns ṣi a fost supӑratӑ. Mi-a plӑcut atitudinea colegilor, care iau sӑrit ȋn ajutor ṣi au ȋncercat sӑ o
ȋncurajeze.
Nu-l uit nici pe Andrei
Rezmeriţӑ. E un bӑiat extraordinar! Și
el este un ”campion” care a obținut
multe premii la concursuri. Atent,
ȋnţelegӑtor, altruist ṣi ori de cȃte ori un
coleg a avut nevoie de ajutor, el l-a
ajutat ṣi ȋncurajat.
De la celelalte clase de a IV-a ȋi
admir ȋn special pe Bogdan Andrei ṣi
pe Nicoleta Feldrihan.
Bogdan Andrei e un elev
cuminte, silitor ṣi simpatizat de toţi
colegii clasei a IV-a A.
Nicoleta Feldrihan a reuṣit sӑ se
evidenţieze la clasa a IV-a C. O cunosc
foarte bine mai ales din excursiile
ṣcolare ȋn care am mers ȋmpreunӑ. Am
ȋnnoptat ȋmpreunӑ cu ea ṣi am fost
colege de camerӑ. Este o fetiţӑ veselӑ ṣi
deschisӑ.
Ei ȋṣi reprezintӑ cu succes
clasele lor la concursurile ṣcolare. Mai
sunt foarte mulţi copii foarte buni, care
s-au remarcat datorită rezultatelor lor extraordinare. Ṣi eu mӑ
mȃndresc cu ei! Sunt un model pentru mine de perseverenţӑ ṣi dorinţӑ
de a fi campion. Aṣa cӑ, ȋn prag de clasa a V-a, sper din tot sufletul că
vom fi ȋn continuare prieteni ṣi ȋn acelaṣi timp concurenţi ȋn bӑtӑlia
olimpiadelor ṣcolare.
Succes, dragi colegi!
Eleva Cain Cristina, clasa a IV-a B
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REZULTATELE ELEVILOR DE LA CLASELE PREGĂTITOARE ȘI CLASELE I-IV CARE
AU PARTICIPAT LA CONCURSURI ȘCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2013-2014

ETAPA I
Clasa I A – prof. Adina Stratulat
Premiul I: Bejinaru Bianca Ștefania, Enache
Bianca Maria, Solomon Daria, Chiper
Teodor, Diaconescu Karina Maria, Ichim
Ana Maria, Ilie Flavian, Cartas Maria
Claudia,
Dimofte
Medeea,
Mihăilă
Alexandra, Păvălescu Ştefan Alexandru
Premiul al II-lea: Comârlău Ecaterina,
Spiridon Bianca Elena, Angheluță Diana,
Galben Darius Andrei, Bănceanu Eva
Andreea, Cărăuș Maria Alexandra, Racovita
Viorel, Marin Justin, Botas Marina
Florentina, Rusu David Ioan, Botoroga
Darius Ştefan
Premiul al III-lea: Dănilă Matei Constantin,
Comănescu Dariana, Petrea Adelina,
Postolache Vlad
Clasa I C – prof. Lumința Simona Costin
Premiul I: Baciu Robert Ionuț, Baciu AnaMaria,
Burdujanu
Andrei,
Bădărău
Alexandru,
Calmuc Răzvan, Butunoi
Alexandru, Clim Geanina, Gîlca Mihail,
Macovei Maria, Moise Lorena, Mihoci
Bianca, Onică Roxana, Soroceanu Teodora,
Pălici Maria, Tătaru Ștefan, Turcu Eduard,
Florea Alesya
Premiul al II-lea: Ciubotaru Crina, Grumeza
Robert
Premiul al III-lea: Fluture Crina, Lupașcu
Alexandru, Rusu Andreia
Clasa a II A – prof. Viorica Amăricăi
Premiul al II-lea: Artene Cosmin,
Herghelegiu Bianca, Rotaru Ana, Munteanu
Iulia, Stan Rareș, Calmuc Ștefania, Onuț
Tudor, Petru Ștefania, Răducanu Daria.
Premiul al III-lea: Hristian Andra, Spînache
Ana-Maria, Bugeac Alexandru, Bîclea Diana,
Gheorghiu Teodora, Țîmboi Sabina, Onică
Andreea.
Clasa a II-a B – prof. Gabriela Dorofte
Premiul I: Nechifor Vlad, Iosub Teodora,
Huiban Damian, Dorneanu Diana, Coșniță
Erica
Premiul al II-lea: Bahrim Cosmin, Țurcanu
Teodora, Petcu Robert
Premiul al III-lea: Stoian Cosmin, Isac
Alexia, Răducu Ștefan, Batog George,

Ivanovici Vlad
Clasa a II-a D – înv. Mihaela Vlasie
Premiul al II-lea: Avădănii Iustin, Băncianu
Luca, Jâmbu Sebastian
Premiul al III-lea: Rusu Delia, Postolache
Raluca, Bejan Ioana, Postelnicu Riana,
Verbal Ştefan, Dragomir George, Ţurcanu
Robert, Mihăilă Delia
Clasa a III-a A – înv. Hurdubae Ecaterina
Premiul al II-lea: Andrei Bogdan,Chirila
Ioana Premiul al III-lea: Bors Alex, Iordache
Teodora, Pirlog Lucian
Clasa a III-a B – prof. Botaş Georgiana
Premiul I: Cotaie Mara, Rezmeriţă Andrei,
Hobjilă Bianca
Premiul al II-lea: Obreja Denis
Premiul al III-lea: Leuştean Iustin, Roşca
Alex, Obreja Raul, Tasie Alexandru, Horia
Robert
Clasa a III-a C – prof. Irimia Dorina
Premiul al II-lea: Ardeleanu George,
Chetronie Andrei, Nechifor Mihai, Stan
Mihai, Stavar Raul
Premiul al III-lea: Plăcintă Robert, Gîlea
Alina, Moraru Diana, Glăvan Michele, Avram
Andrei
Clasa a IV-a A – prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Bahrim Oana Teodora, Bobârcă
Diana Maria, Cucoș Cosmina Maria, Cucu
Mihnea Andrei, Goga Luigi Nico, Onica
Oana Andreea, Vasilache Valentin,
ZavateKarina;
Premiul al II-lea: Dorin Mirela, Pavel
Andreea, Hrițuc Cosmin, Rusu Bianca;
Premiul al III-lea: Dițu Iustina, Filimon
Anisia, Ichim Ana, Ivan Gabriel, Miron
Valentin, Șișcă Leonard, Vidroiu Flavius;
Clasa a IV-a B – prof. Nela Ganea
Premiul I: Olteanu Rareș-Andrei, Maxim
Bianca Ana-Maria, Stratulat Andreea-Maria
Premiul al II-lea: Bîgu Rareș-Alexandru,
Medeleanu Ștefan, Pavel Maria-Lorena
Premiul al III-lea: Apostol Diana-Flavia,
Bicher Miruna-Luana, Bolgar Teodora,
Cazan Tudor-Radu, Melinte Denis-Gabriel,
Diaconu Andrei, Galben Cleopatra-Ioana,
Giușcă Tudor-Andrei
Clasa a IV-a B – prof. Vicuța Burlacu
Premiul al II-lea: Croitoriu Cosmin Mircea
Premiul al III-lea: Bondrea Ștefan Dănuț
ETAPA A II-A
Clasa I A – prof. Adina Stratulat
Premiul I: Enache Bianca Maria, Spiridon
Bianca Elena, Comârlău Ecaterina, Racoviță
Viorel, Dănilă Matei Constantin, Bejinaru
Bianca Ștefania, Galben Darius Andrei, Ilie
Flavian, Solomon Daria, Angheluță Diana
Premiul al II-lea: Cartas Maria Claudia,
ComanescuDariana, Chiper Teodor, Ichim
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Ana Maria
Premiul al III-lea: Dimofte Medeea,
Diaconescu Karina Maria, Bănceanu Eva
Andreea, Cărăuș Maria Alexandra, Marin
Justin, Mihăilă Alexandra, Epure David
Clasa I B – prof. Natalia Secăreanu
Premiul al II-lea: Stanciu Rareș-Gabi
Premiul al III-lea: Budacu Marian, Căpraru
David, Crăciun Diana-Elena, Dobrea MariaTeodora, Munteanu Mihai-Costel, Țîmboi
Raluca
Clasa a II A – prof. Viorica Amăricăi
Premiul I: Herghelegiu Bianca, Munteanu
Iulia, Stan Rareș, Calmuc Ștefania, Bîclea
Diana, Rotaru Ana-Maria
Premiul al II-lea: Rotaru Ana, Artene
Cosmin, Hristian Andra, Petru Ștefania,
Spînache Ana-Maria, Bugeac Alexandru,
Barbu Delia, Onuț Tudor
Premiul al III-lea: Onică Andreea,
Răducanu Daria, Gheorghiu Teodora
Clasa a II-a D – înv. Mihaela Vlasie
Premiul I: Bejan Ioana, Bolea Luana,
Mihăilă Delia, Pascu Teodora, Postolache
Raluca
Premiul al II-lea: Avădănii Iustin, Băncianu
Luca, Hazu Răzvan, Postelnicu Riana,
Ţurcanu Robert
Premiul al III-lea: Dragomir George, Filimon
Eduard, Jâmbu Sebastian, Rusu Delia,
Tîrziman Bianca
Clasa a III-a A - înv. Hurdubae Ecaterina
Premiul I: Andrei Bogdan, Iordache
Teodora
Premiul al II-lea: Chirila Ioana
Premiul al III-lea: Bors Alex, Pirlog Lucian
Clasa a III-a B - prof. Botaş Georgiana
Premiul I: Cotaie Mara, Rezmeriţă Andrei,
Hobjilă Bianca, Hazu Alexandra, Obreja
Denis
Premiul al II-lea: Cain Cristina, Obreja Raul,
Tasie Alexandru, Horia Robert,
Premiul al III-lea: Leuştean Iustin, Romila
Bianca
Clasa a III-a C - prof. Irimia Dorina
Premiul I: Avram Andrei, Chetronie Andrei,
Nechifor Mihai, Stan Mihai, Moraru Diana,
Stavăr Raul
Premiul al II-lea: Apostol Adina, Ardeleanu
George, Munteanu Sabianca
Premiul al III-lea: Plăcintă Robert, Gălea
Alina
Clasa a III-a D - înv. Jacotă Maria
Premiul I: Feldrihan Nicoleta
Premiul al III-lea: Costea Lorena
Clasa a IV-a A – prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Hrițuc Cosmin, Goga Luigi,
Bobârcă Diana, Dorin Mirela, Cucoș
Cosmina
Premiul al II-lea: Pavel Andreea, Onica

Oana, ZavateKarina, Bahrim Oana,
Vasilache Valentin, Vidroiu Flavius, Miron
Valentin, Ilie Anisia, Ichim Ana
Premiul al III-lea: Iordache Andreea, Rusu
Bianca, Ivan Gabriel
Clasa a IV-a B – prof. Nela Ganea
Premiul I: Medeleanu Ștefan, Necula
Sabina, Pavel Maria-Lorena
Premiul al II-lea: Apostol Diana-Flavia, Bîgu
Rareș-Alexandru, Galben Cleopatra-Ioana,
Ambrosă Smaranda. Băbuță BeatriceAndrada, Bicher Miruna-Luana, Bolgar
Teodora, Giușcă Tudor-Andrei, Ignat Tudor
Premiul al III-lea: Cazan Tudor-Radu,
Diaconu Andrei, Dumitriu Anamaria, Maxim
Bianca Ana-Maria, Melinte Denis-Gabriel,
Olteanu Rareș-Andrei, Stănescu SabinaElena, Stratulat Andreea-Maria, Chiratcu
Tudor, Iordache Răzvan-Andrei
Clasa a IV-a C – prof. Vicuța Burlacu
Premiul I: Bondrea Ștefan Dănuț, David
Vlăduț Iulian
Premiul al II-lea: Buzescu Răzvan, Croitoriu
Cosmin Mircea, Dobrin Mădălina
Premiul al III-lea: Baldassin Mauro Nicola
ETAPA NAȚIONALĂ
Clasa I A – prof. Adina Stratulat
Premiul al III-lea: Enache Bianca Maria
Clasa a III-a B - prof. Botaş Georgiana
Premiul I: Rezmeriţă Andrei, Cotaie Mara
Premiul al III-lea: Hobjilă Bianca
Clasa a IV-a A – prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Onica Oana
Premiul al II-lea: Cucoș Cosmina, Dorin
Mirela, Hrițuc Cosmin
Premiul al III-lea: Goga Luigi
Clasa a IV-a B – prof. Nela Ganea
Premiul I: Medeleanu Ștefan, Pavel Lorena

ETAPA I
Clasa I A – prof. Adina Stratulat
Premiul I:Enache Bianca Maria, Solomon
Daria, Spiridon Bianca Elena, Comârlău
Ecaterina, Racoviță Viorel, Dănilă Matei
Constantin, Cartas Maria Claudia, Chiper
Teodor,
Diaconescu
Karina
Maria,
Bănceanu Eva Andreea, Cărăuș Maria
Alexandra
Premiul al II-lea: Ilie Flavian, Ichim Ana
Maria, Mihăilă Alexandra, Păvălescu Ştefan
Alexandru, Galben Darius Andrei, Angheluță

Diana,
Rusu
David
Ioan,
ComanescuDariana,
Petrea
Adelina,
Ciornoschi Marco David
Premiul al III-lea: Dimofte Medeea, Marin
Justin, Botaș Marina Florentina, Postolache
Vlad
Clasa I C – prof. Lumința Simona Costin
Premiul I: Baciu Robert Ionuț, Baciu AnaMaria,
Burdujanu
Andrei,
Bădărău
Alexandru,
Calmuc Răzvan, Butunoi
Alexandru, Clim Geanina, Ciubotaru Crina,
Grumeza Robert, Gîlca Mihail, Macovei
Maria, Lupașcu Alexandru, Moise Lorena,
Mihoci Bianca, Onică Roxana, Soroceanu
Teodora, Pălici Maria, Tătaru Ștefan, Turcu
Eduard, Florea Alesya
Premiul al II-lea: Ciubotaru Crina, Grumeza
Robert, Fluture Crina, Lupașcu Alexndru
Premiul al III-lea: Rîclea Marian
Clasa a II-a A – prof. Viorica Amăricăi
Premiul I: Herghelegiu Bianca, Rotaru Ana,
Artene Cosmin, Bugeac Alexandru, Hristian
Andra, Munteanu Iulia, Rotaru Ana-Maria,
Spînache
Ana-Maria,
Stan
Rareș,
Gheorghiu Teodora, Petru Ștefania,
Răducanu Daria, Țîmboi Sabina.
Premiul al II-lea: Bîclea Diana, Onuț Tudor,
Pancu Darius, Cain Lorena, Calmuc
Ștefania, Onică Andreea.
Premiul al III-lea: Barbu Delia
Clasa a II-a B – prof. Gabriela Dorofte
Premiul I: Petcu Robert, Bahrim Cosmin,
Isac Alexia, Huiban Damian, Petcu Vlad,
Codreanu Rebeca, Nechifor Eduard,
Țurcanu Teodora, Dorneanu Diana, Iosub
Teodora, Stoian Cosmin, Sârbu Ioana,
Stoica Mihnea.
Premiul al II-lea: Mircea Maria, Răducu
Ștefan, Gînju Sebastian, Pascu Radu,
Gheorghiu Vlad.
Premiul al III-lea: Dîlcu Giulia
Clasa a II-a D – înv. Mihaela Vlasie
Premiul al II-lea: Pascu Teodora, Tîrziman
Bianca, Postolache Raluca, Dragomir
George, Băncianu Luca
Premiul al III-lea: Ţurcanu Robert, Bejan
Ioana, Rusu Delia, Avădănii Iustin,
Postelnicu Riana, Mihăilă Delia, Bolea
Luana, Hazu Răzvan, Jâmbu Sebastian
Clasa a III-a A - înv. Hurdubae Ecaterina
Premiul I: Andrei Bogdan, Iordache T.,
Balan Bianca, Balan Cosmin, Bors
Alex,Turculeţ I.
Premiul al II-lea: Chirila I., Mandrescu
Maria, Pârlog Lucian, Tăbusca Patricia,
Iftinca Mihaela, Lunca Diana, Tincovici A.
Premiul al III-lea: Lin JIn Xi, Lupascu Alen,
Sârbu Antonia
Clasa a III-a B - prof. Botaş Georgiana
Premiul I: Horia Robert, Iftene Andreea,
Nadane Ştefania, Rezmeriţă Andrei
Premiul al II-lea: Ciobanu Larisa, Hazu
Alexandra, Cotaie Mara, Leuştean Iustin,
Obreja Denis, Romila Bianca, Tasie
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Alexandru,
Premiul al III-lea: Bursucanu Flavius, Cain
Cristina
Clasa a III-a C - prof. Irimia Dorina
Premiul I: Avram Andrei,Chetronie Andrei,
Nechifor Mihai, Stan Mihai, Moraru Diana,
Stavăr Raul
Premiul al II-lea: Apostol Adina, Ardeleanu
George, Glăvan Michele, Munteanu
Sabianca
Premiul al III-lea: Plăcintă Robert, Gîlea
Alina
Clasa a III-a D - înv. Jacotă Maria
Premiul al II-lea: Feldrihan N.
Premiul al III-lea: Costea Lorena, Diaconu
Alex
Clasa a IV-a A – prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Cucu Mihnea Andrei, Goga Luigi
Nico, Iordache Andreea, Onica Oana
Andreea, Bahrim Oana Teodora, Bobârcă
Diana Maria, Cucoș Cosmina Maria, Ilie
Anisia, Iordache Alexandra, Vasilache
Valentin;
Premiul al II-lea: Cucu Cătălin Ștefan,
Hrițuc Cosmin, Pavel Andreea, Rusu
Bianca, Dorin Mirela;
Premiul al III-lea: Bobocică Robert Ștefănel,
Filimon Anisia Nicola, Miron Valentin, Sfetcu
Andreea, ZavateKarina, Dițu Iustina, Ichim
Ana, Șișcă Leonard, Vidroiu Flavius;
Clasa a IV-a B – prof. Nela Ganea
Premiul I: Doru Mihnea-Rareș, Arhire
Narcis-Mihail, Bicher Miruna-Luana, Ignat
Tudor, Iordache Răzvan-Andrei, Medeleanu
Ștefan, Olteanu Rareș-Andrei, Stratulat
Andreea-Maria
Premiul al II-lea: Băbuță Beatrice-Andrada,
Bîgu Rareș-Alexandru, Cazan Tudor-Radu,
Chiratcu Tudor, Galben Cleopatra-Ioana,
Maxim Bianca Ana-Maria, Pavel MariaLorena, Sîrghe Marian-Constantin, Ambrosă
Smaranda, Bolgar Teodora, Lungu DariaElena, Melinte Denis-Gabriel
Premiul al III-lea: Apostol Diana-Flavia,
Boboc Clara-Marilena, Giușcă Tudor-Andrei,
Stănescu Sabina-Elena, Diaconu Andrei,
Dumitriu Anamaria
Clasa a IV-a B – prof. Vicuța Burlacu
Premiul al II-lea: David Vlăduț Iulian,
Mîndru Florina, Mocanu Andreea, Verbal
Roxana Mihaela, Baldassin Mauro Nicola,
Croitoriu Cosmin Mircea, Mocanu Ana
Maria, Savin Gabriela
Premiul al III-lea: Bondrea Ștefan Danuț,
Galan Bianca Mădălina, Neștian Maria,
Șerban Tania, Toader Antonio Alexandru,
Talaba Cristina Maria, Talașman Alina
ETAPA A II-A
Clasa I A – prof. Adina Stratulat
Premiul I: Enache Bianca Maria, Comârlău
Ecaterina, Spiridon Bianca Elena, Racovita
Viorel, Dănilă Matei Constantin, Dimofte
Medeea, Bejinaru Bianca Stefania

Premiul al II-lea:Diaconescu Karina Maria,
Galben Darius Andrei, Cartas Maria Claudia,
Bănceanu Eva Andreea, Cărăuș Maria
Alexandra, Ilie Flavian, Comănescu Dariana,
Păvălescu Ştefan Alexandru, Petrea
Adelina, Postolache Vlad
Premiul al III-lea: Solomon Daria, Chiper
Teodor, Angheluță Diana, Ichim Ana Maria,
Ciornoschi Marco David, Rusu David Ioan,
Marin Justin
Clasa I B – prof. Natalia Secăreanu
Premiul I: Alexa Tudor, Crăciun DianaElena, Cucu Gabriel, Dobrea MariaTeodora, Gruia Casian, Munteanu MihaiCostel, Stanciu Rareș
Premiul al II-lea: Șușnea Mihai, Țîmboi
Raluca, Budacu Marian Andrei, Căpraru
David
Premiul al III-lea: Gravu Carla
Clasa a II-a A – prof. Viorica Amăricăi
Premiul I: Bîclea Diana, Herghelegiu
Bianca, Rotaru Ana, Artene Cosmin, Bugeac
Alexandru, Hristian Andra, Munteanu Iulia,
Rotaru Ana-Maria, Spînache Ana-Maria,
Stan Rareș, Gheorghiu Teodora, Petru
Ștefania, Răducanu Daria, Onică Andreea,
Calmuc Ștefania
Premiul al II-lea: Onuț Tudor, Cain Lorena,
Barbu Delia, Pancu Darius, Țîmboi Sabina
Clasa a II-a D – înv. Mihaela Vlasie
Premiul I: Avădănii Iustin, Mihăilă Delia,
Postolache Raluca, Tîrziman Bianca
Premiul al II- lea: Pascu Teodora, Ţurcanu
Robert
Premiul al III- lea: Băncianu Luca, Bolea
Luana, Hazu Răzvan, Jâmbu Sebastian,
Rusu Delia
Clasa a III-a A - înv. Hurdubae Ecaterina
Premiul I: Andrei Bogdan, Iordache T.,
Balan Bianca, Balan Cosmin
Premiul al II-lea: Bors Alex, Turculeţ I.,
Chrila I., Mandrescu Maria, Pârlog Lucian,
Tăbusca Patricia
Premiul al III-lea: Iftinca Mihaela, Lunca
Diana, Tincovici A., Lin JIn Xi, Lupascu Alen,
Sârbu Antonia
Clasa a III-a B - prof. Botaş Georgiana
Premiul I: Hazu Alexandra, Cotaie Mara,
Rezmeriţă Andrei, Horia Robert, Iftene
Andreea, Nadane Ştefania, Ţicău Ştefan
Premiul al II-lea: Ciobanu Larisa, Leuştean
Iustin, Obreja Denis, Romila Bianca,
Bursucanu Flavius, Cain Cristina, Nadane
Ştefania
Premiul al III-lea: Drumea Alexandra
Clasa a III-a C - prof. Irimia Dorina
Premiul I: Avram Andrei,Chetronie Andrei,
Nechifor Mihai, Stan Mihai, Moraru Diana,
Stavăr Raul
Premiul al II-lea: Apostol Adina, Ardeleanu
George, Glăvan Michele, Munteanu
Sabianca
Premiul al III-lea: Plăcintă Robert, Gîlea
Alina

Clasa a IV-a A – prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Cucoș Cosmina, Onica Oana,
Bahrim Oana, Filimon Anisia, Goga Luigi,
Sfetcu Andreea
Premiul al II-lea: Cucu Cătălin, Dițu Iustina,
Ichim Ana, Iordache Alexandra, Pavel
Andreea, Bobârcă Diana, Hrițuc Cosmin,
ZavateKarina
Premiul al III-lea: Dorin Mirela, Iordache
Andreea, Vasilache Valentin, Miron Valentin,
Stoica Ștefania
Clasa a IV-a B – prof. Nela Ganea
Premiul I: Bicher Miruna-Luana, Dumitriu
Anamaria, Medeleanu Ștefan, Apostol
Diana-Flavia, Bîgu Rareș-Alexandru
Premiul al II-lea: Melinte Denis-Gabriel,
Pavel Maria-Lorena, Stratulat AndreeaMaria, Doru Mihnea-Rareș, Galben
Cleopatra-Ioana, Iordache Răzvan-Andrei,
Necula Sabina, Olteanu Rareș-Andrei, Popa
Alexia-Cătălina, Sîrghe Marian-Constantin
Premiul al III-lea: Ambrosă Smaranda,
Boboc Clara-Marilena, Bolgar Teodora,
Cazan Tudor-Radu, Chiratcu Tudor, Lungu
Daria-Elena, Munteanu George, Stănescu
Sabina-Elena, Arhire Narcis-Mihail, Diaconu
Andrei, Giușcă Tudor-Andrei, Ignat Tudor,
Maxim Bianca Ana-Maria
Clasa a IV-a C – prof. Vicuța Burlacu
Premiul I: Croitoriu Cosmin Mircea, Mocanu
Ana Maria, Verbal Roxana Mihaela, Dobrin
Mădălina
Premiul al II-lea: Balan Bianca Elena,
Gheorghiu Diana, Mîndru Florina, Mocanu
Andreea
Premiul al III-lea: Buzescu Răzvan,
Ciobotaru Șerban, Crăciun Paula, Talașman
Alina Marina, Baldassin Mauro Nicola,
Bondrea Ștefan Dănuț, David Vlăduț Iulian,
Spătaru Robert Andrei

Clasa I A – prof. Adina Stratulat
Premiul I: Enache Bianca Maria, Spiridon
Bianca Elena, Comârlău Ecaterina, Racovita
Viorel, Dimofte Medeea, Galben Darius
Andrei, Cartas Maria Claudia, Bănceanu
Eva Andreea, Cărăuș Maria Alexandra, Ilie
Flavian, Păvălescu Ştefan Alexandru,
Comănescu Dariana, Petrea Adelina,
Postolache Vlad, Solomon Daria, Chiper
Teodor, Ichim Ana Maria, Angheluță Diana,
Botaș Marina Florentina
Premiul al II-lea: Dănilă Matei Constantin,
Bejinaru Bianca Stefania, Ciornoschi Marco
David, Marin Justin, Mihăilă Alexandra,
Turcanu Maria Emanuela, Epure David
Andrei, Boțoroga Darius Ştefan
Premiul al III-lea: Diaconescu Karina Maria
Clasa I B – prof. Natalia Secăreanu
Premiul I: AlexaTudor, Căpraru David,
Crăciun Diana, Cucu Gabriel, Dobrea MariaTeodora, Gruia Casian, Munteanu Mihai,
Stanciu Rareș, Șușnea Mihai, Țîmboi
Raluca
Premiul al II-lea: Budacu Marian-Andrei,
Venin Andreea
Clasa I C – prof. Lumința Simona Costin
Premiul I: Baciu Robert Ionuț, Baciu AnaETAPA NAȚIONALĂ
Maria,
Burdujanu
Andrei,
Bădărău
Clasa I A – prof. Adina Stratulat
Alexandru, Calmuc Răzvan, Butunoi
Premiul I: Enache Bianca Maria
Alexandru, Clim Geanina, Gîlca Mihail,
Clasa a II A – prof. Viorica Amăricăi
Macovei Maria, Moise Lorena, Mihoci
Premiul al II-lea: Rotaru Ana, Herghelegiu Bianca, Onică Roxana, Soroceanu Teodora,
Bianca, Hristian Andra, Munteanu Iulia
Pălici Maria, Tătaru Ștefan, Turcu Eduard,
Premiul al III-lea: Bugeac Alexandru, Florea Alesya
Rotaru Ana-Maria.
Premiul al II-lea: Ciubotaru Crina, Grumeza
Clasa a III-a A - înv. Hurdubae Ecaterina Robert
Premiul I: Andrei Bogdan
Premiul al III-lea: Fluture Crina, Lupașcu
Premiul al II-lea: Iordache T.
Alexandru, Rusu Andreia
Clasa a III-a C - prof. Irimia Dorina
Premiul I: Nechifor Mihai,
Premiul al II-lea: Stavăr Raul
Premiul al III-lea: Chetronie Andrei
Clasa a IV-a A – prof. Iulia Șolcă
Premiul al II-lea: Goga Luigi
Premiul al III-lea: Onica Oana, Cucoș
Cosmina
Clasa a IV-a B – prof. Nela Ganea
Premiul al II-lea: Bicher Miruna-Luana
Clasa a II A – prof. Viorica Amăricăi
Premiul I: Herghelegiu Bianca, Artene
Cosmin, Stan Rareș
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Premiul al II-lea: Rotaru Ana, Munteanu
Iulia, Răducanu Daria, Bîclea Diana, Onică
Andreea, Gheorghiu Teodora, Bugeac
Alexandru.
Premiul al III-lea: Hristian Andra, Petru
Ștefania, Rotaru Ana–Maria
Clasa a II-a B – prof. Gabriela Dorofte
Premiul I: Iosub Teodora, Isac Alexia,
Ivanovici Vlad, Huiban Damian, Petcu
Robert, Coșniță Erica, Codreanu Rebeca,
Nechifor Eduard
Premiul al II-lea: PetcuVlad, Bahrim
Cosmin, Ioniță Andreea, Sârbu Ioana, Stoian
Cosmin, Hârnu Andra, Stoica Mihnea,
Țurcanu Teodora, Răducu Ștefan
Premiul al III-lea: Mircea Maria, Necula
Rareș, Oprea Mihnea, Gînju Sebastian,
Batog George, Șișcă Radu
Clasa a II-a C - înv. Maricica Mâță
Premiul I: Mazilu Cosmin, Făinărea Vlad,
Alexa Delia
Premiul al II-lea: Arsene Ioana, Arsene
Iustina, Vida Ana-Maria, Ichim Delia, Șerban
Rareș, Maluș Stefan
Premiul al III-lea: Sîrbu Laura
Clasa a II-a D - înv. Mihaela Vlasie
Premiul I: Hazu Răzvan
Premiul al II- lea: Avădănii Iustin,
Bănceanu Luca, Mihăilă Delia, Postolache
Raluca, Ţurcanu Robert, Verbal Ştefan
Premiul al III-lea: Bejan Ioana, Bolea
Luana, Călin Maria, Dragomir George,
Pascu Teodora, Rusu Delia
Clasa a III-a A - înv. Hurdubae Ecaterina
Premiul I: Andrei Bogdan, Iordache
Teodora, Lupaşcu Alen, Olteanu Adelina
Premiul al II-lea: Alexandru Sabin, Balan
Bianca, Luncă Diana, Borş Alexandru
Premiul al III-lea: Chirilă Ioana, Pârlog
Lucian
Clasa a III-a B - prof. Botaş Georgiana
Premiul I: Cotaie Mara, Hazu Alexandra,
Hobjilă Bianca, Horia Robert, Balan Andrei,
Roşca Alexandru, Rezmeriţă Andrei
Premiul al II-lea: Romila Bianca, Iftene
Andreea, Negâci Dragoş, Ciobanu Larisa,
Iovu Dario, Jinga Valentin
Premiul al III-lea: Nadane Ştefania, Cain
Cristina, Drumea Alexandra
Clasa a III-a C - prof. Irimia Dorina
Premiul I: Stan Alexandru
Premiul al II-lea: Nechifor Mihai, Stavăr
Raul
Premiul al III-lea: Chetronie Andrei, Glăvan
Michele
Clasa a III-a D - înv. Jacotă Maria
Premiul al III-lea: Costea Lorena
Clasa a IV-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Onica Oana Andreea
Premiul al II-lea: Hrițuc Cosmin, Bahrim
Oana Teodora
Premiul al III-lea: Goga Luigi Nico, Cucoș
Cosmina Maria, Filimon Anisia
Clasa a IV-a B – prof. Nela Ganea

Premiul al II-lea: Pavel Maria-Lorena, Bîgu
Rareş-Alexandru, Chiratcu Tudor, Melinte
Denis-Gabriel
Premiul al III-lea: Olteanu Rareş-Andrei,
Bicher Miruna-Luana, Diaconu Andrei,
Cazan Tudor-Radu, Lungu Daria-Elena,
Stratulat Andreea-Maria, Băbuţă BeatriceAndrada, Medeleanu Ştefan, Galben
Cleopatra-Ioana, Stănescu Sabina-Elena,
Apostol Diana-Flavia, Dumitriu Anamaria,
Sîrghe Marian-Constantin

FAZA PRELIMINARĂ
Clasa a II A – prof. Viorica Amăricăi
Premiul I: Herghelegiu Bianca, Munteanu
Iulia, Rotaru Ana, Stan Rareș, Rotaru AnaMaria, Artene Cosmin, Petru Ștefania,
Nastasă Rareș, Bîclea Diana, Gheorghiu
Teodora
Premiul al II-lea: Cain Miruna, Calmuc
Ștefania, Onuț Tudor, Răducanu Daria,
Țîmboi Sabina
Clasa a II-a B – prof. Gabriela Dorofte
Premiul I: Chiriac Larisa, Codreanu
Rebeca, Dorneanu Diana, Isac Alexia,
Batog George
Premiul al II-lea: Petcu Robert, Nechifor
Eduard, Ivanovici Vlad
Premiul al III-lea: Coșniță Erica, Iosub
Teodora, Huiban Damian, Țutcanu Teodora,
Ioniță Andreea, Gînju Sebastian
Clasa a II-a C - înv. Maricica Mâță
Premiul I: Arsene Ioana, Mazilu Cosmin,
Făinărea Vlad, Ichim Delia
Clasa a II-a D - înv. Mihaela Vlasie
Premiul al II-lea: Avădănii Iustin
Clasa a II-a E - prof. Oana Guzgan
Premiul I: Cobzaru Robert-Mihai, Majaru
Constantin-Andrei
Clasa a III-a A - înv. Ecaterina Hurdubae
Premiul I: Andrei Bogdan, Borcea Tania,
Luncă Diana, Lupaşcu Alen, Roşca
Alexandru
Premiul al II-lea: Ojog C., Olteanu Adelina,
Răşcanu Daria
Premiul al III-lea: Balan Cosmin, Gociu
Silvia
Clasa a III-a B - prof. Georgiana Botaș
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Premiul I: Hazu Alexandra, CVain Cristina,
Hobjilă Bianca, Obreja Denis, Rezmeriţă
Andrei,
Premiul al III-lea: Bursucanu Flavius,
Clasa a III-a C - prof. Irimia Dorina
Premiul al II-lea: Nechifor Mihai
Premiul al III-lea: Stan Mihai
Clasa a IV-a A - prof. Iuli Șolcă
Premiul I: Bahrim Oana, Cucoș Cosmina,
Cucu Cătălin, Hrițuc Cosmin, Bahrim Oana
Premiul al II-lea: Filimon Anisia, Goga Luigi,
Zavate Karina
Clasa a IV-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Stratulat Andreea-Maria, Sîrghe
Marian-Constantin, Olteanu Rareş-Andrei,
Necula Sabina, Maxim Bianca Ana-Maria,
Iordache Razvan-Andrei, Giuşcă TudorAndrei, Galben Cleopatra-Ioana, Chiratcu
Tudor, Bicher Miruna-Luana, Arhire NarcisMihail, Apostol Diana-Flavia, Ambrosă
Smaranda, Melinte Denis-Gabriel
Premiul al II-lea: Medeleanu Ştefan
Premiul al III-lea: Diaconu Andrei
Clasa a IV-a C – prof. Vicuța Burlacu
Premiul I: Buzescu Răzvan, Croitoriu
Cosmin Mircea, David Vlăduț Iulian, Savin
Gabriela
Premiul al II-lea: Verbal Roxana
FAZA NAȚIONALĂ
Clasa a II A – prof. Viorica Amăricăi
Premiul I: Herghelegiu Bianca, Munteanu
Iulia, Stan Rareș, Rotaru Ana-Maria, Artene
Cosmin, Petru Ștefania, Cain Miruna,
Calmuc Ștefania
Premiul al III-lea: Țîmboi Sabina
Clasa a II-a B – prof. Gabriela Dorofte
Premiul I: Chiriac Larisa, Codreanu
Rebeca, Dorneanu Diana, Isac Alexia,
Coșniță Erica, Dîlcu Giulia, Iosub Teodora,
Petcu Robert, Răducu Ștefan, Stoica
Mihnea, Huiban Damian, Nechifor Eduard
Premiul al II-lea: Bahrim Cosmin
Clasa a II-a C - înv. Maricica Mâță
Premiul I: Arsene Ioana, Mazilu Cosmin,
Făinărea Vlad
Premiul al III-lea: Șerban Rareș
Clasa a II-a D - înv. Mihaela Vlasie
Premiul I: Avădănii Iustin
Clasa a II-a E - prof. Oana Guzgan
Premiul I: Cobzaru Robert-Mihai, Majaru
Constantin-Andrei
Clasa a III-a A - înv. Ecaterina Hurdubae
Premiul I: Luncă Diana, Balan Cosmin,
Andrei Bogdan, Roşca Alexandru
Clasa a III-a B - prof. Georgiana Botaș
Premiul I: Rezmerită Andrei, Horia Robert
Premiul al II-lea: Jinga Valentin, Hobjilă
Bianca
Clasa a III-a C - prof. Irimia Dorina
Premiul I: Nechifor Mihai
Clasa a IV-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Onica Oana, Goga Luigi, Bahrim
Oana, ZavateKarina

Premiul al II-lea: Hrițuc Cosmin, Cucu
Cătălin
Premiul al III-lea: Dorin Mirela
Clasa a IV-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Arhire Narcis-Mihail, Diaconu
Andrei, Doru Mihnea-Rareş, Giuşcă TudorAndrei, Iordache Răzvan-Andrei, Maxim
Bianca Ana-Maria, Medeleanu Ştefan,
Melinte Denis-Gabriel, Necula Sabina,
Olteanu Rareş-Andrei, Pavel Maria-Lorena,
Apostol Diana-Flavia
Premiul al II-lea: Bicher Miruna-Luana,
Galben Cleopatra-Ioana
Premiul al III-lea: Chiratcu Tudor, Stratulat
Andreea-Maria, Sîrghe Marian-Constantin

FAZA PRELIMINARĂ
Clasa a II A – prof. Viorica Amăricăi
Premiul I: Barbu Delia, Cain Miruna,
Herghelegiu Bianca, Munteanu Iulia, Onuț
Tudor, Pancu Darius, Rotaru Ana-Maria,
Spînache Ana-Maria, Stan Rareș, Țîmboi
Sabina
Premiul al II-lea: Petru Ștefania, Calmuc
Ștefania, Gheorghiu Teodora, Răducanu
Daria, Radu David, Artene Cosmin
Premiul al III-lea: Rotaru Ana, Bîclea
Diana, Bugeac Alexandru
Clasa a II-a B – prof. Gabriela Dorofte
Premiul I: Țurcanu Teodora, Stoica Mihnea,
Dorneanu Diana, Chiriac Larisa, Ioniță
Andreea, Isac Alexia, Gheorghiu Vlad, Gînju
Sebastian, Cojocaru Mara, Coșniță Erika,
Huiban Damian, Iosub Teodora, Mircea
Maria
Premiul al II-lea: Codreanu Rebeca, Batog
George, Păduraru Maria, Petcu Robert
Premiul al III-lea: Chireac Ecaterina,
Ivanovici Vlad, Necula Rareș
Clasa a II-a C - înv. Maricica Mâță
Premiul I: Roșu Greta, Făinărea Vlad, Vida
Ana-Maria, Burcă Andra, Creangă Raul
Premiul al II-lea: Ichim Delia, Arsene Ioana
Premiul al III-lea: Șerban Rareș, Bodescu
Irina, Mocanu Ana-Maria
Clasa a II-a D - înv. Mihaela Vlasie
Premiul I: Bolea Luana, Hazu Răzvan,
Jâmbu Sebastian, Mihăilă Delia, Tîrziman
Bianca
Premiul al II-lea: Avădănii Iustin, Dragomir
George, Ţurcanu Robert
Premiul al III-lea: Bejan Ioana, Postelnicu
Riana, Rusu Delia
Clasa a II-a E - prof. Oana Guzgan
Premiul al II-lea: Corjos Costin-Gabriel,
Saulea Andrei-Iulian
Premiul al III-lea: Baboiu NicolasAlexandru, Bogos Octavian-Andrei, Cobzaru
Robert-Mihai
Clasa a III-a A - înv. Ecaterina Hurdubae

Premiul I: Buhăescu Andreea, Iordache T.,
Jin Xi Ana Maria, Luncă Diana, Ojog
Cristian, Ţâncovici Alexandru
Premiul al II-lea: Andrei Bogdan, Borş Alex,
Iftinca Mihaela, Olteanu Adelina, Turculeţ I.
Vârlan Raluca
Premiul al III-lea: Tăbuşcă Patricia, Toma
Dragoş
Clasa a III-a B - prof. Georgiana Botaș
Premiul I: Rezmeriţă Andrei, Iftene
Andreeea, Hazu Alexandra, Cotaie Mara,
Vasiliu Iasmyna,
Premiul al II-lea: Angelescu Victoria, Hobjilă
Bianca, Bursucanu Flavius,
Premiul al III-lea: Iovu Dario, Balan Ovidiu,
Romila Bianca, Drumea Alexandra,
Clasa a III-a C - prof. Irimia Dorina
Premiul I: Chetronie Andrei
Premiul al II-lea: Stavăr Raul, Moraru
Diana, Stan Mihai
Premiul al III-lea: Gîlea Alina, Ardeleanu
George, Munteanu Sabianca, Avram Vlăduţ
Clasa a III-a D - înv. Jacotă Maria
Premiul I: Feldrihan Nicoleta, Vasiliu Andrei
Premiul al III-lea: Bâlici Alexandru
Clasa a IV-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Oana Onica, Iordache Andreea,
Goga Luigi, Filimona Anisia, Cucu Mihnea,
Cucoș Cosmina, Stoica Ștefania, Ichim Ana,
Cucu Cătălin, Bobârcă Diana, Bahrim Oana
Premiul al II-lea: Vasilache Valentin, Sfetcu
Andreea, Iordache Alexandra
Premiul al III-lea: Ilie Anisia, Zavate Karina,
Pavel Andreea, Hrițuc Cosmin, Bobocică
Robert, Dorin Mirela, Dițu Iustina, Rusu
Bianca
Clasa a IV-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Arhire Narcis-Mihail, Medeleanu
Ştefan, Melinte Denis-Gabriel, Stratulat
Andreea-Maria, Olteanu Rareş-Andrei,
Apostol Diana-Flavia, Chiratcu Tudor, Bicher
Miruna-Luana, Dumitriu Anamaria
Premiul al II-lea: Bîgu Rareş-Alexandru,
Galben Cleopatra-Ioana, Iordache RazvanAndrei, Lungu Daria-Elena, Maxim Bianca
Ana-Maria, Sîrghe Marian-Constantin
Premiul al III-lea: Giuşcă Tudor-Andrei,
Bolgar
Teodora-Luciana,
Ambrosă
Smaranda, Doru Mihnea-Rareş, Pavel
Maria-Lorena, Stănescu Sabina-Elena,
Băbuţă Beatrice-Andrada, Popa AlexiaCătălina
Clasa a IV-a C – prof. Vicuța Burlacu
Premiul I: Dobrin Mădălina, Verbal Roxana,
Croitoriu Cosmin, Mîndru Florina, Savin
Gabriela
Premiul al II-lea: David Vlăduț, Gheorghiu
Diana
Premiul al III-lea: Mocanu Ana Maria,
Mocanu Andreea, Neștian Maria, Șerban
Tania, Balan Bianca, Buzescu Răzvan
FAZA NAȚIONALĂ
Clasa a II A – prof. Viorica Amăricăi
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Premiul I: Herghelegiu Bianca, Munteanu
Iulia, Rotaru Ana, Stan Rareș, Rotaru AnaMaria, Artene Cosmin, Petru Ștefania, Onică
Andreea
Premiul al II-lea: Avram Miruna, Bugeac
Alexandru, Cain Miruna, Răducanu Daria
Premiul al III-lea: Barbu Delia, Bîclea
Diana, Gheorghiu Teodora, Hristian Andra,
Onuț Tudor, Spînache Ana –Maria, Țîmboi
Sabina
Clasa a II-a B – prof. Gabriela Dorofte
Premiul I: Țurcanu Teodora, Stoica Mihnea,
Dorneanu Diana, Chiriac Larisa, Ioniță
Andreea, Isac Alexia, Gheorghiu Vlad, Gînju
Sebastian, Cojocaru Mara, Coșniță Erika,
Huiban Damian, Iosub Teodora, Mircea
Maria
Premiul al II-lea: Codreanu Rebeca, Batog
George, Păduraru Maria, Petcu Robert
Premiul al III-lea: Chireac Ecaterina,
Ivanovici Vlad, Necula Rareș
Clasa a II-a C - înv. Maricica Mâță
Premiul I: Vida Ana-Maria, Arsene Ioana,
Mazilu Cosmin, Burcă Andra.
Premiul al II-lea: Creangă Raul, Făinărea
Vlad, Sârbu Laura, Bodescu Miruna, Roșu
Greta
Premiul al III-lea: Arsene Iustina, Ichim
Delia
Clasa a II-a D - înv. Mihaela Vlasie
Premiul I: Dragomir George, Hazu Răzvan,
Mihăilă Delia, Rusu Delia
Premiul al II-lea: Avădănii Iustin, Jâmbu
Sebastian, Ţurcanu Robert
Premiul al III-lea: Bolea Lana
Clasa a II-a E - prof. Oana Guzgan
Premiul I: Majaru Constantin-Andrei, Chiper
Leonard-Andrei
Premiul al II-lea: Corjos Costin-Gabriel,
Saulea Andrei-Iulian
Premiul al III-lea: Baboiu NicolasAlexandru, Bogos Octavian-Andrei, Cobzaru
Robert-Mihai
Clasa a III-a A - înv. Ecaterina Hurdubae
Premiul I: Iordache Teodora, Luncă Diana,
Ojog C., Turculeş I.
Premiul al II-lea: Andrei Bogdan, Iftinca
Mihaela, Tăbuşcă Patricia
Premiul al III-lea: Borş Alexandru,
Buhăescu A., Chirilă Ioana, Gociu Silvia,
Olteanu A. Pârlog Lucian, Vârlan Raluca
Clasa a III-a B - prof. Georgiana Botaș
Premiul al II-lea: Hobjilă Bianca
Premiul al III-lea: Drumea Alexandra, Balan
Ovidiu, Hazu Alexandra, Buirsucanu Flavius,
Romila Bianca, Ciobanu Larisa
Clasa a III-a C - prof. Irimia Dorina
Premiul al III-lea: Nechifor Mihai, Stavăr
Raul, Gîlea Alina, Moraru Diana, Avram
Andrei, Chetronie Florin
Clasa a III-a D - înv. Jacotă Maria
Premiul I: Feldrihan Nicoleta
Premiul al II-lea: Vasiliu Andrei
Premiul al III-lea: Bâlici Alexandru

Clasa a IV-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Rusu Bianca, Bobârcă Diana
Premiul al II-lea: Ilie Anisia, Onica Oana,
Sfetcu Andreea
Premiul al III-lea: Cucu Cătălin, Dițu Iustina,
Stoica Ștefania, Dorin Mirela, Hrițuc Cosmin,
Goga Luigi, Iordache Andreea, Vasilache
Valentin, Pavel Andreea, Cucoș Cosmina,
Ichim Ana, Iordache Alexandra, Filimon
Anisia, Zavate Karina
Clasa a IV-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Bicher Miruna-Luana, Doru
Mihnea-Rareş, Galben Cleopatra-Ioana,
Giuşcă Tudor-Andrei, Lungu Daria-Elena,
Medeleanu Ştefan, Pavel Maria-Lorena,
Bîgu Rareş-Alexandru, Olteanu RareşAndrei, Chiratcu Tudor, Sîrghe MarianConstantin,
Stănescu
Sabina-Elena,
Stratulat Andreea-Maria
Premiul al II-lea: Cazan Tudor-Radu, Arhire
Narcis-Mihail, Melinte Denis-Gabriel, Popa
Alexia-Catalina,
Dumitriu
Anamaria,
Iordache Razvan-Andrei, Apostol DianaFlavia, Băbuţă Beatrice-Andrada, Boboc
Clara-Marilena
Premiul al III-lea: Bolgar Teodora-Luciana,
Maxim Bianca Ana-Maria, Necula Sabina

Bianca Anamaria
Clasa a IV-a C – prof. Vicuța Burlacu
Premiul I: Buzescu Răzvan
Premiul al III-lea: Mîndru Florina, Verbal
Roxana Mihaela
FAZA NAȚIONALĂ
Clasa a II A – prof. Viorica Amăricăi
Premiul I: Stan Rareș
Premiul al II-lea: Petru Ștefania
Premiul al III-lea: Răducanu Daria
Clasa a II-a B – prof. Gabriela Dorofte
Premiul I: Dorneanu Diana
Premiul al II-lea: Iosub Teodora
Premiul al III-lea: Petcu Robert
Clasa a II-a C - înv. Maricica Mâță
Premiul al III-lea: Făinărea Vlad,Vida AnaMaria
Clasa a II-a D - înv. Mihaela Vlasie
Premiul al II-lea: Mihăilă Delia
Clasa a III-a A - înv. Ecaterina Hurdubae
Premiul al III-lea: Balan Cosmin
Clasa a IV-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul al II-lea: Onica Oana
Premiul al III-lea: Cucoș Cosmina, Goga
Luigi
Clasa a IV-a B - prof. Nela Ganea
Premiul al III-lea: Bicher Miruna- Luana
8.

FAZA PRELIMINARĂ
Clasa a II A – prof. Viorica Amăricăi
Premiul I: Răducanu Daria, Stan Rareș,
Petru Stefania
Clasa a II-a B – prof. Gabriela Dorofte
Premiul I: Iosub Teodora
Premiul al II-lea: Dorneanu Diana, Huiban
Damian
Premiul al III-lea: Petcu Robert
Clasa a II-a C - înv. Maricica Mâță
Premiul al III-lea: Făinărea Vlad, Vida AnaMaria
Clasa a II-a D - înv. Mihaela Vlasie
Premiul I: Mihăilă Delia
Clasa a II-a E - prof. Oana Guzgan
Premiul al III-lea: Bogos Octavian–Andrei
Clasa a III-a A - înv. Ecaterina Hurdubae
Premiul al II-lea: Tăbuşcă Patricia
Premiul al III-lea: Balan Cosmin, Iordache
Teodora, Andrei Bogdan
Clasa a III-a B - prof. Georgiana Botaș
Premiul I: Hazu Alexandra
Premiul al II-lea: Hobjilă Bianca, Romila
Bianca, Rezmeriţă Andrei
Clasa a IV-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Onica Oana
Premiul al II-lea: Cucoș Cosmina, Goga
Luigi
Clasa a IV-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Bicher Miruna-Luana
Premiul al III-lea: Medeleanu Ștefan, Maxim

Clasa a III-a B - prof.
Georgiana Botaș
Premiul I: Rezmeriță Andrei
Premiul al III-lea: Cotaie Mara
Clasa a IV-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Onica Oana, Cucoș Cosmina
Clasa a IV-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Apostol Diana Flavia, Bîgu Rareş
Alexandru, Diaconu Andrei, Giuşcă Tudor
Andrei, Medeleanu Ştefan, Melinte Denis
Gabriel
Clasa a IV-a C – prof. Vicuța Burlacu
Premiul I: Bondrea Ștefan Dănuț, Croitoriu
Cosmin Mircea
Premiul al II-lea: Verbal Roxana Mihaela

Clasa a II-a B - prof. Gabriela Dorofte
Premiul I: Iosub Teodora
Premiul al II-lea: Petcu Robert, Stoica
Mihnea Darius
Clasa a III-a B - prof. Georgiana Botaș
Premiul al III-lea: Drumea Alexandra
Clasa a IV-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul al II-lea: Cucoş Maria Cosmina,
Vasilache Valentin
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Premiul al III-lea: Ivan Gabriel
Clasa a IV-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Iordache Răzvan
Premiul al III-lea: Olteanu Rareş, Stănescu
Sabina

ETAPA I
Clasa I A – prof. Adina Stratulat
Premiul I: Comârlău Ecaterina, Spiridon
Bianca Elena, Dănilă Matei Constantin,
Angheluță Diana, Enache Bianca Maria, Ilie
Flavian, Cartas Maria Claudia
Clasa I C – prof. Lumința Simona Costin
Premiul I: Pălici Maria Flavia
Premiul
al III-lea: Calmuc Răzvan,
Bădărău Alexandru, Florea Alesya
Clasa a II-a B – prof. Gabriela Dorofte
Premiul I: Codreanu Rebeca, Dorneanu
Diana, Țurcanu Teodora
Premiul al III-lea: Petcu Robert, Ioniță
Andreea, Isac Alexia, Iosub Teodora,
Coșniță Erika
Clasa a II-a D - înv. Mihaela Vlasie
Premiul I: Hazu Răzvan
Premiul al II-lea: Bejan Ioana, Pascu
Teodora
Premiul al III-lea: Filimon Eduard, Mihăilă
Delia
Clasa a III-a A - înv. Ecaterina Hurdubae
Premiul I: Balan Cosmin, Andrei Bogdan,
Premiul al III-lea: Iordache T., Lupaşcu
Alen,
Clasa a III-a B - prof. Georgiana Botaș
Premiul I: Rezmeriţă Andrei, Cotaie Mara
Premiul al III-lea: Romila Bianca
Clasa a III-a C - prof. Irimia Dorina
Premiul I: Nechifor Mihai, Stan Mihai
Clasa a IV-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Hrițuc Cosmin
Clasa a IV-a B - prof. Nela Ganea
Premiul I: Maxim Bianca Ana-Maria, Pavel
Maria-Lorena
Clasa a IV-a C – prof. Vicuța Burlacu
Premiul I: Bondrea Ștefan Dănuț, David
Vlăduț Iulian
Premiul al III-lea: Croitoriu Cosmin Mircea
ETAPA A II-A
Clasa I A – prof. Adina Stratulat
Premiul al III-lea: Comârlău Ecaterina,
Spiridon Bianca Elena, Dănilă Matei
Constantin, Angheluță Diana, Diaconescu
Karina Maria, Dimofte Medeea, Cărăuș
Maria Alexandra, Galben Darius Andrei,
Solomon Daria, Chiper Teodor, Bănceanu
Eva Andreea, Ichim Ana Maria
Clasa I C – prof. Lumința Simona Costin

Premiul al III-lea: Tătaru Ștefan Rareș,
Grumeza Robert
Clasa a II-a B – prof. Gabriela Dorofte
Premiul I: Codreanu Rebeca, Dorneanu
Diana, Bertea Alexandru, Petcu Robert,
Ioniță Andreea, Isac Alexia, Nechifor Eduard
Premiul al II-lea: Țurcanu Teodora, Iosub
Teodora
Premiul al III-lea: Batog George, Coșniță
Erika, Huiban Damian, Bahrim Cosmin,
Ianovici Vlad, Răducu Ștefan
Clasa a II-a D - înv. Mihaela Vlasie
Premiul I: Mihăilă Delia, Ţurcanu Robert
Premiul al III-lea: Avădănii Iustin, Călin
Maria
Clasa a III-a A - înv. Ecaterina Hurdubae
Premiul I: Andrei Bogdan
Premiul al III-lea: Lupaşcu Alen
Clasa a III-a B - prof. Georgiana Botaș
Premiul I: Hobjilă Bianca, Rezmerişă
Andrei, Cotaie Mara, Hazu Alexandra
Premiul al II-lea: Obreja Denis, Romila
Bianca, Bursucanu Flavius
Clasa a III-a C - prof. Irimia Dorina
Premiul I: Nechifor Mihai, Stan Mihai
Premiul al II-lea: Chetronie Andrei, Stavăr
Raul
Clasa a IV-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Cucoș Cosmina
Premiul al II-lea: Goga Luigi
Premiul al III-lea: Hrițuc Cosmin
Clasa a IV-a C – prof. Vicuța Burlacu
Premiul I: Croitoriu Cosmin Mircea
Premiul al III-lea: Verbal Roxana Mihaela,
David Vladut Iulian, Bondrea Stefan Danut

Clasa a III-a A - înv. Ecaterina Hurdubae
și clasa a III-a B - prof. Georgiana Botaș
Premiul I: Balan Cosmin, Horia Robert
Premiul al II-lea: Andrei Bogdan, Rezmeriţă
Andrei
Clasa a IV-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Cucoș Cosmina Maria, Hrițuc
Cosmin
Premiul al II-lea: Onica Oana Andreea,
Dorin Mirela

Clasa a IV-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul al II-lea: Goga Luigi Nico

ETAPA LOCALĂ
Clasa a III-a B - prof. Georgiana Botaș
Premiul al II-lea: Ciobanu Larisa
Clasa a IV-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul I: Onica Oana Andreea, Dițu Iustina
Premiul al II-lea: Cucoș Cosmina Maria,
Goga Luigi Nico

Clasa a IV-a B - prof. Nela Ganea
Premiul al II-lea: Melinte Denis
Premiul al III-lea: Bigu Rareș, Dumitriu
Anamaria, Iordache Răzvan, Apostol Diana

Liliana, prof. Dascălu Paula Tatiana;
Premiul II (proză)- Bobea Ivona,
prof. Dascălu Paula Tatiana;
Premiul III (proză) - Rotaru Oana Nicoleta,
prof. Dascălu Paula Tatiana;
ETAPA JUDEȚEANĂ
Clasa a VIII-a:
Clasa a III-a B - prof. Georgiana Botaș
Premiul III (proză) - Novac Diana,
Premiul al II-lea: Ciobanu Larisa
prof. Căruţaşu Cristina Monica;
Clasa a IV-a A - prof. Iulia Șolcă
Premiul III (proză) – Bâgu Andrada,
Premiul al II-lea: Onica Oana, Dițu Iustina prof. Căruţaşu Cristina Monica;
Premiul al III-lea: Cucoș Cosmina, Goga Mențiune (proză) - Huhulia Diana,
Luigi
prof. Căruţaşu Cristina Monica.
Clasa a IV-a B - prof. Nela Ganea
Premiul al III-lea: Melinte Denis, Bigu
Rareș, Dumitriu Anamaria, Iordache
Răzvan, Apostol Diana
Menţiune: Balan Andreea, clasa a VII-a C,
prof. Cozma Mariana;
Clasa I A – prof. Adina Stratulat
Premiul I: Solomon Daria
Premiul I – Mircea Bianca-Renata, clasa a
Premiul al II-lea: Comârlău Ecaterina, V-a, prof.Dascălu Paula
Comănescu Dariana
Premiul I – Alexa Riana-Mihaela, clasa a VPremiul al III-lea: Chiper Teodor, a, prof. Căruţaşu Cristina
Diaconescu Karina Maria
Premiul III - Nanu Ana-Maria, Bodescu AnaMaria, Viju Andreea-Maria, Huluţă Ştefania,
clasa a V-a, prof. Căruţaşu Cristina
Premiul III - Onciu Diana-Elena, Ginju
Maria- Simina, Munteanu Teodora, Moisă
Florian-Valentin, clasa a V-a, prof. Dascălu
Paula
Menţiune – Sîrbu Dragoş, Deaconu Miruna,
Haghiac Cătălina,clasa a V-a, prof. Dascălu
Paula
Menţiune: Vârlan Teodora, clasa a VI-a B, Menţiune – Amînar Alexandra-Andreea,
clasa a V-a, prof. Botezatu Gabriel
prof. Dascălu Paula Tatiana.
Menţiune: Sârbu Dragoş, clasa a V-a D, Menţiune - Gheorgescu Andrei, Frunză
Raluca-Elena, Chiriţă Nicola-Teodora, clasa
prof. Dascălu Paula Tatiana.
a V-a, prof. Căruţaşu Cristina
Premiul III – Savin Teodor, clasa a VI-a,
prof. Căruţaşu Cristina
Premiul III - Puşcaşu Magda, clasa a VI-a,
Premiul I: Novac Diana, Bâgu Andrada,
prof. Cozma Mariana
Angheluţă Raluca, clasa a VIII-a A,
Premiul III - Balici Bogdan, clasa a VII-a,
prof. Căruţaşu Cristina Monica
prof. Căruţaşu Cristina
Menţiune – Moraru Robert, clasa a VII-a,
prof. Căruţaşu Cristina
Premiul II - Angheluţă Raluca, clasa a VIIIa, prof. Căruţaşu Cristina
Premiul III - Huhulia Diana, clasa a VIII-a,
prof. Căruţaşu Cristina
Clasa a V-a:
Premiul I (poezie) - Modiga Miruna Mihaela, Menţiune - Sălăvăstru Diana, clasa a VIII-a,
prof. Dascălu Paula
prof. Căruţaşu Cristina Monica;
Premiul III (poezie) - Gherghescu Andrei, Premiul III - Odobeşteanu Alexandru, clasa
a VIII-a, prof. Căruţaşu Cristina
prof. Căruţaşu Cristina Monica;
Menţiune (poezie) - Mircea Bianca Renata, Menţiune - Barbu Denise-Miruna, cl. a VIIIa, prof. Dascălu Paula
prof. Dascălu Paula Tatiana;
Menţiune (proză) - Frunză Raluca,
prof. Cozma Mariana;
Menţiune (proză) - Amânar Alexandra,
prof. Botezatu Gabriel Ionuţ;
prof. Teodorescu Mihaela
Clasa a VII-a:
Giușcă Sabina - premiul I
Premiul III (poezie) - Burdujanu Alexandra Barbu Miruna - mențiune
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Mențiune: Bîgu Andrada
prof. Dangă Elena
Bâgu Andrada - premiul I
Horobeț Daria - premiul III
Rusu Andreea - mențiune
prof. Prisecaru Geanina - premiul III

Prof. Mariana Mamalaucă
Premiul al lI-lea
Darie Mihai, a VII-a C
Hobinc Andrei, a VII-a C
Ilieş Diana Alexandra, a VII-a C
Premiul al III-lea
Stafie Andreea, a VII-a C

prof. Robu Ionela
- faza județeană:
- Premiul II: Balan Andreea
- Mențiune: Ciobanu Andrei
- faza județeană - premiul II

prof. Maximilian Opaiț
Premiul I: Angheluță Raluca, cl. a VIII-a,
prof. Maricel Rotaru
- etapa județeană:
Premiul al III-lea (cl. a VIII-a): Bîgu Premiul al III-lea: Odobeșteanu Alexandru,
cl. a VIII-a, prof. Maricel Rotaru
Andrada, Novac Diana, Pintilei Mihaela
Mențiune: Huhulia Diana, cl. a VIII-a;
Cibotaru Matei, cl. a VII-a; Nanu Ana-Maria,
clasa a VIII-a - etapa locală, 2014:
cl. a V-a, prof. Maricel Rotaru
Menţiune - Novac Diana
Mențiune: Dițu Miruna, cl. a VII-a; Sârbu
Dragoș, cl. a V-a; Modiga Miruna, cl. a V-a,
-etapa jud. 2014:
Menţiune (cl. a VII-a): Balan Andreea, prof. Maximilian Opaiț
Mențiune: Siriac Gheorghe, cl. a VIII-a,
Cibotaru Matei, Botaș Dana
prof. Liliana Spânu

– Premiul al III-lea: Sârbu Dragoș, cl. a V a,
prof. Maximilian Opaiț
- Premiul
al
III-lea:
Odobeșteanu
Alexandru, cl. a VIII-a, prof. Maricel Rotaru
- Mențiune: Angheluță Raluca, cl. a VIII-a,
prof. Maricel Rotaru
Premiul al III-lea: Cibotaru Matei, cl. a VII-a,
prof. Maricel Rotaru
Mențiune: Comănescu Vlad, Rotaru Oana,
cl. a VII-a, prof. Maricel Rotaru
Mențiune: Dițu Miruna, cl. a VII-a,
prof. Maximilian Opaiț
Mențiune: Balan Andreea, cl. a VII-a,
prof. Spânu Liliana

– etapa judeţeană:
Premiul al III-lea: Odobeșteanu Alexandru,
cl. a VIII-a, prof. Maricel Rotaru
Mențiune: Angheluță Raluca, cl. a VIII-a;
Cibotaru Matei, cl. a VII-a; Chiriță Teodora,
Nanu Ana-Maria, cl. a V-a,
prof. Maricel Rotaru
Mențiune: Mircea Bianca, Sârbu Dragoș, cl.
V, prof. Maximilian Opaiț
Mențiune: Mircea Bianca, Sârbu Dragoș, cl.
a V-a, prof. Maximilian Opaiț

Mențiune:
Odobeșteanu
Alexandru,
Angheluță Raluca, cl. a VIII-a, prof. Maricel
Rotaru
- faza județeană:
Concursul
„Speranţe
râmnicene”
- Premiul III: Novac Diana Alexandra
Râmnicu Sărat
Premiul I: Odobeșteanu Alexandru, cl. a
Premiul I: Odobeșteanu Alexandru, cl. a
VIII-a, prof. Maricel Rotaru
Ediția II, Mai -2014
VIII-a, prof. Maricel Rotaru
Premiul al II-lea: Huhulia Diana, cl. a VIII-a,
- Mențiune: Nanu Ana Maria
Premiul al II-lea: Huhulia Diana, cl. a VIII-a,
prof. Maricel Rotaru
- Mențiune: Munteanu Raluca Elena
prof. Maricel Rotaru
Premiul al III-lea: Mircea Bianca, cl. V,
Premiul al III-lea: Angheluță Raluca, cl. a
prof. Maximilian Opaiț
VIII-a, prof. Maricel Rotaru
- PREMIUL II: Borș Andreea, Chiriac Mențiune: Angheluță Raluca, cl. a VIII-a; Mențiune: Cibotaru Matei, cl. a VII-a, prof.
Cibotaru Matei, cl. a VII-a,
Andreea Mălina
Maricel Rotaru
- MENȚIUNE: Filiuță Bianca și Rotaru prof. Maricel Rotaru
Mențiune: Sârbu Dragoș, cl. a V-a,
Priscilla
 Handbal – băieți:
prof. Maximilian Opaiț
locul I - etapa locală;
locul I- etapa județeană;
- PREMIUL I
locul III - etapa de zonă.
Premiul al II-lea: Odobeșteanu Alexandru,
Prof. Todireasa Adrian
cl. a VIII-a, prof. Maricel Rotaru
 Șah:
Premiul al III-lea: Angheluță Raluca, cl. a
- PREMIUL I
locul I - etapa locală;
VIII-a, prof. Maricel Rotaru
locul I - etapa județeana;
Mențiune: Huhulia Diana, cl. a VIII-a;
locul VII - etapa națională;
Cibotaru Matei, cl. a VII-a,
Prof. Vasilache Petru
- ediția a VII-a:
prof. Maricel Rotaru
Prof. Todireasa Adrian
- LOCUL I - Eco-expoziție
 Fotbal:
- LOCUL III - secțiunea colaj cu materiale
locul II - etapa locală;
din natură;
Premiul al II-lea: Odobeșteanu Alexandru, locul III - etapa județeană
cl. a VIII-a, prof. Maricel Rotaru
Prof. Ciubotaru Bogdan
-- faza județeană, LOCUL II
Mențiune: Huhulia Diana, cl. a VIII-a;
 Oină:
Cibotaru Matei, cl. a VII-a, prof. Maricel
locul I - etapa locală;
Rotaru
locul I - etapa județeană;
locul IV – etapa de zonă.
etapa locala 2013, cl a VII-a:
Prof. Vasilache Petru
Premiul II: Novac Diana
Premiul I: Mircea Bianca, cl. V,
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Zile de poveste – ateliere de creație, teatru și lectură
Proiect educațional
Vremurile se schimbă, și preocupările elevilor o
dată cu ele. Astăzi, ei pătrund în lumea informării doar
prin intermediul calculatorului şi al internetului, deci
găsesc cam greu, în interiorul lor, dorinţa de a citi. De
aceea, învățătorul are un rol important, şi anume, acela
de a-i stimula pe copii, de a găsi în permanenţă noi
metode care să îi incite la lectură. Desigur, totul trebuie
să pară un joc, destindere şi relaxare. A citi de dragul de
a citi. Nimic impus. Totul se reduce la curiozitatea
copiilor, la interesul pe care îl au pentru un anumit gen
de carte.
Este nevoie mai mult ca oricând să ridicam bariera dintre copil și carte. Fiecare copil are
receptivitate sufletească pentru lectură. Imaginația lor atât de bogată trebuie valorificată, iar copiii
răspund chemării întotdeauna. Reușesc să te surprindă prin imaginaţia lor literar-artistică, de aceea
aceste impulsuri sau sclipiri trebuie încurajate.
În același timp copiii au nevoie de joc și de teatru
la fel de mult cum au nevoie de aer curat. Au nevoie de
muzică, interpretare, dans şi mişcare, la fel de mult cum
au nevoie de lumină. Au nevoie să citească și să asculte
povești potrivite cu vârsta lor, la fel de mult cum au
nevoie să fie iubiți și îngrijiți.
E știut faptul că jocurile specifice vârstei lor
elimină frica de comunicare, timiditatea, neîncrederea,
complexele de inferioritate, modelând caracterul
copilului. Prin jocuri de rol copiii învață să descopere, săși înțeleagă și să exploreze atât corpul, cât și emoțiile, gândurile și ideile, acționează în mod liber, fără
constrângere, învață să colaboreze, să lucreze în echipă..
Elevii claselor a II-a de la Școala Gimnazială ”George
Tutoveanu” împreună cu copiii înscriși la Cercul de Teatru de
la Clubul Elevilor ”Spiru Haret” – Bârlad participă în acest
anul școlar 2014-2015 la un proiect educațional care și-a
propus, prin activitățile sale, să cultive interesul pentru lectură
şi plăcerea de a citi, formarea unui tânăr cu o cultură
comunicaţională şi literară de bază, capabil să-şi utilizeze în
mod eficient şi creativ capacităţile proprii, stimularea,
înţelegerea, interpretarea, creativitatea şi pasiunea pentru
lectură prin activităţi şcolare şi extraşcolare.
Proiectul promovează importanţa lecturii prin teatru și
pentru teatru în cadrul cercurilor literare, prin vizionarea și
interpretarea de piese de teatru şi prin derularea muncii pe
ateliere (ateliere de învățare a tehnicilor specifice artei
teatrului - mișcare și expresie posturală, dicție, mimică;
ateliere de exersare a mimicii şi pantomimicii; ateliere de bune
maniere şi politeţe prin teatru; ateliere de lectură)
Activităţile
propuse
în
cadrul
proiectului
sunt
individualizate.Prin intermediul lor, echipa de proiect caută să
dezvolte capacitatea de comunicare, memorare şi atenție a
copiilor, capacitatea de exprimare a acestora; să întărească
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încrederea în sine înlăturând inhibițiile; să stimuleze autocontrolul şi chiar să schimbe atitudinea unor
copii, să modifice comportamente inadecvate, să diminueze trăiri conflictuale în vederea adaptării
optime la mediul școlar și social şi, nu în ultimul rând, să-i valorizeze, trezind totodată și dragostea de
carte, prin intermediul poveștilor și personajelor preferate.
Ce spun copiii despre activitățile derulate în
cadrul acestui proiect?
Pentru mine, Clubul de Lectură este cel mai
frumos club la care am participat.
Vă întrebaţi ce facem la Clubul de Lectură?
Aţi găsit răspunsul! La Clubul de Lectură facem
tot felul de activităţi, de exemplu: colorăm, facem
proiecte şi să nu uităm că povestim despre cărţile citite.
Până acum am citit, pentru Clubul de Lectură: “Pippi
Şoseţica”, “Dominic”, “Povestea Frindelului”, ”Vrăjitorul din Oz” şi ”Tom Gates”. Sunt foarte
frumoase aceste cărţi!
La ultima întâlnire a Clubului de Lectură au participat toţi elevii din clasa mea.
În prima parte a întâlnirii am făcut un mic proiect, dar amuzant. Trebuia să descriem cartea
citită, “Povestea frindelului” realizând harta textului, adică ”harta cărţii”, să desenăm, să scriem
fragmentul preferat din carte, apoi să îl prezentăm. Fiecare echipă (eram repartizaţi pe echipe, a câte
şase copii fiecare) trebuia să dea o notă celorlalte echipe pentru proiectul realizat.
Apoi am citit din carte câte un fragment ales în clasă.
La sfârşit se făcea media dintre punctajul obţinut de fiecare elev din echipă şi cel de la proiect.
Pe baza rezultatelor s-a făcut premierea pe echipe.
Nu în ultimul rând, am bifat fiecare în BAROMETRUL EMOŢIEI, cum ne-am simţit în timpul
activităţilor Clubului de Lectură.
Totul a fost imortalizat printr-o poză de grup cu diplomele obţinute şi cu un pix (”frindel”).
A ieşit senzaţional!!!!
În concluzie, Clubul de Lectură este preferatul meu!
Bianca Enache, Clasa a II-a A
Cum este la clubul de lectură?
Îmi place să citesc cărţi şi să vorbim despre ele. Citind
îmi îmbunătăţesc vocabularul şi îmi este mai uşor să pot
lega cuvintele. Îmi place când descopăr lucruri noi şi-mi
dezvolt cunoştinţele.
Îmi place să trăiesc în lumea poveştilor şi să mai adaug
o petală imaginaţiei mele. Când citesc o carte parcă visez şi
mă face să mai dau o pagină la o parte.
Lectura îmi umple sufletul de emoţii: bucurie, tristeţe şi
suspans. Doar prin lectură poţi descoperi poveşti minunate.
Spiridon Bianca, Clasa a II-a A
Înv. Adina Stratulat
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PROIECTUL EDUCAŢIONAL LOCAL
,,ProNatura”
Coordonator, prof. înv. primar Viorica Amăricăi
Responsabilitatea omului pentru ocrotirea mediului înconjurător este atât individuală, dar mai
ales colectivă. Protecţia naturii presupune colaborare si sprijin pe plan local, judeţean, naţional si
internaţional. Trebuie să ne gândim la dezvoltarea durabilă, deci la resursele epuizabile, la apa fără de
care nu exista viaţă, la reciclarea deşeurilor, la folosirea produselor ecologice, la sursele de energie
neconvenţionale.
În calitate de iniţiator şi coordonator de proiect consider că proiectul a avut un real succes prin
atingerea în totalitate a scopului propus.
Toţi partenerii proiectului s-au achitat de sarcinile asumate şi au manifestat responsabilitate,
seriozitate şi dăruire sufletească. Zilele cu activităţi au fost adevărate momente de sărbătoare în viaţa
şcolarilor. A fost întărit parteneriatul între o societate de reciclare și cadrele didactice participante şi sa obţinut crearea unor valori atitudinale în rândul şcolarilor.
“Salvaţi un copac”
Elevii, îndrumați de doamna profesor Dorofte Gabriela, au prezentat tuturor celor implicaţi în
proiect modalităţile de reciclare a hârtiei. Elevii au afla că 60 de kg. de hârtie reciclată = 1 copac
salvat. Doamnele profesor Dorofte Gabriela, Amăricăi Viorica şi Guzgan Oana au făcut o
exemplificare practică de reciclare a hârtiei. Elevii de la toate clasele implicate în proiect au colectat
hârtie sub îndrumarea acestora.
Reciclarea materialelor plastice
Elevii, îndrumați de doamna învățătoare Mâță Maricica, au fost informați asupra modalităţilor
de reciclare a plasticului. Domnișoara învățătoare Vlasie Mihaela a făcut o exemplificare practică de
compactare a PET-urilor. Elevii de la toate clasele implicate în proiect au colectat peturi.
,,Să ajutăm natura prin fapte, nu prin vorbe!,,
Elevii îndrumaţi de doamnele profesor Amăricăi Viorica, Mămălăucă Mariana, Spânu
Liliana, Dorofte Gabriela, Mâță Maricica, Vlasie Mihaela și Guzgan Oana au planificat activitatea de
colectare a deşeurilor din Grădina Publică Bârlad. Au fost împărţiţi pe grupe de lucru, folosind mănuşi
de protecţie şi saci menajeri au colectat toate deşeurile întâlnite în parc.
După umplerea sacilor menajeri propuşi, firma de colectare a deşeurilor a preluat deşeurile
adunate, iar elevii au mers in vizită la punctul de lucru Simila, unde au observat modul de selectare a
deşeurilor şi care sunt modalităţile de valorificare a acestora.
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PROIECT EDUCAȚIONAL – „COPIL CA TINE SUNT ȘI EU!”
Școala Gimnazială „George Tutoveanu” Bârlad Școala Gimnazială „Teodor Medeleanu”, Com. Ciocani, Jud. Vaslui
Coordonator, prof. înv. primar Dorina Irimia
Se spune că „veșnicia s-a născut la sat” şi, pornind de la ideea că numai contactul direct cu
aceste izvoare constituie premisa realizării unor achiziţii de valoare, cadrele didactice de la şcolile
partenere vor da viaţă unui proiect ambiţios, având ca ţintă strângerea legăturilor dintre sat şi oraş,
valorificând potenţialul educativ de care ambele unităţi de învăţământ dispun.
Copiii vor avea posibilitatea să participe la activităţi desfăşurate într-o altă unitate şcolară, din
alt mediu decât al lor, îmbogățindu-și și diversificându-și informaţiile despre zona rurală sau urbană cu
noi cunoștințe despre tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti şi de a descoperi frumuseţile naturii prin
realizarea unor excursii şi drumeţii.
Considerăm că activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect vor asigura o mai bună cunoaştere
a muncii depuse de fiecare cadru didactic, o colaborare eficientă între şcolile din medii diferite şi vor
motiva preocupările învățătorilor, de a anula orice diferenţă între copiii de la sat şi oraş.
Participarea autorităţilor locale şi a părinţilor la activităţile proiectului va duce la instituirea unor
relaţii mai eficiente: informare, comunicare, implicare – între unitatea şcolară şi comunitatea locală.
Echipa de implementare a proiectului, şi-a propus să aducă și un strop de fericire în viaţa unor
copii care provin din familii modeste,defavorizate sau alte etnii(rromi).
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Ce este eTwinning?

Lansat în 2005 drept componenta
fundamentală a programului eLearning al
Comisiei Europene, eTwinning a devenit parte
integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru
Educație, Formare, Tineret și Sport, din 2014.
Biroul Central de Asistenţă eTwinning este
administrat de European Schoolnet, un
parteneriat internaţional format din 30 de
ministere europene ale educaţiei, ce concepe
instrumente de învăţare pentru şcolile, cadrele
didactice şi elevii din Europa. La nivel naţional,
eTwinning beneficiază şi de sprijinul a 36
de birouri naţionale de asistenţă

eTwinning este comunitatea şcolilor
din Europa.
eTwinning oferă personalului didactic
(profesori, directori, bibliotecari etc.) ce
activează în şcolile din ţările europene
participante o platformă de comunicare,
colaborare, demarare proiecte şi schimb de
informaţii, pe scurt, un spaţiu în care să simtă
că fac parte din cea mai palpitantă comunitate
educaţională din Europa.
Acţiunea
eTwinning
promovează
colaborarea şcolară în Europa prin intermediul
tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC),
oferind asistenţă, instrumente de lucru şi
servicii şcolilor.
Portalul
eTwinning
(www.etwinning.net) este punctul central de
întâlnire şi de lucru al acţiunii. Portalul este
disponibil în 26 de limbi şi numără circa
230.277 de membri şi peste 5462 de proiecte
din toată Europa. De asemenea, portalul pune
la dispoziţia cadrelor didactice instrumente
online cu ajutorul cărora pot căuta parteneri,
pot demara proiecte, pot face schimb de idei şi
bune practici şi pot începe să colaboreze
imediat, graţie gamei variate de instrumente
personalizate de pe platforma eTwinning.

Valorificând această oportunitate, fiind
buni utilizatori TIC, elevii clasei a II-a A
participă în anul şcolar 2014-2015 la un
proiect deosebit, devenind mici ziarişti, alături
de elevi din cinci ţări europene, realizând un
ziar al şcolilor implicate în proiect: The
European Schools Newspaper
Crearea ziarului este un proces plăcut,
creativ și educativ. Acest proiect aspiră să
implice mulți elevi din şcolile europene în
realizarea unui ziar comun! Fiecare număr va
avea o anumită temă, astfel încât toți
participanții îşi pot face o idee despre ceea ce
se întâmplă în şcoala şi în ţara partenerilor lor.
Elevii participanţi vor avea, de asemenea,
posibilitatea de a interacționa prin spațiul
virtual eTwinning, îmbunătățindu-și astfel
abilităţile de citit-scris în limba engleză, ca
limbă de circulație internațională, și lărgirea
orizonturilor lor. Elevii se vor simţi cetățeni ai
lumii, membri ai unei comunități mari, în afara
barierelor locale de mediu. Prin utilizarea
limbii engleze ca vehicul, acest proiect va oferi
16

o perspectivă utilă asupra colegilor lor, a
intereselor, obiceiurilor și mentalităților.

Copiii lucrează în
acest moment la articolele pentru cel de-al
treilea număr, în care vor prezenta regiunea în
care locuiesc, orașul Bârlad, județul Vaslui și
zona Moldovei. Este o provocare foarte mare
pentru vârsta lor, însă sunt sprijiniți de către
părinți, de învățătoarea clasei și de doamna
profesoară de limba engleză, doamna
Teodorescu Mihaela, care verifică textele
scrise de elevi și îi ajută să le scrie corect în
engleză.
Până la finalul anului școlar, vor publica
încă trei numere, ultimele două având ca temă
tradițiile și obiceiurile.
Pe tot parcursul proiectului, elevii și
cadrele didactice vor utiliza platforma dedicată
proiectului, prin intermediul căreia pot
comunica, pe chat, pe forum, unde se vor
consemna toate activitățile desfășurate într-un
jurnal, pot posta imagini și filme, iar în final,
utilizând Skype, se va realiza o conferință în
cadrul căreia își vor putea vedea partenerii de
proiect.
În
primul
număr al ziarului,
fiecare
echipă
implicată în proiect
s-a prezentat, elevii
povestind care le
sunt
pasiunile,
interesele,
desenând
ceva
pentru colegii lor
din
școlile
partenere,
tema
fiind ”All about
me”, iar în al doilea
număr s-au prezentat informații despre fiecare
școală, ”My school”.

Fiecare număr al revistei aduce cu el noi
provocări, dar și satisfacții, descoperind
informații interesante despre elevii și școlile
din alte țări europene.
Înv. Adina Stratulat
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„LOVE DAY”
Acesta este numele unui proiect eTwinning în care sunt implicați elevii clasei
pregătitoare A, începând cu 1 martie 2015. Alături
de ei se află elevi din Regatul Unit al Marii Britanii
și Irlandei de Nord, Italia, Turcia, Polonia, Croația și
o altă școală din România.
Indiferent de țara din care provin, de religia
pe care o au, elevii își exprimă dragostea pentru
mama, pentru orașul și țara în care locuiesc, pentru
animale și alte
lucruri care îi
fac fericiți.
Și,
pentru că toți
copiii
participanți la
proiect
au
vârste cuprinse
între 5 și 7 ani,
aceștia redau
iubirea
prin
intermediul
felicitărilor,
colajelor,
desenelor și fotografiilor. Toate aceste produse sunt postate pe platforma proiectului, pe twinspace.
Tot acolo, utilizând secțiunile forum, chat, jurnalul proiectului cadrele didactice implicate pot
comunica, pot face schimb de idei și își fac cunoscute școala, orașul, comunitatea locală și țara. Astfel
se interacționează, se dezvoltă proiecte de colaborare, se face schimb de informații.

Elevii sunt foarte încântați să colaboreze și se simt mândri să știe că lucrările lor sunt
apreciate de alți copii de vârsta lor care, deși sunt departe, sunt aproape prin pasiunile pe care le au și
prin modul de exprimare a acestora și constată că sunt parte a Uniunii Europene.
Prof. Iulia Șolcă
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SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!

Școala altfel este ocazia anualӑ
cȃnd toţi elevii, fie mari sau mici, au
posibilitatea de a-ṣi realiza visele, de a
evada din banalul cotidian al temelor.
Elevii au propus doamnelor
ȋnvӑţӑtoare din ṣcoala noastrӑ să facă ȋn
fiecare an altceva, plӑcut ṣi relaxat.
Ce s-a observat de-a lungul anilor?
Aceste activitӑţi aveau valoare formativӑ ṣi
efect maxim cu atȃt mai mult cu cȃt elevii
ȋṣi realizau dorinţele. Ṣi uite aṣa, timpul
lejer avut la dispoziţie, a fost fructificat de
toţi elevii deopotrivӑ, fӑrӑ absenţi.
A fost anul cȃnd uṣile instituţiilor
au fost deschise ȋn aṣteptarea glasurilor
cristaline ṣi vibrante ale elevilor. Muzeele,
planetariul, chiar ṣi puţinele fabrici ale urbei bȃrlӑdene aṣteaptӑ
aceastӑ sӑptӑmȃnӑ dedicatӑ copiilor.
O surprizӑ plӑcutӑ o reprezintӑ deschiderea porţilor
unitӑţilor militare, ale pompierilor, ale mӑnӑstirilor, ale
fermelor agricole, care dezvӑluie elevilor ṣi alte aspecte mai
puţin ṣtiute de elevi. Mai nou, acestea ȋṣi planificӑ ṣi ele
activitӑţile ȋn funcţie de aceastӑ perioadӑ.
Ṣi uite aṣa, chiar dupӑ intrarea ȋn noul an, apar
ȋntrebӑrile din partea elevilor: Ce facem anul acesta? Unde mai
mergem? Ce mai facem?
Ce facem noi, cadrele didactice?
Rӑspundem dorinţelor elevilor. E foarte bine cӑ
societatea a ȋnţeles cӑ
elevii sunt viitorul
oraṣului ṣi numai prin
aceastӑ deschidere a
porţilor reuṣesc elevii
sӑ-ṣi facӑ o idée
despre viaţӑ.
Ce
rӑspund
elevii ȋntrebӑrii dacӑ
le-a plӑcut, chiar dacӑ
nu
le
convenea
mirosul, atmosfera?
Mi-a plӑcut! Sӑ mai
venim!
Chipurile lor
luminoase, ale copiilor ṣi pӑrinţilor ,,gazdӑ” vorbesc de
bucuria resimţitӑ dupӑ fiecare activitate.
Deci, sӑ trecem la urmӑtoarea activitate!
Prof.ȋnv. primar, Botaṣ Georgiana
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ARGUMENT PENTRU MIŞCARE
Într-o lume supertehnologizată, unde totul
se desfăşoară cu viteză şi cu foarte mult stres si
tensiune psihică, am uitat să râdem şi, ce este şi
mai grav, nu mai ştim să ne jucăm cu elevii
noştri. Acest lucru este explicabil, părinţii sunt tot
mai ocupaţi, grijile cotidiene îi copleşesc,
lăsându-i fără bucuria de a-şi urmări copiii în
dezvoltarea lor. Aceştia din urmă sunt cei care
pierd mai mult, petrecând multe ore în faţa
calculatorului, fiind lipsiţi de comunicarea cu
părinţii lor şi alţi copii, trăind adesea într-o lume
virtuală, ruptă de realitate, se joacă prea puţin cu
ceilalţi copii, în aer liber şi au parte de prea puţină
activitate fizică. Pe scaun acasă la calculator, pe
scaun la şcoală unde lipsa dotărilor
corespunzătoare
fac
aproape
imposibilă,
desfăşurarea activităţilor motrice. Sunt motivele
pentru care copiii noştri se închid în sine, nu ştiu
să-şi exprime sentimentele, sunt obezi sau
supraponderali, se mişcă greu. Toate acestea pot
duce la afecțiuni cardiovasculare, la diabet,
scăderea tonusului muscular, a rezistenţei
generale, a lipsei de îndemânare şi atenţiei.

Noi, profesorii de educaţie fizică şi sport,
avem alternativa şi aceasta este reprezentată de
mişcarea în aer liber, prin joc, exerciţiu fizic,
formarea unor deprinderi din jocuri sportive sau
sporturi, corectarea unor deficienţe şi ameliorarea
stării generale de sănătate, asta fără a afecta
bucuria copiilor de a se juca. Toate acestea, dacă
sunt realizate cu pasiune şi profesionalism, nu pot
decât să aducă numai beneficii, copiilor,
părinţilor şi, implicit, profesorilor care prin
munca depusă, mai ales prin voluntariat, pot crea
o stare de emulaţie propice activităţilor sportive
care, în timp, se vor concretiza în creşterea
efectivelor şcolare dornice de mişcare şi sport .
Prin iniţiativa noastră de a lucra voluntar
într-un anumit domeniu sportiv, dăm posibilitatea
copiilor să aleagă, cum vor să se joace şi ce
sporturi vor să practice, important ca ei să se
mişte (şi să ne mişcăm şi noi), că este handbal sau
fotbal sau orice altă activitate sportivă. Asta nu ne
împiedică să selectăm cu timpul copiii talentaţi şi
capabili, care vor fi îndrumaţi către secţiile de
performanţă.
Profesor de educaţie fizică
şi sport, Adrian Todireasa

OINA - SPORT NAŢIONAL ROMÂNESC
Să nu ne uităm tradiţia.
De când se joacă oina pe meleagurile
noastre este foarte greu de precizat, deoarece
începuturile ei se pierd în negura vremurilor.
Timp de secole, oina s-a transmis din
generaţie în generaţie. Având o semnificaţie
profund folclorică, oina s-a confundat cu folclorul
însuşi, urmând aceleaşi reguli de existenţă şi
răspândire.
Prima ştire scrisă despre existenţa jocului
de oină datează din anul 1763 şi ne-o furnizează
renumitul patriot şi istoric al neamului românesc,
Nicolae Iorga, în cartea “Observaţii şi probleme
bănăţene“.
O altă consemnare ne-o furnizează P. Ispir,
un fost jucător de oină, printr-o notă ce datează

din anul 1952. El arată că la 16 octombrie 1852,
când domnitorul Grigore Ghica punea piatra
fundamentală la Şcoala domnească din Târgu
Neamţ, prin prevederile Regulamentului Organic,
la solemnitate a participat şi “isonaria” şcolii,
corul elevilor. Printre isonari se aflau doi şcolari
care aveau să devină mândria literaturii române
de mai târziu, “Nică“ a lui Ştefan a Petrei din
Humuleşti, Ion Creangă şi elevul Vasile Conta de
la Ghindăoani-Neamţ.
Cei doi buni isonari, fiindcă ţineau isonul la
bisericile din satul lor, nu erau de găsit când a
început serbarea. Bătrânul călugăr Vartolomei
Butu, de la mănăstirea Secu, fost elev al şcolii,
povesteşte că cei doi, cu alţi colegi de-ai lor, se
20

jucau pe toloacă cu un băţ şi o minge, joc căruia ”Regulament pe două foi volante” din primăvara
noi îi ziceam oină. De aici ei au fost aduşi la anului 1898. Iar la Regulamentul jocului din
serbare. Ştirea furnizată este exactă deoarece decembrie 1898, problema arbitrilor şi
însuşi “împricinatul”, Ion Creangă, în”Amintiri arbitrajelor a fost tratată de el.
din copilărie”, ne povesteşte despre această
Ţinând cont de ceea ce a făcut Spiru Haret
întâmplare.
pentru oină, în cei 10 ani de activitate
Primul om care s-a străduit şi a reuşit să ministerială, îl putem numi fără nici o reţinere–
transforme caracterul oinei dintr-un joc gimnast părintele oinei.
într-unul sportiv a fost Spiru Haret. În opera sa de
Pe meleaguri tutovene, oina a dăinuit mai
modernizare a învăţământului el n-a uitat nici ales în zona Bârladului. La nivelul municipiului
oina, pe care o practicase în şcoală. Atât prin Bârlad începând cu anul 1993 când a avut loc
reforma învăţământului din 1898, cât şi prin alte prima ediţie a Memorialului “VASILE
decizii ministeriale, el a introdus practicarea TĂMĂŞANU“ cel care a fost sufletul acestui
obligatorie a oinei în învăţământul de toate sport în zona noastră, cu mici întreruperi,
gradele. Totodată s-a preocupat de organizarea prezenţa noastră în Campionatul Naţional de Oină
primelor concursuri locale şi pe ţară precum şi de - şcoli gimnaziale - este oglindită în următoarele
regulamente. La el acasă a fost conceput primul rezultate:
regulament al Jocului de oină, aşa–numitul
 1994-Locul I - Bârlad, 26 – 29 mai - Şcoala nr. 11 Bârlad.
 1995-Locul IV – Sibiu - Şcoala nr. 9 – Bârlad.
 1996-Locul VI - Botoşani – 17- 19 mai – Şcoala nr.9 - Bârlad.
 1997-Locul I – Bârlad - Şcoala nr. 5.
 1998-Locul II – Drăgăşani - Şcoala nr. 5 Bârlad.
 1999-Locul I – Bârlad, 21-23 mai – Şc. nr. 5 Bârlad.
 2002-Locul II - Turnu Măgurele 24 - 26 mai - Şc. nr. 5 Bârlad.
 2003-Locul V - Turnu Măgurele - 28 - 31 mai - Şc. nr. 5 Bârlad.
 2004-Locul III- Turnu Măgurele - 13 - 16 mai - Şc. nr. 5 Bârlad.
 2005-Locul V - Baia Mare - 26 - 29 mai - Şc. nr. 5 Bârlad.
 2006-Locul I - Turnu Măgurele - 18-25 mai - Şc. nr. 5 Bârlad..
 2007-Locul IV –Baia Mare - Şc. nr. 5 Bârlad.
 2008-Locul VIII –Vaslui - Şc. nr. 5 Bârlad.
 2009-Locul II – Baia Mare – Şc. Nr. 5 Bârlad.
 2012-Locul III - Piatra Neamț - etapă de zonă - Școala ,,George Tutoveanu,,
Bârlad.
 2013-Locul III - Piatra Neamț - etapa de zonă - Școala Generală ,,George
Tutoveanu,, Bârlad.
 2014-Locul – IV – Suceava - etapa de zonă - Școala generală ,,George
Tutoveanu,, Bârlad.
Nutrim speranța că vom reuși să reluăm practicarea Jocului de Oină de către elevii școlii noastre,
iar rezultatele nu vor întârzia să apară.
În numele conducerii şcolii şi al meu personal, mulţumim acestor elevi care au reprezentat școala
noastră la ultimele competiții din Jocul de Oină şi le urăm succes la următoarele confruntări .
Profesor de educaţie fizică şi sport,
Petru Vasilache
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PARKOUR
Parkour este o disciplină fizică inspirată de mişcarea corpului
omenesc. Se concentrează pe mişcarea eficientă, neîntreruptă, înainte, peste,
pe sub, în jurul şi prin obstacole (atât naturale cât şi artificiale) într-un anume
mediu înconjurător. Astfel de mişcare poate apărea sub formă de fugă,
sărituri, căţărări şi tehnici mai complexe. Scopul parkour-ului este ca
practicantul să-şi adapteze mişcarea la orice obstacol din calea sa.
Unii oameni găsesc multe similarităţi între parkour şi cascadoriile şi tehnicile
celebrului actor şi practicant de arte marţiale Jackie Chan. Totuşi, alţii privesc
parkour-ul ca pe o artă asemănătoare dansului: o formă de a materializa
mişcarea corpului omenesc în cea mai frumoasă formă a sa. Parkour este
adesea legat de ideea de libertate, în forma abilităţii de a depăşi aspecte din
preajma ta care tind să limiteze, de exemplu, balustrade, grilaje, rampe, scări sau pereţi, cuprinzând
libertatea la un nivel non-fizic de asemenea.
Antrenamentul este inspirat din "L'éducation Physique Virile Et Morale Par La Méthode
Naturelle" (metoda naturală de educaţie fizică şi morală) cunoscută şi sub denumirea de Hebertisme,
concepută de Georges Hébert (1875-1957), fost ofiţer naval care în călătoriile sale în Africa a fost
uimit de abilităţile fizice ale populaţiei indigene: „Corpurile lor erau splendide, flexibile, sprintene,
agile, rezistente şi cu toate astea nu aveau un alt antrenor în gimnastică decât viaţa lor în natură.“ G.
Hébert
Această metodă naturală constă original în construirea unor trasee cu obstacole, parcours du
combattant, în care, pe lângă mişcările specifice parkour-ului de astăzi, se regăseau şi probe de înot, de
ridicare de obiecte grele, de aruncare a unor obiecte, cvadrupedie şi de luptă corp la corp cu un
partener. Spre deosebire de parkour, în "metoda naturală", toate exerciţiile sunt executate fără
încălţăminte, iar scopul metodei este acela de a crea indivizi puternici, atât fizic cât şi psihic, moral:
"etre fort pour etre utile" (puternic ca să ajuţi) şi "etre et durer" (este şi durează) fiind motto-urile
practicanţilor. Acest gen de trasee inspirate din metoda naturală se regăsesc şi astăzi în incintele
militare din toată lumea.
Cel care a preluat şi a adaptat metoda naturală a fost David Belle (n. 29 aprilie 1973), inspirat
de tatăl său, Raymond Belle (1939 - 1999), fost militar în Vietnam recunoscut pentru faptele sale de
eroism în cadrul "sapeurs-pompiers" - pompierii militari din Paris. David Belle a părăsit şcoala la 15
ani şi s-a dedicat în totalitate dezvoltării artei sale, Le Parkour. Pe acest drum l-au urmat mai multe
persoane printre care şi grupul Yamakasi, Jerome Ben Aoues, Sebastien Foucan, Les Tracers ş.a.
În urma popularizării disciplinei, mai ales prin documentarul Jump London, urmat apoi de
Jump Britain, diferite ramuri bazate pe latura fizică a parkour-ului au apărut, înclinate mai degrabă
spre mişcări spectaculoase. Aceste discipline sunt: 3run, free-running, etc. Altele bazate pe aceleaşi
principii au fost aduse în actualitate: yamakasi, multilevelmoves, tricking, street stunts.

Terminologie
Traceur: Practicant de parkour. Termenul provine din verbul "tracer" care în
limbajul de argou francez înseamnă "a scăpa", a evada sau a ajunge undeva rapid
prin fugă sau pe bicicletă sau cu maşina, a te grăbi.
Tehnici de bază în Parkour:
 Demi Tour Turn: Folosit pentru plasarea pe cealaltă parte a unui obstacol
ca să poţi trece la următorul.
 Franchissement|Underbar: Saltul printr-un spaţiu îngust cu picioarele în
faţă şi ajutat de mâini pentru stabilitate.
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Laché: Lacher înseamnă literal a da drumul. Când atârni de un
obstacol şi cazi ca să te prinzi de altul.
 Passement|Salt|Speed: Termenul general pentru orice tip de
salturi peste obstacole.
 Saut de Chat|Saltul pisicii|Kong: Ne lansăm, punem mâinile
pe obstacol, aducem picioarele la piept după care împingem şi cu
mâinile - în acest moment picioarele sunt încadrate de mâini şi trec
printre ele pentru o aterizare pe cealaltă parte a obstacolului.
 Passe Muraille|Wall Climb: Trecerea peste ziduri înalte sau
obstacole similare.
Planche|Ridicare: Să ajungi din atârnat într-o poziție deasupra obstacolului.
Reverse|360: Un tip de salt folositor când te afli la un unghi diferit de obstacol sau când eşti
foarte aproape de obstacol.
Roulade|Rostogolire: Rostogolirea diagonal pe spate
folosită pentru transferul de inerţie/energie din salturi.
Saut de Bras|Săritură cu braţe|Cat Leap: Aterizarea pe
un obstacol în atârnat/ghemuit, mâinile apucă marginea şi
astfel susţin întreg corpul.
Saut de Détente|Săritură în lungime: Saltul dintr-un loc
în altul peste o distanţă/lacună.
Saut de Fond|Săritură de fond: Un salt undeva jos urmat
de obicei de o rostogolire.
Saut de Précision|Săritură de precizie: Un salt de pe un obiect pe un altul îngust/mic.
Tic Tac: împingi cu un picior pe un obstacol, de obicei un zid, pentru a putea trece peste alt
obstacol.












Non-rivalitate
O campanie a fost pornită pe 1 mai 2007 de către portalul Parkour.NET pentru a conserva filozofia
parkour împotriva competiţiei sportive şi a rivalităţii. În cuvintele lui Erwan (Hebertiste):
Competiţia împinge oamenii să lupte împotriva altora pentru
satisfacţia unei mulţimi şi/sau beneficiul câtorva oameni de afaceri
prin impresionare. Parkour e unic şi nu poate fi un sport de
competiţie fără a-şi ignoră esenţa altruistă de a se dezvolta. Dacă
parkour devine un sport, va fi greu să predai şi să răspândeşti cu
seriozitate parkour ca o activitate non-competitivă. Prin aceasta se
va răspândi un nou sport care, dacă va fi numit parkour, nu-şi va
mai păstra esenţa filozofică”
În final este bine să facem câteva precizări, în mod expres pentru
elevii noştri,referitor la această tânără ”ramură sportivă„ care este
practicată cu predilecţie de către tineri care au o bună pregătire fizică şi psihică, care au o dezvoltare
somato-funcţională bună. Dacă nu suntem în posesia celor amintite mai sus este bine să ne mulţumim
doar cu calitatea de a privi pe cei care practică „PARKOUR„ fiind astfel scutiţi de accidente care
pot lăsa urme grele pentru toată viaţa.
Profesor de educaţie fizică şi sport,
Petru Vasilache
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Ju-Jitsu - “ştiinţa sau arta supleții”
Ju-jitsu este una din cele mai vechi arte marţiale japoneze.
În traducere înseamnă “ştiinţa sau arta supleții” ori “arta de a-l face
blând pe agresor”, deoarece este o artă marţială în care se
urmăreşte ca inteligenţa şi flexibilitatea să fie superioare forţei
brute.
În ţară noastră, Ju-Jitsu a apărut în anul 1928, când un
maestru japonez a predat lecţii timp de câteva luni, reuşind astfel
să iniţieze câţiva entuziaşti. Primul club român de Ju-Jitsu şi Judo sa înfiinţat în 1930, însă cel de-al doilea război mondial a întrerupt
aceste
activităţi
sportive,
revigorându-se abia în 1966. Din
1982, artele marţiale au fost
interzise în ţară noastră.
După 1989, în România s-a înfiinţat Federaţia Română
de Arte Marţiale din care făcea parte şi Ju-Jitsu. Din anul 2000,
stilul Ju-Jitsu s-a afiliat la Federaţia Internaţională de Ju-Jitsu,
sportivii români participând astfel la competiţiile
internaţionale şi obţinând importante distincţii la majoritatea concursurilor.
Eu am început la vârstă de 5 ani şi jumătate să practic
Ju-jitsu în cadrul clubului Wazary Dojo. Am fost cel mai mic
sportiv al clubului, timp de aproximativ un an. Încă de la
început, am fost atent la lecţiile predate de senseiul meu, prof.
Alex Rotaru, care este un model pentru mine (multiplu
campion
naţional,
campion
balcanic
etc.).
Au
fost
antrenamente mai grele, altele
mai uşoare, dar tehnicile dobândite în timpul acestora, m-au ajutat
să mă dezvolt frumos, să fiu disciplinat, să fiu perseverent şi
sârguincios, atât la cursurile din sala de sport, cât şi la şcoală.
Tehnicile învăţate, trebuie folosite în afară sălii de sport doar
pentru autoapărare şi nu pentru a-i răni pe ceilalţi. În prezent, am
centură verde 3 Kyu.
Din ianuarie 2012 şi până
în prezent, am participat la
numeroase competiţii locale şi
naţionale unde am obţinut 16 medalii de aur, 4 de argint şi 4 de
bronz. Am obţinut 10 medalii de aur la campionate naţionale,
am fost 2 ani consecutiv sportivul anului (2013, 2014).
Competiţiile la care am participat au fost de Ju-jitsu
tradiţional, Brasilian Ju-Jitsu, Submision, Kempo, Semikempo,
Fullkempo, MMA( mixed marţial arts).
Iubesc acest sport şi doresc să-l practic toată viaţă mea.
Teodor Chiper - clasa a II- A
Înv. Adina Stratulat
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Judo - sportul meu preferat
Judo este o arta marțială japoneză modernă. Principiile sale
se bazează pe folosirea supleței în locul forței brute. În judo se
folosesc proiectări, secerări, fixări la sol.
Am ales acest sport pentru a-mi dezvolta caracterul și
respectul de sine. Consider că este cel mai disciplinat sport din lume,
unde respectul față de antrenor, și, cel mai important, pentru
adversari, este o valoare fundamentală.
Practic acest sport de aproximativ doi ani și cred că este un
mod eficient de autoapărare, atât în cazul bărbaților cât și al
femeilor. Acesta implică multă muncă, concentrare și, nu în ultimul
rând, înlocuirea timpului liber cu multe antrenamente.
Pentru mine cel mai important moment a fost
obținerea,,Diplomei de Excelență” oferită de Primăria Bârlad.
Am obținut însă și medalia de argint la ,,Cupa României
2013”, medalia de aur la ,,Cupa României 2014” și medalia de aur la
,,Campionatul Național 2014”.
Aș vrea ca și ceilalți copii să înțeleagă faptul că practicarea
acestui sport aduce beneficii atât în sănătatea psihică, cât și în cea
fizică. De aceea, îndemn pe toți copiii să-l urmeze.
Gîlcă Mihail – clasa a II-a C,
Prof. Costin Luminița Simona

Sportul minții, șahul…
Numele meu este Angheluță Diana, sunt elevă a clasei a IIa A, iar pasiunea mea este șahul. Primul meu contact cu acest sport
a fost pe când aveam 5 ani. Văzându-mi curiozitatea, tatăl meu a
început să lucreze mai mult cu mine, iar după jumătate de an, am
participat la prima mea competiție, la Vaslui. Aici am avut si primul
succes, care mi-a dat aripi pe mai departe.
Au urmat apoi o mulțime de alte competiții, mai mici sau
mai mari, cu succese sau fără, dar toate au contribuit, pas cu pas, la
evoluția mea. Iar beneficiul participării la astfel de turnee nu a fost
numai în plan sportiv. Am avut șansa de a-mi face noi prieteni și de
a vedea multe localități din țară: București, Iași, Brașov, Brăila,
Galați, Eforie Nord, Jupiter, Onești, Călimănești-Căciulata, Vaslui.
Chiar dacă este un sport greu, care necesită pregătire
continuă, consider că șahul mi-a adus numai câștiguri. Îți sporește
atenția și capacitatea de concentrare, te învață să câștigi dar și să
pierzi și îți impune acea disciplină necesară oricărui lucru bine
făcut.
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Iar, dacă ar fi să mă identific cu
una dintre piesele jocului de șah,
aceea ar fi pionul, pentru că
numai el evoluează și luptă să
devină
altcineva,
un
ALTCINEVA cu mult mai bun.

Angheluță Diana, clasa a II-a A
Înv. Adina Stratulat

Eu şi pasiunile mele
Ştiu, ştiu ar trebui să încep prin a mă prezenta, aşa cum se cuvine. Dar nu, am să încep prin a vă spune marea
mea pasiune: cititul. Iubesc să citesc, dar lucrul pe care îl ador mai mult este scrisul. Îmi place să scriu compuneri, să
compun poezii. Totuşi, aş prefera să vorbesc despre aceste pasiuni, decât să vă spun cum arăt, căci, sunt sigură că nu prea
interesează asta. Citiul. Mulţi ştiu să o facă, dar puţini înţeleg ce este el cu adevărat. Prin citit călătoresc. Da, călătoresc!
Sună ciudat, dar asta înseamnă de fapt să citeşti. De exemplu, să spunem că citesc un basm cu prinţese, cu Făt-Frumos şi
alte personaje. Atunci îmi imaginez că şi eu stau şi mă uit la acea scenă ca la un film. Diferenţa e că eu singură creez
înfăţişarea personajelor. Dar mereu mă întreb ce văd toate prinţesele la acest „Făt-Frumos’’? Am înţeles că e frumos sau
nu, iar autorul nu ştia ce nume să-i pună acestui „salvator’’, dar înainte să se căsătorească şi să trăiască fericiţi până la
adânci bătrâneţi, nu puteau face măcar cunoştinţă?
Să nu uit să vă spun si despre poezii. Cred că de când mi-am început „cariera’’ de cititoare am lecturat destul de
puţine poezii, iar dintre aceste doar câteva m-au impresionat. Nu că celelalte nu ar fi frumoase, dar pe mine mă încântă mai
mult acţiunea, drama şi mai puţin un peisaj. Niciodată nu am crezut că un loc poate ascunde atât de multe taine.
Totuşi, nu pot să nu vă vorbesc despre textele mele preferate şi anume (tobele, vă rog): cele caricaturale. Cel mai
mult îmi plac pentru că mă fac să râd. Dacă mă simt prost şi citesc ceva amuzant, imediat revin la o stare de...fericire, dar la
cea mai frumoasă dintre toate: fericirea de copil. Cred că fiecare dintre noi se abţinea să nu râdă când vedea un om mai
ciudat trecând strada. Ei bine, lucrurile stau la fel când citesc exagerările unor scriitori cu privire la faţa unor personaje.
Nimeni nu poate ghici cum mi le imaginez eu: ori cu nasul prea mare, ori cu un ochi de două ori mai mare decât celălalt sau
cu urechile la fel de lungi ca ale unui iepure.
Scrisul. Ador, ador, să fac asta! Când peniţa ajunge pentru prima dată pe filele caietului meu cu aşa-zisele mele
opere, există un „tip’’ care mă corectează mereu sau îmi rupe paginile, spunându-mi că pot scrie ceva mult mai bun. Deşi
ştiu că are dreptate, de multe ori mă sâcâie: „Nu trebuia să faci aşa, taie şi scrie din nou!’’, „Ideea asta nu e bună, stergeo!’’. La începutul acestui caiet vei vedea doar mâzgălituri şi tăieturi, toate scrise cu o cerneală de proastă calitate. Treptat,
vei observa că încep să fie texte scrise cât mai frumos, cu un limbaj mai expresiv şi fraze cât mai complexe. În spatele
acestora se ascund ideile, gândurile, sentimentele şi opiniile mele despre tot ce mă înconjoară. Cred că această carieră am
început-o încă din clasa I, pe când eram o copilă plină de idei, multe pentru vârsta aceea. Totul a început când ni s-a spus
despre un concurs în care trebuia să ne descriem. Am fost încântată, fapt care m-a împins să-mi încerc norocul. Ajunsă
acasă, acesta a fost primul lucru pe care l-am făcut. Să scriu! Să ajung să-mi trec pe o foaie primele mele impresii. Aveam
un sentiment pe care îl resimt de fiecare dată când compun un text. Era o bucurie cu nuanţe de mândrie. Puteam face şi o
planşă din care să reiasă acest grozav sentiment. Deja îmi imaginez culorile pentru fiecare bucăţică de senzaţie pe care o
trăiam. Simţeam că mă aflu pe o câmpie albă şi că pot scrie toată câmpia, că nimic nu mă putea opri. Aveam atâtea idei!.
Acum trebuie să închei, sperând că într-o zi voi reuşi să scriu propria carte sau că voi putea să găsesc o carte fără sfârşit, în
care să-mi scufund imaginaţia!
Nanu Ana-Maria, Clasa a VI-a,
Prof., Căruţaşu Cristina
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MAGIA

SCRISULUI

Zi de vară

Eu

Este o nouă zi de iulie. E cald. Marius stă
lângă copacul cel mare și umbros din curte. El
este plictisit. Nu știe ce să facă. Deodată, vede o
pisică. Neavând ce să mai facă, se ia după ea. Cei
doi,pisica și cu Marius,merg atât de mult, încât ies
din sat și ajung în pădure. Doar că de data asta
pădurea nu mai arată ca de obicei. Arată de parcă
ar fi în ceață, deși e vară,iar cerul e senin.
La un moment dat, el nu mai vede pisica.
Abia atunci își dă seama că s-a rătăcit. El o ia în
stânga, o ia în dreapta, cu speranța că va ieși din
pădure. Dimpotrivă,el se afunda și mai adânc. În
toată această agitație, o veveriță îi spune:
- Te-ai pierdut și tu...Ah, copiii din ziua de
azi,nu știu că e mai bine să rămână acasă decât să
se piardă prin coclauri...
- Dar urmăream și eu o pisică...Nu știam
că mă voi rătăci în pădure din cauza ei!
- Măi, ia spune ce pisică ai urmărit?
- Una albă...
- Se pare că Albicioasa a început să facă
farse...
- Oh, nu voi mai ieși niciodată din pădurea
aceasta!
- Nu-ți face griji, știu eu cine te poate
ajuta. Este Aricel, ghidul pădurii.
- Hei, salut,veverițo!
- O, bună, Aricel! Chiar despre tine
vorbeam!
- Nu-mi spune! Trebuie să-l conduc pe el
la marginea pădurii!
- Ah, tu le știi pe toate!
În nici zece minute, Marius se afla deja în
sat.
Este seară. Băiatul este buimăcit. Își dă
seama că totul a fost un vis. Dar, spre mirarea lui,
lângă el stau un arici, o veveriță și o pisică albă.

Cuvinte de aur mă zugrăvesc,
Scrise de mâna părinţilor mei
Cu toată făptura iubesc,
Magia credinţei întregului trei.
Mă-nvălui în zâmbet mereu,
Am ochi cristalini de sidef
Nu ştiu ce-nseamnă „mi-e greu”,
Sunt un hoinar plin de chef.
Roiesc printre stele şi praf de idei,
Încerc să-mi explic ceea ce simt
Sunt idoli profesorii mei,
Nu-mi place să fur şi să mint.
Gherghescu Andrei, Clasa a VI-a B,
Prof. Căruţaşu Cristina

Autoportret
M-am născut într-o zi de toamnă,
Când frunzele prin vânt jucăuş sendeamnă,
Să zburde, să cânte-n amurg,
Când râuri răzleţe se frâng,
Iar ochii-mi căprui mă-nvaţă
Să iau doar frumosul din viaţă
Şi-s veseli zâmbind fericiţi,
Când văd ochii mamei iubiţi.
În părul bălai se adună
A soarelui mândră cunună,
Cu raze zglobii ce mă-nvaţă
S-ajung zâmbitoare acasă.
Pentru mama sunt crăiasă
Şi a tatei mândrie aleasă
Bunicii o spun cu tărie
Că-s mică, dar marea lor bucurie.

Luigi Goga, Clasa a V-a A,
Prof. Căruţaşu Cristina

Modiga Miruna –Mihaela, Clasa a VI-a B,
Prof. Căruţaşu Cristina
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Noapte de iarnă

Pisicuțele

Este Ajunul
Crăciunului. Stau în pat și ascult o poveste pe
care o citește mama. Este despre Polul Nord.
Închid ochii și mă
trezesc la Polul Nord. Acolo văd spiridușii
Moșului cum ajută la fabricarea jucăriilor și la
împachetarea lor pentru copiii din toată lumea.
Deodată, mama mă
strigă. Deschid ochii și văd că sunt în pat, iar
mama terminase de mult povestea.
Raluca Boghiu, clasa I A,
Prof. Gina Grigoriță

Pisicuța Bela a adus pe lume două
pisicuțe. Ele sunt cu blănița albă și pete negre.
Sunt micuțe și flămânde.
Pisicuța Bela este grijulie și le dă lăptic.
După câteva
săptămâni, au devenit jucăușe. Era o frumoasă
familie de pisici. Ele s-au împrietenit cu alte
pisicuțe.
Ce frumos se joacă
ele!
Jasmine Baugh, clasa I A
Prof. Gina Grigoriță

Când vine seara

Un trandafir roşu

Noaptea a venit,
Şi s-a făcut răcoare.
Pe cer s-a arătat,
Luceafărul cel mare.
Şi felinare aprinse
Ȋţi luminează calea
Ca tu să nu te-mpiedici
Ci să ȋţi vezi cărarea.
Şi licuricii zboară,
Te-ncântă-n a lor joc,
Parcă sunt mici micuţe
Cerculeţe de foc.

Un trandafir roşu eu ȋţi dăruiesc,
Ca să ştii că te iubesc.
Pentru că nimic nu spune “Te iubesc”
La fel ca trandafirul ce ţi-l dăruiesc.
Crăciun
Se-aud clopoţei,
Gingaşi zurgălăi,
Să te colinde au venit.
Afară e ger,
Ȋnăuntru se aude “Leru-i Doamne, ler”
Imaginea turtelor dulci te-ncântă,
Astăzi este o zi Sfântă.
S-a născut Iisus Hristos,
Tot omul e bucuros.
S-a născut Domnul Iisus
Ȋmpărat trimis de sus.
Tălășman Marina Alina V C- prof. Cozma Mariana

Ȋn oraṣ sunt opt cӑţei,
Se-ntȃlnesc cu alţii trei.
Pentru cӑ e zi cu soare,
Pleacӑ-n oraṣ la plimbare.

Matematica ȋn poezie
Iar doi spun: -Am obosit!
Ṣi pe bancӑ s-au oprit.
Restul urcӑ ȋn tramvai.
Cȃţi sunt? Spuneţi voi! Hai!
Drumea Alexandra, clasa a IV-a B, Prof. Botaṣ Georgiana
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Cerul ȋnstelat

Iarna
E din nou iarnă pe acest meleag
Toată lumea cântă
Şi-i este drag
Să iasă afară,
Unii doar ȋn prag.

Stau şi privesc
Şi mă minunez,
Un cer ca-n poveşti
Ce mereu ȋl priveşti.
Milioane de stele
Milioane sunt ele,
Ȋnsă cea care iese ȋn evidenţă mai tare
Este luna, luna sclipitoare.

Copiii sunt ȋncântaţi
Că este iarnă iar.
Le place să se tragă
Cu sania pe deal.
Ȋn casă miroase a cozonac,
Copiii se duc la colindat,
Iar mama ȋi aşteaptă
Ȋn casa lor cea dragă.

Strălucirea cerului te orbeşte
Dar parcă-ti vorbeşte,
Parcă vrea să spună
Un secret legat de lună,
De lună şi de stele,
Ȋnsă vrea să le afle şi pe ale mele.
Baştea Iulia V C- prof. Cozma Mariana

Vacanţa cifrelor
Veselie peste tot!
Ȋn trenuleţ am urcat,
A ȋnceput vacanţa mare!
Ṣi-n excursie am plecat.
Am plecar cu toţ la joc
Dar pe nouӑ l-am uitat!
Munţi ṣi vӑi am strӑbӑtut 1. Iatӑ! L-am recuperat
Nӑzdrӑvane ṣi gingaṣe
Cifrele-au pornit ȋn toi
Sӑ se joace ṣi sӑ cȃnte
De sȃmbӑtӑ pȃnӑ joi.
Romila Bianca, clasa a IV-a B, Prof. Botaṣ Georgiana
Minunata toamnă
După vara fierbinte cu zile lungi, a sosit toamna cu zile scurte si
mohorâte. Soarele este din ce în ce mai palid. Razele lui timide mângâie pământul amorțit. Norii
cenușii s-au împrăștiat pe cerul albastru. Peste copaci adie un vânt tomnatic care scutură crengile cu
frunze uscate, oferind pământului un covor multicolor. Câmpia vestedă este singura, fară compania
florilor. Lacrimile lui octombrie udă pământul ca prin magie. Cârduri de rândunele se așază, rând pe
rând, și zboară ca niște săgeți. În livezi munca este în toi. În vii sunt mirosuri îmbietoare, dar și în
livezi. Merele roșii ca focul sunt dulci, perele aurii sunt zemoase, iar gutuile au un puf gălbui.
Strugurii albi sau violet stau așezati în ciorchine și prunele au un mov fantastic și sunt bune si
gustoase.
Iubesc toamna deoarece acest anotimp este plin de farmec, culoare si schimbare!
Dorneanu Diana Delia, Clasa a III -a B,
Prof. Dorofte Gabriela
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Iordache Răzvan, clasa a IV-a B
Prof. Ganea Nela
Premiul I, Concursul “George Tutoveanu”
Din vechi timpuri şi până acum, se spune că…
A trăit odată un rege şi o regină. Aproape tot timpul regele era plecat în bătălii şi rareori stătea
pe la castel. Regina sa se plictisea adesea stând în scaunul parcă ninis cu diamante strălucitoare. Îşi
dorea tare mult să-şi însoţească regele, dar acesta rămânea de neclintit la rugile ei spunându-i că e
pentru binele ei să rămână la castel.
Într-o zi, pe când Olympus, căci acesta era numele regelui, era plecat să cucerească un nou
ţinut, regina, cuprinsă de tristeţe, a spus servitorului regal că pleacă să-şi viziteze fratele, care
locuia la capătul împărărției.
Îmbrăcată în haine sărăcăcioase, a plecat refuzând să fie însoţită de slujitori şi asigurându-i că
se va întoarce repede.
Au trecut un an, doi, trei… şi regina nu se mai întorcea.
„Am să mă întorc cât de repede pot!” aşa se termina fiecare scrisoare trimisă de Olympus la
castel, nerăbdător să-şi revadă soţia, dar pe care nu le mai deschidea nimeni…
Iată că într-o seară, cu o armata uriaşă după el, regele Olympus s-a întors acasă.
- Unde e regina mea?
- Luminate… a plecat! a răspuns servitorul.
- Cum a plecat? Unde s-a dus?
Într-o secundă, fără să mai aştepte vreo explicaţie, regele, împreună cu armata sa, au pornit
spre casa lui Telemah, fratele reginei. Când s-a trezit cu o armată uriaşă la uşă, acesta, năucit, a
început să întrebe:
- Dar cum? Ce e asta? Ce am făcut?
- Sunt zvonuri cum că regina mea ar fi venit la tine şi de atunci nu a mai văzut-o nimeni! Ce ai
de spus?
- Regina? Sora mea, Sophia? Nu a trecut pe la mine! a răspuns Telemah.
Când a auzit aceste cuvinte, regele a plecat să o caute prin tot ţinutul. Când a văzut că nu se
mai poate face nimic, o lacrimă înfiorată i s-a scurs pe obraz. Cuprins de deznădejde, s-a reîntors
la castel şi a poruncit slujitorilor să se oprească din muncă pentru a construi un templu din aur
închinat soţiei sale.
Olympus nu putea însă renunţă la speranţă… „Într-o zi o voi regăsi pe frumoasa mea soţie şi
vom trăi fericiţi!” Dar iată că într-o seară, Olympus a avut un vis în care măreaţa zeiţă Atena i-a
spus întocmai:
- Dacă vrei să mai fii fericit vreodată, vei opri lucrările şi vei distruge tot ce ai zidit până acum
din templu!
- Nu! Nu poţi face asta! i-a răspuns Olympus.
- Nesăbuitule! Ai mâniat forţa zeilor!
Şi, deodată, castelul a început să se clatine.
- Acesta e doar un avertisment! Dacă nu mă vei asculta, îl vei cunoaşte pe Athos!
- Dar cine...?
Şi nu mai apucă să spună nimic. Se trezi. „Nu cred nimic din visul asta!” şi-a spus el în gând.
S-a dezmeticit, s-a îmbrăcat în hainele sale preţioase şi a plecat în faţa templului unde
lucrările erau în toi. A cerut muncitorilor să-i confirme că în două luni totul va fi gata. ”Perfect! şia spus el în gând. Zeiţa Atena greşeşte! O să aibă parte de o surpriză...”
Timpul a trecut, iar templul se înălța, încet, încet… Astfel că un nou vis a avut Olympus. De
data asta, zeiţa Atena s-a arătat însoţită de o armata ce avea o forţă de neimaginat.
- Te-am avertizat! a strigat zeiţa Atena făcând pământul să se cutremure.
- Tu eşti zeiţa înţelepciunii! De ce vrei să îmi distrugi templul?
- Fratele meu, regele Infernului, a plecat nu de mult într-o lupta împreună cu câinele său cu
trei capete, Athos. Deşi avea puteri nebănuite, acesta a murit. Fratele meu s-a mâniat şi a trimis un
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blestem deasupra norilor. Blestemul spune aşa: „cine va îndrăzni să zidească un templu, va fi
aspru pedepsit, iar construcţia va capăta înfăţişarea câinelui meu, Athos.”
Visul a luat sfârşit şi Olympus s-a trezit într-un puternic miros de fum. A alergat într-un suflet
la fereastră. Totul în jur era în flăcări. Cuprins de diperare a strigat:
- Soldaţi!
Dar nimeni nu i-a răspuns. În mintea sa un gând şi-a făcut loc, acela că trebuie să plece de aici.
În timp ce alerga printre flăcări, o oglinjoară mică, cât o palmă i-a atras atenţia. Nu s-a putut stăpâni
să nu o bage în buzunar. Când a ajuns la porţile cetăţii, s-a uitat pentru ultima oară în urmă. A plecat
gândind că trebuie să-şi găsească un adăpost. Gânduri negre îi inundau mintea. „Oglindă…
oglindă…” O caută în buzunar. Se oglindeşte în ea… Zeiţă Atena…
- Primeşte de la mine acest ajutor! Îţi voi arata
curând o sabie care te va apăra de orice primejdie.
A acceptat acest ajutor de la zeiţa Atena şi a plecat
la drum. A străbătut mări şi ţări cu gândul la soţia sa şi
sperând totuşi că într-o zi o va găsi.
A ajuns într-un oraş numit Oregon. Îl dureau
picioarele îngrozitor, aşa că s-a aşezat pe treptele unei
case mari de tot.
- Aici este oraşul regelui Infernului? a întrebat
Olympus pe unul dintre trecători.
- Da! De ce întrebi? răspunse acesta îngrozit.
- Am fost cândva regele unui mare ţinut, dar regele
vostru m-a blestemat, iar ţinutul meu a luat foc. Mi-aş
dori tare mult să îl înfrunt!
- Înţeleg! Cred că eşti înfometat, răspunse trecătorul
prefăcându-se că nu a înţeles.
Şi îi întinse un colţ de pâine, lăsându-l singur.
Olympus a plecat mai departe. A ajuns în faţa unui
palat întunecat când oglinda din buzunarul sau s-a auzit
imediat:
- Acesta este castelul regelui. Dacă reuşeşti să intri în palat, misiunea ta este îndeplinită.
După ce a urcat câteva trepte din aur, a ajuns în faţă regelui. Deodată, totul s-a întunecat în faţa
sa şi o voce repetă întruna:
- Acesta e Infernul! Acesta e Infernul! Acesta e Infernul!
- Da… mi-am dat seama! a răspuns Olympus calm.
Chiar în acea clipă Atena a apărut. O voce fioroasă a răsunat:
- Soro… ce cauţi aici?
- Am venit să-i redai acestui om libertatea, soţia şi ţinutul.
- Şi dacă nu vreau?
- Atunci va trebui să-l chem pe tată! Pe Zeus!
Odată rostite aceste cuvine, totul s-a- luminat. Olympus parcă visa. Era de mână cu soţia sa, în
drum spre casă. Curând au ajuns, iar totul era intact: castelul, pământul, slujitorii.
- Regina mea, am greşit! Rămâi cu mine şi nu te voi mai părăsi niciodată!
- Nu credeam că voi mai auzi aceste cuvinte de la ţine! Dar sunt fericită!
Slujitorii îi primeau bucuroşi pe cei doi care îşi vizitau ţinuturile, ca altădată, ţinându-se de
mână, fericiţi.
Din vechi timpuri şi până acum, se spune că… „cele mai importante lucruri în lume au fost
realizate de oameni care au continuat să încerce, chiar şi când se părea că nu mai este nicio
speranţă.”
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Bunica mea
Cine nu-şi iubeşte bunicii? Ei sunt cei care au mereu grijă de tine. De
exemplu, bunica mea, Ioana, care mă aşteaptă tot timpul acasă cu mâncarea
aburind şi multă dragoste. Bunicii mele îi spun Bica, este brunetă şi are părul
cărunt. Este scundă şi grăsuţă, ca mine. Poartă nişte bluze galbene, maro sau
roşii, veste verzi, negre sau roşii şi pantaloni ori fuste lejere. Pe chipul ei blând
si luminos adesea se văd greutăţile şi nopţile nedormite.
Viaţa ei nu a fost aşa uşoară ca a mea. A trecut prin multe greutăţi, a
rămas fără mamă la o vârstă foarte fragedă. Acest lucru a făcut-o să fie mai
puternică. De la ea am învăţat să fiu ambiţioasă, luptătoare şi să nu mă dau bătută orice ar fi.
Eu o iubesc pe Bica fiindcă este blândă, iubitoare şi un pic cam vorbăreaţă, ca mine. Dar când
stau lângă ea simt o legătura puternică, pe care numai eu aş putea să o simt.
Te iubesc, bunico!
Teodora Iosub, cl a III-a B,
prof. Dorofte Gabriela
Zile de toamnă
Toamna aurie a revenit cu o recoltă bogată. Soarele palid ne privește de
departe. Norii cenușii parcă sunt niste pernuțe pufoase. Zilele se micșorează tot mai mult, iar aerul rece
si răcoritor ne calmează.
Copacii au crengile golașe și dese. O mantie
ruginie a acoperit pământul somnoros.
Florile s-au ofilit, dar sunt foarte frumoase.Ploile
dese s-au reîntors din a doua zi de toamnă. Cârdurile de rândunele se grăbesc ca
niște săgeti spre țările calde, bucuroase.
Livezile sunt pline de roade numeroase.Gutuile galbene, cu puf des, sunt
mari și zemoase. Perele aurii au invadat livada. Viile parfumate ne înduioșează zilele. Merele acrișoare
au un gust extraordinar, mai ales cele roșii ca focul. Oamenii sunt foarte activi în acest anotimp.
Toamna este anotimpul meu preferat!
Isac Alexia, cl a III-a B,
prof. Dorofte Gabriela
Floarea magică
A fost odată ca niciodată o floare care nu era una obișnuită. De îndată ce o rupeai,
ca prin magie, toți norii se transformau în acadele colorate și frumos parfumate.
Într-o zi, un copil a rupt floarea și când a văzut toate acadele pe cer a crezut
că visează, dar floarea i-a povestit puterea ei, iar el s-a bucurat tare mult.
A decis să facă ceva deosebit pentru minunata floare: a păstrat o petală a
acesteia într-un glob de cristal, glob care mai există cu siguranță și în zilele
noastre.
Cel care are norocul să găsească acel glob magic, va avea parte de ceva extraordinar: dacaă va
așeza petala fermecată pe o altă floare, aceea va transforma norii în acadele.
Vă imaginați cum ar fi să avem nori de acadele?
Bianca Enache, clasa a II-a A
Înv. Adina Stratulat
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Paște fericit!
Noi, copiii, suntem în al nouălea cer pentru că ne înnoim, pentru că
vom sta cu părinţii până târziu în biserică, pentru că imediat după Înviere vom
ciocni ouă roşii şi ne vom înfrupta din cozonacii cu parfum ademenitor,
pregătiţi cu mare grijă de mamele noastre.
Sărbătoarea sărbătorilor aduce numai bucurie, numai dragoste. Învierea
Domnului ne dovedeşte că viaţa a învins, „pre moarte călcând”, lumina a alungat întunericul, credinţa
nu este zadarnică, iar dragostea vindecă cele mai adânci răni. Atât trupul cât şi sufletul se înnoiesc.
Pentru a simţi cu adevărat şi a întâmpina cum se cuvine această sărbătoare, trebuie să ieşim din starea
banală, de zi cu zi, şi să facem pasul spre purificare, prin Taina Spovedaniei şi a Împărtăşaniei.
În casă se face curăţenie, se pun aşternuturi proaspete pe pat, perdele curate la ferestre, pentru
ca primăvara să intre cu bucurie în orice cămin, Ouăle sunt încondeiate cu artă şi migală, sunt pictate şi
conturate cu ceară fierbinte - un ritual prin care Paştele românesc este unic în Europa.
Dar, pregătirea pentru marea sărbătoare o facem nu numai acasă, ci şi la şcoală. Anul acesta
vom încerca să fim mai inventivi în vopsitul ouălor. Mai întâi vom goli conţinutul oului cu ajutorul
unei seringi şi apoi fiecare, cu mare grijă şi răbdare, va picta coaja cu acuarele. Rezultatul va fi
uimitor. O mulţime de ouă, frumos şi îngrijit colorate vor apărea pe catedra doamnei învăţătoare.
După ce ne vom termina treaba, vom sta cuminţi şi vom aştepta Iepuraşul. Speram sa ne
viziteze si anul acesta!
Pălici Maria Flavia- clasa a II- a C,
Prof. Costin Luminița Simona

Traditional celebrations in Great Britain
British people live in
the UK, they are people
who live in England,
Scotland, Wales or
Northern
Ireland.
British people can also
either
be
English,
Scottish, Welsh, or
Irish. The British are said to be reserved in manners,
and speech. They are famous for their politeness, selfdiscipline and especially for their sense of humour.
They have a strong sense of humour which sometimes
can be difficult for foreigners to understand.
Many festivals and holidays in Britain are
very old. Every town, village in Britain has its own
traditions, some involving months of careful planning
and preparations of costumes. Irish people celebrate
Saint Patrick‟s Day on March 17th. Wearing green
clothes is considered to be lucky on Saint Patrick‟s
Day. People often celebrate the day by attending
concerts, organising parades, and throwing parties.
The first day of May is known as May Day. It
is the time of year when warmer weather begins and
flowers and trees start to blossom. It is said to be a
time of love and romance. People celebrate the
coming of summer with lots of different customs that
are expressions of joy and hope after a long winter.
Thanksgiving ceremonies and celebrations for
a successful harvest are both worldwide and very

ancient. In Britain people have given thanks for
successful harvests since pagan times. They celebrate
by singing, praying and decorating the churches with
baskets of fruit and food in a festival known as
'Harvest Festival', usually during September.
Halloween is a holiday celebrated on October
31st. Common symbols of Halloween has its origins in
pagan festivals held around the end of October in
England, Wales, Scotland and Ireland. People believed
that the spirits of dead people could come 'alive' and
walk among the living. They thought that it was
important to dress up in costumes when going outside,
to avoid being harmed by the spirits. This may be the
origin of the Halloween costumes seen today.
British people celebrate Guy Fawkes‟ Night
on the 5th of November. Guy Fawkes was a
conspirator against the king. In 1605 he tried to put a
bomb in the Houses of Parliament. The King's men
caught and executed him. People make life- sized Guy
Fawkes dolls, dress them in old clothes and throw
them into bonfires.
In Britain Christmas is very special. Most
people are on holiday in the UK and stay at home with
their families on Christmas Day. Families decorate
their Christmas trees with lights and sing Christmas
carols. December 24th is Christmas Eve and children
put stockings next to their bed and in the morning they
are full of presents from Father Christmas. They also
put a plate of biscuits and a glass of milk under the
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On New Year‟s Day people make New Year‟s
resolutions. A resolution is something that you are
going to do or change for example:„I‟m going to do
my homework every day, I‟m going to read more, I‟m
going to lose weight‟.
On the stroke of midnight, people open the
back door to let the old year out and ask the first dark
haired man to come through the front door carrying
salt, coal and bread. This means that the following
year everyone in the house will have enough to eat,
enough money and be warm enough.
Great Britain is full of customs and traditions.
Some are funny and some are strange but they are all
interesting and are all part of the British way of life.
Prof. Rășcanu Anda

Christmatree for Father Christmas and an apple
outside the door for his reindeer. There are also lots of
presents under the Christmas tree. The children open
their presents and play with them all day. The families
eat turkey for Christmas lunch and pulls Christmas
crackers, which have little presents, hats and jokes.
The day after Christmas is called Boxing Day because
people used to go around collecting money in boxes.
When the boxes were full, they broke them open.
Easter is far less important than Christmas in
Britain. Although it involves a four day weekend,
there are few customs associated with it. Some people
preserve the tradition of eating hot cross buns on Good
Friday. Quite a lot of people go away on holiday.

Jour du culte consacré à tous les saints, connus ou non, la fête de la toussaint
est aussi dédiée au souvenir des défunts.
Origine de la fête de la toussaint
Selon plusieurs historiens, cette célébration remonterait au peuple celtique.
Elle débutait le soir du Nouvel An (le Samain) avec des festins, des danses et différents jeux. Au 5e
siècle, en Syrie, la date de la toussaint tombait le vendredi de Pâques, alors qu'à Rome, on la fêtait le
dimanche suivant la Pentecôte. Au 8e siècle, la Toussaint est devenue une fête catholique officielle et
le 1er novembre fut retenu par le pape Grégoire III comme date de la toussaint, pour honorer tous les
saints (d'où le nom de Toussaint). Les anglicans, les orthodoxes et les luthériens célèbrent aussi cette
fête avec quelques variantes. C'est plus précisément en l'an 837 que le concept de la Toussaint fit son
apparition en France.
Rituels de la Toussaint
Depuis que cette fête est entrée dans le calendrier républicain français, la date de la toussaint
est considérée comme un jour férié au cours duquel la tradition veut que l'on honore les saints et les
morts en allumant des lampions ou des cierges dans les églises et les cimetières. Depuis le 19e siècle,
la coutume de fleurir les tombes avec des chrysanthèmes à la fête de la toussaint se poursuit encore un
peu aujourd'hui.
Les vacances de la toussaint en 2015
La période de la Toussaint fait le bonheur des étudiants puisqu'ils ont congé pendant plusieurs
jours. Ce temps de vacances touche l'ensemble des écoliers, lycéens, collégiens et étudiants français.
Pendant les vacances de la toussaint 2015, certains profiteront de cette longue pause pour partager des
activités familiales, s'adonner à leurs sports et loisirs favoris, faire un petit voyage, rattraper un peu du
retard accumulé dans certaines matières, ou tout simplement pour se reposer.
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Salina Uyuni - Bolivia este unul dintre cele mai spectaculoase
locuri de pe Pământ! Are o suprafaţă de 10.582 km pătraţi, cel mai mare
deşert de sare din lume. Se estimează că grosimea stratului de sare este
de 120 de m. Înconjurat de vulcani, terenul a fost, cu mii de ani în urmă,
acoperit de lacuri care au secat şi au lăsat această impresionantă cantitate
de sare. Când plouă, priveliştea este uimitoare, desprinsă parcă din altă
lume! Suprafaţă terenului pare o oglindă datorită stratului de sare, în care
se reflectă cerul.
Peştera Reed Flute - China este
considerată o minune geologică! Se
estimează că are peste 180 milioane de
ani şi se arată că o cavernă strălucitoare şi viu colorată cu varietăţi uriaşe
de stalactite şi stalagmite, stâlpi din calcar sau formaţiuni stâncoase, lacuri
care îţi taie respiraţia când le priveşti.
Cascada Bigăr - România este
unică în lume! Se află lângă Oraviţa,
judeţul Caraş Severin. Străinii au fost atât
de impresionaţi de frumuseţea acesteia
încât au inclus-o în topul celor mai frumoase cascade din lume.
Deocamdată, nu a devenit o atracţie turistică aşa cum sunt alte cascade
faimoase din lume, însă peisajul pitoresc atrage mereu din ce în ce mai
mulţi vizitatori, chiar şi de peste hotare.
Munţii Tianzi – China. Aceşti
munţi înguşti şi înalţi, unii depăşind chiar
1200 m înălțime, par atât de nepământeni
încât l-au inspirat pe regizorul James Cameron să creeze pădurile din filmul
Avatar. S-au format în urmă cu milioane de ani. Specialiştii presupun că era
o zona nisipoasă prin care curgea, un rău care a erodat totul, mai puţin
formaţiunile stâncoase.
Canionul Antilopei - Arizona,
Statele Unite. Nu aveţi în faţă vreo
pictură suprarealistă, acestea sunt
culorile canionului Antilopei, unul dintre
cele mai vizitate, dar mai ales fotografiate canioane din Statele Unite. E un
miracol al naturii, iar principalele ingrediente, dacă le putem spune aşa,
au fost eroziunea apei, stânci şi nisip.
Marea de stele din Maldive. Pe
insula Vaadhoo stelele au coborât practic
din cer! Ei bine, nu e chiar aşa! Steluţele
sunt de fapt nişte microorganisme
denumite ştiinţific fitoplancton. Acestea devin fosforescente noaptea,
creând o privelişte unică în lume şi mirifică în acelaşi timp. Este locul
preferat al îndrăgostiţilor, plajă din Maldive fiind considerată unul dintre
cele mai romantice locuri din lume.
Lacul Baikal - Rusia. Este un lac
cu apă dulce situat în sudul Siberiei.
Reprezintă cea mai mare rezervă de
apă dulce din lume având 23000 km³ şi este cel mai adânc lac de pe
glob: 1637 m. Însă nu pentru acest lucru, impresionant, de altfel, a
devenit Lacul Baikal un loc spectaculos. Iarnă, din cauza temperaturilor
foarte scăzute, apă îngheaţă, dar datorită faptului că este atât de
limpede, se poate observa ce este sub gheaţă până la 40 de metri. În
luna martie, gheaţă începe să se topească şi apar fisuri la suprafaţă, iar
în mod uimitor, gheaţă are culoarea turcoaz, cel mai probabil din cauza
purităţii apei.
Sursă: Internet, Prof.Apostol Aneta
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Creierul unui adult cântărește aproximativ
1,4 kg. Unii neurochirurgi spun că textura unui
creier viu este asemănătoare cu cea a pastei de
dinți. Alții, cum ar fi neurochirurgul Katrina
Firlik, spun că textura e mai degrabă
asemănătoare brânzei tofu tartinabile.
Aproximativ 80% din volumul cranian e
ocupat de creier, în timp ce sângele și fluidul
cerebrospinal ocupă restul. Dacă s-ar amesteca
tot conținutul, și creierul și lichidul și sângele,
totalul ar ajunge la 1,7 litri, ceea ce nu ar umple
nici măcar o sticlă de suc de 2 litri.
Acum 5000 de ani, oamenii aveau creiere
mai mari de atât. Creierul uman s-a micșorat de-a
lungul istoriei cu aproximativ 150 cm3, de la o
medie de 1.350 cm3. Adică, volumul a scăzut cu
aproximativ 10%, atrage atenția John Hawks,
paleoantropolog al Universității din Wisconsin.
Însă, aceasta nu înseamnă neapărat că oamenii
sunt mai puțin inteligenți decât în trecut, fiindcă
inteligența nu depinde de volumul creierului.

Poate cel mai ilustru exemplu de accident
fericit de acest gen este celebra poveste a
descoperirii penicilinei. E destul de cunoscută,
dar s-o reamintim, că merită: Alexander Fleming,
un microbiolog britanic, s-a întors, în septembrie
1928, la treaba, în laboratorul sau, după ce
petrecuse luna august în concediu cu familia.
Şi a găsit, într-una dintre cutiile Petri ce avea
culturi de stafilococi - obiectul studiului sau în
acel moment - ceva neobişnuit: pe suprafaţa
mediului de cultură, printre coloniile de
stafilococi, crescuse o ciudată colonie de
microorganisme de culoare albăstrie, iar în jurul
ei, pe o rază de câţiva mm… nici urmă de
stafilococ!
Meritul lui Fleming - şi e o potrivire fericită că
i s-a întâmplat tocmai lui, care era un bacteriolog
cu multă experienţă şi o minte ascuţită - a fost că
şi-a dat îndată seama că e vorba despre ceva
important: era clar că acel mucegai albăstrui (pe
care, cultivându-l separat şi studiindu-l atent, l-a
identificat, câteva luni mai târziu, drept
Pennicilium notatum) conţinea "ceva" capabil să
distrugă stafilococii (aceştia sunt bacterii
patogene care pot produce infecţii, uneori foarte
grave, în organismul uman).
Fleming a publicat un articol în care descria
faptul, apoi a tot încercat să găsească un chimist
interesat să-l ajute să extragă şi să identifice
factorul anti-stafilococ, dar n-a găsit; în fine, la
un moment dat, a abandonat acest proiect, pentru
că avea altele mai urgente. Câţiva ani mai târziu,
alţi doi specialişti, Chain şi Florey, au regăsit
articolul în care Fleming îşi descria descoperirea
(articol căruia, la vremea respectivă, nu i se
dăduse prea mare atenţie), s-au prins că era vorba
despre ceva ce merită studiat, au reluat cercetările
şi au extras, descifrat şi botezat substanţă
misterioasă:
penicilină-primul
medicament
antibiotic descoperit de către om (1940).

Prof. Oana Munteanu
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”Cine este mai isteţ?”
(Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1punct).

Echipa I:

Echipa II:

1. Când şi de către cine a fost descoperită Legea
Periodicităţii?

1. Părintele teoriei atomiste a fost?
2. Ce este perioada? Ce fel de perioade sunt?

2. Ce este grupa?
3. Ce sunt fenomenele fizice?

3. Ce sunt fenomenele chimice?

4. Atomul este format din…
4. Nucleul este format din…
5. În moleculă de H2O se găsesc elementele…
5. Intensitatea curentului electric se măsoară în
…

6. Sodiul se mai numeşte….

6. Potasiu se mai numeşte….

7. Sulful este un metal sau nemetal? De
culoare…

7.
8. Cine are 2 poli?

Cine mănâncă fier…

8. Element chimic din
varului, calcarului….

9. Substanţă, a cărui element se foloseşte în
medicină la tratarea rănilor?

compoziţia

oaselor,

9. Elementul ce constituie 78% din atmosfera
este

10. Simbolul chimic al elementului azot este?

10. Simbolul chimic al fosforului este…

II Jocul: ”Construieşte”
1. Se propun următoarele cuvinte: canar, pisică,
şoc, snop, balon, calcar, arc, vase.
Descoperiţi simbolurile din care sunt alcătuite
cuvintele şi scrieţi denumirea lor

III „Concursul căpitanilor”
1. Elementul cu numărul de ordine 7 din SP.
2. Cât oxigen (în %) se găseşte în aerul atmosferic?
3.

Fonta este un... care conţine elementele….

4.

Numărul lui Avogadro este

Dacă se găsesc până la 10 simboluri chimice - 5p., dacă
până la 20 de simboluri -10p., dacă sunt mai mult de 20 de
simboluri - 15p.)

5. Viteză se exprimă în…

2. Cu ajutorul elementelor chimice, alcătuiţi 5
nume de fete sau băieţi.

7. Sarea de bucătărie este un cristal de culoare

6. Aurul nativ este roşiatic, alb, sau galben

8. Câţi protoni şi câţi neutroni are atomul de Oxigen?
9. Ce este sublimarea ?

Se acordă punctaj ca şi la primul joc de la
„Construieşte”.

10. Carminul este colorant sau dizolvant
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Construiți-vă singuri hârtie indicatoare!
Varza roșie conține un
pigment
numit
flavină
(o
antocianina). El se găsește și în
coaja merelor roșii, a prunelor, a
strugurilor negri. Acesta este
solubil în apa.
Soluțiile acide virează
culoarea pigmentului în roșu,
iar cele alcaline în galbenverzui. Din acest motiv,
antocianina din varza roşie poate
fi utilizată pentru a determina
valorile pH-ului anumitor soluții.
Pentru a extrage sucul de
varza roșie puteți utiliza un blender
sau puteţi toca varza foarte fin cu ajutorul
unui cuțit bine ascuțit. Sunt necesare cam
doua cești de varză bine mărunțită. Introduceți apoi varza bine tocată într-un vas mai mare pentru a turna
peste ea apa fierbinte până la acoperirea totală. Amestecați bine, apoi filtrați pentru a obține o soluție de
culoare violacee fără impurități (resturi de varză). pH-ul său este aproximativ 7.
Pentru a confecționa hârtie indicatoare, tăiaţi fâșii de hârtie de filtru, așezați-le într-un vas cu soluția
de varză roșie obținută, apoi așteptați câteva ore să se impregneze. După aceea, puneți-le la uscat și veți
obține astfel o veritabilă hârtie indicatoare. Puteți observa virarea culorii sale în mediu acid – oțet, respectiv
bazic – soluție de bicarbonat de sodiu.

Teoria relativităţii aplicată în literatură
Profesor Munteanu Oana
De milenii, cei mai străluciţi savanţi şi oameni
de ştiinţă au încercat să rezolve una dintre cele mai
mari enigme ale umanităţii: natura timpului. Are
timpul un început? Va ajunge vreodată la un sfârşit?
De ce se mişcă doar într-o direcţie? Şi ce este de fapt
timpul? Albert Einstein a răsturnat toate teoriile
existente când, la începutul secolului al XX-lea, a
demonstrat că timpul este relativ şi că depinde de
mişcare şi de gravitaţie. Teoria sa revoluţionară a
deschis calea către studiul găurilor negre, al găurilor
de vierme şi asupra călătoriilor în timp.
Astăzi, la început de secol XXI, majoritatea
fizicienilor sunt convinşi că accepţia comună a
timpului care se scurge ireversibil, zi de zi, este
complet greşită şi că, în curând, vom avea
instrumentele teoretice şi practice necesare
descoperirii adevăratei naturi a timpului, o natură mult
mai subtilă şi mai complexă decât cea pe care o
bănuiam. Timpul este anonimul care ne alunecă
printre degete, luând cu el întreaga noastră existenţă.
Fiecare ştie ce este timpul deoarece îl simte cum trece
– acesta este, probabil, cel dintâi aspect al experienţei
umane.

Acum câteva sute de ani, oamenii
presupuneau că timpul şi spaţiul sunt pur şi simplu
date de Dumnezeu. Sf. Augustin din Hippo a remarcat
faptul că „încercarea de a defini timpul se manifestă
prin înşiruirea unor cuvinte ce se vor pierde fără a
reuşi, însă, să contureze un portret al acestuia…”
Teoria lui Albert Einstein conform căreia timpul este
relativ a fost un adevărat şoc şi pentru comunitatea
ştiinţifică, şi pentru cea religioasă. Pe scurt şi pe
înţelesul tuturor, esenţa teoriei este că „timpul meu nu
este acelaşi cu timpul tău, dacă ne mişcăm diferit.“
Dacă iei, de exemplu, un avion de la Bucureşti la Cape
Town, vei fi în contratimp cu câteva nanosecunde
(nanosecunda este a miliarda parte dintr-o secundă)
faţă de cei rămaşi pe loc. Mai precis, durata călătoriei
va fi un pic diferită dacă o măsori tu în avion, faţă de
cea indicată de ceasul Aeroportului Otopeni.
Deci, durata unui eveniment este relativă, depinde de
sistemul de referinţă în care este măsurată. Dilatarea
duratelor poate fi demonstrată folosind ceasuri
atomice. Într-un faimos experiment din 1971, doi
fizicieni au instalat într-un satelit care urma să se
învârtă în jurul Pământului două ceasuri atomice. Ele
au înregistrat o diferenţă de 59 de nanosecunde faţă de
ceasurile de pe Pământ – exact cum prezicea teoria lui
Einstein.
Einstein a demonstrat că cel mai rapid lucru din
Univers este lumina (aprox. 298.000 km/s). Apoi a
demonstrat ca lumina Soarelui ajunge pe suprafaţa
planetei noastre în aprox. 8 minute, iar lumina
reflectata de Lună în aprox. 30 de secunde. Deci, ceea

La fel de adevărat este însă că această trecere este
percepută diferit de către fiecare individ. Albert
Einstein spunea că „o oră petrecuta în compania unei
fete drăguţe trece mult mai repede decât o oră
petrecută pe scaunul unui dentist“.
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ce vedem noi pe cer când ne uităm la Soare este
soarele în urmă cu 8 minute sau Luna în urmă cu 30 de
secunde.
În aceeaşi teorie spune că dacă Soarele ar dispărea
brusc, noi abia peste 8 minute am observa acest lucru,
deci anumite stele de pe cer care se afla la distante
foarte mari (ex: 10 milioane de ani lumină), deşi ele ar
putea sa fie de mult stinse, noi încă le percepem
lumina şi abia peste câteva milioane de ani va dispărea
sclipirea lor de pe cerul nostru.
După Primul Război Mondial, teoria
relativităţii a devenit brusc - în urma constatării
devierii razelor unor stele către masa Soarelui, cu
prilejul observării unei eclipse solare - general
acceptată, Max Planck numindu-l pe Einstein
“Copernicul secolului XX”.
În România, apar primele articole care observă
înrudirea dintre Eminescu şi Einstein, iar în “Adevărul
literar şi artistic” din 21 mai 1922, Doctorul Ygrec (I.
Glicsman) semnează articolul “De la Eminescu la
Einstein, ştiinţă şi poezie”, iar în “Orizontul” din 20
septembrie 1923, ing. N. Hoisescu publică articolul
”Einstein şi Eminescu”. Ambele relevă apropierea
dintre unele idei einsteiniene şi imaginile de dilatare şi
comprimare a timpului din Sărmanul Dionis. Dacă
studiem caietele manuscrise, constatăm că Eminescu a
pornit de fapt de la unele aspecte elementare ale
relativităţii mişcării. În căutarea a ceea ce numim
sistem de referinţă, poetul se întreabă : “Pentru a
constata mişcarea, trebuie ceva nemişcat. (Absoluta

nemişcare)”. Treptat, ideea se clarifică: “Judecăm
repaosul sau mişcarea unui corp, comparând poziţia sa
cu aceea a obiectelor care-l înconjoară, despre care
admitem că sunt în repaos...” (ms. 2267, pag. 34).
Apoi: “Unde-i mişcarea când spaţiul e nemărginit?”
(ms. 2269, fila 33).
Ceea ce Einstein a expus într-un limbaj de
fizică, Eminescu a expus într-un limbaj poetic:
“La steaua care-a răsărit E-o cale – atât de lungă, Că
mii de ani i-au trebuit/Luminii să ne-ajungă. Poate de
mult s-a stins în drum/În depărtări albastre,/Iar raza ei
abia acum/Luci vederii noastre.” (La steaua)
Sărmanul Dionis
“ ...şi tot astfel dacă închid un ochi văd mâna mea mai
mică decât cu amândoi. De-aş avé trei ochi aş vedé'-o
şi mai mare, şi cu cât mai mulţi ochi aş avé, cu atâta
lucrurile toate dimprejurul meu ar păré mai mari”.
„...în faptă lumea-i visul sufletului nostru. Nu există
nici timp, nici spaţiu - ele sunt numai în sufletul
nostru. Trecut şi viitor e în sufletul meu, ca pădurea
într-un sâmbure de ghindă, şi infinitul asemenea, ca
reflectarea cerului înstelat într-un strop de rouă”.
„Visăm călătorii prin univers: nu-i oare universul în
noi? Adâncimile spiritului nostru nu le cunoaştem.
Drumul cel tainic duce înăuntru. În noi sau nicăieri
este veşnicia cu lumile ei, cu trecutul şi viitorul”.
Sunt doar câteva exemple de aplicare a
consecinţelor postulatelor lui Einstein în operele
literare.

Istoria chimiei începe încă din antichitate, când omul primitiv începe să transforme mediul înconjurător pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi continuă şi în zilele noastre, când sunt descoperite o multitudine de noi materiale,
necesare în toate domeniile de activitate.
Chimia este ştiinţa materiei care studiază compoziţia, structura şi proprietăţile substanţelor şi transformările la
care se supun acestea. Chimia, provine din limba greacă χυμεία, ce reprezintă "studiu de lichide".














"azot” înseamnă “fără viaţă”?
corpul unui om de 70 de kg cuprinde 6 kg de hidrogen, 44 kg de oxigen şi 14 kg de carbon?
clorul a fost primul gaz folosit ca armă de lupta, de către germani, în Primul Război
Mondial?
numele hidrogenului înseamnă ,,generator de apă’’?
talinul este cea mai dulce substanţă?
aluminiul îşi recăpăta strălucirea dacă e frecat cu un burete înmuiat în oţet?
oţetul curată perfect interiorul frigiderelor?
oţetul desprinde uşor picăturile de vopsea care cad pe geamurile ferestrelor?
căpşunile îşi sporesc aromă dacă, după spălare, se adaugă o linguriţă de oţet şi se amestecă cu delicateţe?
o linguriţă de oţet adăugată în apa în care se clăteşte lână îi conferă acesteia moliciune?
dacă s-ar extrage toată sarea din Oceanul Planetar, atunci ea ar acoperi suprafaţă Europei cu un strat de 5km.?
gazul SO2 în cantităţi mici se utilizează la dezinfectarea prin fum a depozitelor, butoaiele pentru păstrarea
fructelor, legumelor şi vinului?
O mare cantitate de calciu este concentrată în oase, iar corpul unui om matur conţine circa 1,5kg de calciu? Una
dintre sursele de aprovizionare a omului cu calciu o reprezintă produsele lactate.
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Singura dată din istorie când a nins în Deşertul Sahara a fost în 18 februarie
1979.
Cea mai mare producţie de curmale se obține în Irak.
Aproximativ 90% din populaţia întregii planete locuieşte în emisfera nordică.
Cimpanzeii si coțofenele sunt singurele animale care îşi pot recunoaște
imaginea într-o oglindă.
Barajul Hoover din SUA a fost proiectat ca să reziste pentru cel puţin 2.000
de ani. Cimentul folosit la ridicarea impresionantei construcţii nu se va întări
complet decât peste 500 de ani.
Irlanda este singura ţara europeană în care nu există şerpi.
Lungimea unui elefant este aproximativ egală cu lungimea limbii unei balene
albastre. De asemenea, limba unei balene este mai grea decât un elefant
adult.
În prezent, pentru prima dată în istoria planetei, numărul persoanelor cu
vârste de peste 60 de ani îl depășește pe cel al copiilor cu vârsta sub 5 ani.
În Santa Fe, New Mexico, legea impune ca
animalele de casă să poarte centura de
siguranţa în maşină.
Cea mai mare meduza observată vreodată avea
un diametru de 2,3 metri. Tentaculele sale se
întindeau pană la 36 de metri.
În statul american Dakota de Nord nu s-a
înregistrat niciodată un cutremur.
Hawai se apropie de Japonia cu aproximativ 10
centimetri în fiecare an.
Un om consumă în medie, de-a lungul vieții, o
cantitate de hrană egală cu greutatea a şase
elefanţi maturi.
În spațiu, astronauții nu pot plânge. În lipsa gravitaţiei, lacrimile nu pot curge
(nici flatulenţa nu este posibilă în stare de imponderabilitate).
 Aproximativ 6.000 de fulgere lovesc Pământul
în fiecare minut.
 Februarie 1865 este singura lună din istorie
în care nu a fost înregistrată lună plină.
 V-ați întrebat ce a fost mai întâi, oul sau
găina? Biblia a răspuns deja la această întrebare.
Conform Genezei 1:20-22, găina a apărut înaintea
oului.
 Doar o singură persoana din 2 miliarde va
atinge vârsta de 116 ani.
Până în anul 1796, în SUA a existat un stat pe nume Franklin. Astăzi, el este
cunoscut sub numele de Tennessee.
Durata care îi ia unui fulg de zăpada ca să ajungă de la nori până pe
suprafaţa Pământului? Cel puţin o oră...
Soroceanu Teodora – Clasa a II-a C

Prof. Costin Luminița Simona
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An alternative story
Characters:
The Queen
The Mirror

The Narrator

Once upon a time, there was a beautiful, but bad queen, who was always looking into an
ORIFLAME mirror and forever asking:
Q: Mirror, mirror on the wall, who is the most beautiful woman of all?
M: It’s you, your majesty, but Snow White surpasses you in beauty.
Q: How is that possible?
M: Don‘t you know? You have been using the same old cosmetics for years now, while she
hasn‘t.
Q: What miraculous things has she been using?
M: Her hair is so black and soft because she uses only HEAD & SHOULDERS shampoo to wash it
and L’OREAL to dye it.
Q: Oh, indeed. And why is her face so white and clean?
M: Because she washes it with DOVE and uses IVATHERM cream.
Q: Oh, really. And why are her eyes so bright?
M: Because there‘s a lot of AMWAY waterproof mascara in her make-up kit.
Q: And her lips, they are magnificent!
M: Because she paints them with MARGARET ASTOR lipstick.
Q: Does she? You know, she works so much and her hands are so soft and delicate.
M: It‘s because of the HERBAL CARE cream. But look at you! Your dress is so old fashioned, while
she wears only BERSHKA collection.
Q: I can‘t stand it anymore. I want to talk to her right now.
And guess what? Snow White and the Queen became the best friends as Snow White promised
to provide stepmother with the best cosmetics and fashion advice. So they went together to the
Mall to buy the new ZARA autumn collection.
And they both lived happily ever after.
Adapted by prof. MIHAELA TEODORESCU
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Glume, glume! Hai la ṣcoalӑ!
Doamna ȋnvӑţӑtoare ȋi spune lui Costel:
La ora de geografie o elevӑ este ȋntrebatӑ:
- Sӑ presupunem cӑ locuieṣti la etajul 5 ṣi ȋntre
- Bianca, spune-mi cinci animale care
etaje sunt cȃte 8 trepte. Cȃte trepte trebuie sӑ trӑiesc ȋn Africa!
urci pentru a ajunge la apartementul tӑu?
- Da, doamna ȋnvӑţӑtoare! Patru lei ṣi o
- Pe toate, doamna ȋnvӑţӑtoare!
girafӑ...
Eleva Hazu Alexandra, clasa a IV-a B
Doamna ȋnvӑţӑtoare:
- Cȃnd este timpul potrivit pentru culesul
cireṣelor?
- Cȃnd este legat cȃinele stӑpȃnului!

Eleva Cotaie Mara, clasa a IV-a B,
- Radule, eṣti obrazic! Se vede cӑ nu ai cei
ṣapte ani de acasӑ!
- Pӑi pe mine m-au dat la ṣcoalӑ la ṣase ani!

Eleva Hobjilӑ Bianca, clasa a IV-a B
La ora de cunoaṣtere mediului doamna
ȋnvӑţӑtoare ȋi ȋntreabӑ pe elevi:
- Ṣtiţi de ce stӑ cocostȃrcul ȋntr-un picior?
Antonio rӑspude:
- Dacӑ l-ar ridica ṣi pe celӑlalt ar cӑdea...

Elevul Bursucau Flavius, clasa a IV-a B,
- Spuneţi cum se scrie cuvȃntul Franţa la
ȋnceputul rȃndului? ȋntreabӑ doamna
ȋnvӑţӑtoare.
Mӑdӑlin rӑspunde:
- F,R,A,N,Ţ,A.

Elevul Rezmeriţӑ Andrei, clasa a IV-a B,
Elevul Drosu Mӑdӑlin, clasa a IV-a B,
Doi curcani sunt ṣcolari. Unul ȋl ȋntreabӑ pe celӑlalt:
- Am auzit cӑ prietena ta a murit! De ce?
- De revelion.....
Elevul Negȃci Dragoṣ, clasa a IV-a B

Îndrumător, Prof. Botaṣ Georgiana,
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Completaţi:
Orizontal: 1. ... elementare.
Vertical
1. Are sarcina relativă +1 (articulat).
2. A stabilit numărul 6,023 ·1023.
3. Sodiu.
4. 3 T.
5. Particule cu acelaşi număr atomic Z, dar cu un
număr diferit de neutroni în nucleu.
6. Are simbolul Ca.
7. Parte centrală a atomului, încărcată pozitiv.
8. Cea mai mică particulă dintr-o substanţă
(articulat).
9. Are sarcina egală cu protonul, dar de semn
opus (articulat).

Răspuns:

Prof. Oana Munteanu
Și în franceză…cum vă descurcați?
1-10 horizontalement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11- 20 verticalement

Animal qui a un très long cou
Le plus grand mammifère qui vit dans l‟eau
C‟est l‟animal qui nous donne du lait
C‟est un mammifère qui vole
C‟est un animal qui aboie
L‟animal qui nous donne de la laine
Il miaule
Il rampe et emporte sa coquille
Il vit dans l‟antarctique
On le dit très rusé

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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C‟est un animal qui rampe
Il a une trompe et des défenses
Elle nous donne du miel
Il a mangé le Chaperon Rouge
C‟est un oiseau à qui on peut apprendre à parler
C‟est un animal qui vole
C‟est un insecte rouge avec des points noirs
C‟est le roi des animaux
Petit animal gris qui aime le fromage
Elle pond des œufs

Toleranţa şi deschiderea către ceilalţi este un
subiect dezbătut de toată lumea. Avem aici câteva
întrebări pentru tine, că să-ţi verifici nivelul de toleranţă.
Încearcă!
1. În clasa la tine mai mulţi elevi râd de hainele
unui coleg. Tu cum reacţionezi?
a. Mă întreb de ce e atât de amuzant când cineva
poartă haine diferite. Nu e bine să excluzi pe cineva, nu-i
deloc plăcut, aşa că mă pun de partea colegului.
b. Nu cred că e corect că râd de el, dar nu spun nimic
pentru că altfel ar putea să râdă de mine.
c. Fac şi eu cum fac prietenii mei. Când se râde de
cineva, râd şi eu. N-aş vrea să-mi îndepărtez prietenii.
2. Ai un prieten de altă religie care are anumite
obiceiuri diferite de ale tale. Ce crezi mai degrabă?
a. Mă întreb dacă religiile noastre au tradiţii
asemănătoare. Am putea să vorbim despre asta candva.
b. Nu îl întreb despre asta. Poate îi spun ceva greşit
sau supărător.
c. Nu vreau să stau pe lângă el când are astfel de
obiceiuri.
3. În clasa ta există elevi care s-au născut în altă
ţară şi nu vorbesc la fel de bine română. Care e
părerea ta?
a. Nu-i deloc uşor să te muţi într-o ţară străină şi să
înveţi limba respectivă.
b. Poate româna e o limba mai grea pentru ei.
c. Sunt leneşi. Dacă s-ar strădui, ar putea vorbi mai
bine limba.
4. O prietenă de-a ta poartă ochelari foarte groşi
pentru că are probleme cu ochii. Colegii ei o strigă
urat şi râd de ea din cauza asta. Tu?
a. Este stupid să razi de aşa ceva. Ea are oricum
multe alte trăsături drăguţe pe care alţii nici măcar nu se
obosesc să le observe.
b. Chiar dacă arată mai straniu, n-aş râde de ea.
c. Râd şi eu pentru că arată foarte funny.

Răspunde cu
întrebări:

„DA” sau „NU”

la

următoarele

1. Eşti uneori vesel şi alteori trist, fără un motiv
special?
DA/NU
2. Schimbi destul de des prietenii? DA/NU
3. Crezi că eşti nedreptăţit, persecutat sau mai puţin
dorit în familie, în colectivul clasei? DA/NU
4. Când ai necazuri, te înfurii pe cei care crezi că ţi le-au
cauzat? DA/NU
5. Te superi uşor pentru lucruri mărunte? DA/NU
6. Când te superi, spui sau faci lucruri pe care apoi le
regreţi? DA/NU
7. Dacă cineva ţipă la tine, îi răspunzi cu aceeaşi
măsură? DA/NU
8. Când eşti trist, simţi nevoia să spui cât mai multor
persoane necazul tău?
DA/NU
9. Te laşi condus de inspiraţia de moment? DA/NU
10. O schimbare în viaţa ta sau o sarcină nouă, te
nelinişteşte? DA/NU
11. Când ai de scris o scrisoare delicată, eziţi sau o
amâni? DA/NU
12. Te supără aprecierea că ai fi timid sau
emotiv? DA/NU
13. Ţi se întâmplă să te simţi obosit, fără un motiv
special? DA/NU
14. Ai tendinţa să plângi uşor când urmăreşti un
spectacol emoţionant (film, etc)? DA/NU
15. Poţi să păstrezi un secret? DA/NU
16. Lucrurile care te-au emoţionat în mod deosebit
persistă mult timp în mintea ta? DA/NU
17. Eşti invidios pe alţii când au succes? DA/NU
18. Dai vina pe colegi pentru greşelile tale? DA/NU
19. Ţi-e frică de anumite locuri (tuneluri, peşteri, apă,
pădure, animale)? DA/NU

Rezultate:

Răspunsuri majoritatea a)
Eşti un model demn de urmat! Te gândeşti cum se simt ceilalţi şi
te pui des în locul lor, astfel reuşeşti să înţelegi mai bine cum
trebuie să reacţionezi în anumite situaţii. Nu ţi-e frică să-ţi spui
părerea şi de aceea ai prieteni adevăraţi pentru că ei ştiu că eşti
sinceră şi se poate conta pe ţine. Eşti un model pentru ceilalţi
când vine vorba de toleranţă.
Răspunsuri majoritatea b)
Eşti indecis! Te întrebi uneori cum se simt alţii în diverse situaţii
şi cum e să fi “diferit”. Din păcate, îţi vine greu să iei apărarea
altcuiva. Ţine minte că lucrurile nu trebuie să le faci singur şi că
ai putea să ceri ajutorul prietenilor tăi în situaţii dificile.
Răspunsuri majoritatea c)
Ai grijă! Tu iei decizii în fuctie de prietenii tăi. Aceştia sunt
probabil foarte importanţi pentru ţine, dar ţine minte că ei nu
au întotdeauna dreptate şi poate nu sunt corecţi cu ceilalţi. Dacă
îţi sunt prieteni cu adevărat buni, ei îţi vor rămâne prieteni chiar
şi dacă îţi vei exprimă o altă opinie decât ei.

Răspunsuri afirmative:







18-20:
15-17:
12-14:
9-11:
6-8:
1-5:

foarte emotiv
emotiv
destul de emotiv
echilibrat emotiv
puţin emotiv
foarte puţin emotiv
Sursa: http://econsiliere.blogspot.ro/
Prof. înv. primar, Adina STRATULAT

Prof. Consilier, Sabina DRĂGUŢ
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Știați că...
 lectura poate ajuta la vindecarea unor
afecțiuni? Se numește biblioterapie și, potrivit
cercetătorilor, reduce starea de stres cu 67%,
riscul apariției unor boli psihice este redus cu
mai mult de o treime, iar unele cercetări au
evidențiat faptul că lectura poate fi eficientă în
tratarea alcoolismului, a anxietății și a fobiilor;
 potrivit unor studii efectuate de psihologii
americani, oamenii care au deprinderea lecturii
pot să ghicească cu mai multă ușurință care
sunt sentimentele pe care le au oamenii din
jurul lor și, de pildă, își pot da seama mai ușor
dacă oamenii le zâmbesc sincer sau fals;
 există un parfum cu miros de carte nouă? Se
numește Paper Passion și a fost creat de către
designerul de parfumuri Geza Schoen;
 cea mai scurtă povestire din literatura universală are exact șapte cuvinte?
 cartea care deține recordul mondial pentru cele mai mici dimensiuni are 0,07 milimetri lățime
și 0,1 milimetri lungime și poate fi văzută doar cu ajutorul microscopului? Altfel spus, pe
lungimea unui singur milimetru ar intra o întreagă „tarabă” cu 14 astfel de cărți...;
 cartea tipărită cu cele mai mici dimensiuni are o lățime a paginilor de doar 0,75 milimetri?
 cel mai mic poem din lume este înscris în interiorul ADN-ului unui organism viu?

Premiul bibliotecii
„Cel mai fidel cititor”
Clasele I-IV
-

Bugeac Alexandru Ștefano- clasa a III-a A;
Năstasă Rareș- clasa a III-a A;
Păduraru Maria, clasa a III-a B;
Mircea Maria, clasa a III-a B;
Bâlhac Delia, clasa a IV-a B

Clasele V-VIII
-

Dorin Mirela Gabriela, clasa a V-a A;
Maxim Bianca Ana Maria, clasa a V-a B;
Huhulia Laura, clasa a VI-a D;
Daniș Bianca, clasa a VI-a D;
Marian Andreea, clasa a VII-a A.
Felicitări!!!
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