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EDUCAȚIA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE 
 

Theodora Ștefănescu, clasa a VII-a A, redactor-șef 
 

 “Natura ne aseamănă, educația ne deosebește”- Confucius 

  Educația reprezintă baza unei societăți dezvoltate. Dacă fundația nu este 

bună, casa se va dărâma. 

 În primul rând, educația reprezintă  acei 7 ani de acasă de care cu toții 

știm și se referă la cunoștințele elementare, la formarea personalității și a 

comportamentului nostru,  la bunul simț, respectul față de cei din jur și bunele 

maniere. Această educație o primim în familie și suntem datori să o transmitem 

celor din jur și apoi, mai departe, urmașilor noștri. Practic ea este prima dată 

nouă și este importantă deoarece reprezintă cheia integrării în societate. 

 În anii următori, educația  revine școlii, dar este un concept greșit  că rolul 

îi revine exclusiv acesteia . Timp de minim 12 ani acumulăm în școală  cunoștințe 

teoretice și practice; accentul ar trebui să fie pus, în acest secol al vitezei, pe 

“învățarea învățării” în detrimentul unui  volum mare de cunoștințe care, poate, 

mâine nu vor mai fi actuale. În același timp învățăm și din experiențele de viață 

trăite aici. Rolul școlii este de a ne pregăti pentru traseul profesional  și de a ne 

dezvolta adaptabilitatea la medii diverse. Și pentru unii dintre noi, profesorii 

devin modele în viață. 

 Poate, deși nu conștientizăm uneori, un impact puternic asupra noastră o 

are educația pe care ne-o oferim reciproc.  De la fiecare persoană avem  de 

învățat o lecție . Fiecare lecție, fie ea și neînsemnată, constituie o cărămidă care 

se va așeza în zidul personalității  și al educației noastre. Fiecare astfel de 

experiență ne pregătește  pentru viață  și ne face să înțelegem că noi, oamenii, 

prin natura noastră, suntem  și trebuie să fim diferiți unii față de ceilalți și că 

este foarte greșit să îi ceri unei persoane să fie ca tine sau ca altcineva .Nu poți 

să îi ceri unei păsări să fie pește. 

 Coștient sau nu, învățăm din prima zi de viață: în familie, în școală, de la 

prieteni, din experiențele noastre sau  a altora, de pe “stradă”, din mass-media… 

 Important este să valorificăm fiecare informație, fiecare experiență, 

fiecare aptitudine dobândită  în scopul adaptării noastre într-o societate a 

cunoașterii, a schimbării permanente. 
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DE ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI 

5 octombrie 2016 

 
         În fiecare an, pe 5 octombrie, se sărbătoreşte „Ziua Internaţională a educaţiei. Şi şcoala 

noastră a dedicat acestei zile un program aparte, mai ales că …  nu am făcut cursuri! O astfel de 

activitate a constituit-o proiectul „Eu şi educaţia”, un concurs de eseuri, al cărui „premiu” a fost 

unul foarte special: publicarea celor mai sincere şi interesante gânduri ale elevilor în SMS 

MAGAZIN. Iată ce am selectat:  

Denisa Mitache, clasa a VII-a A: „Educaţia este o casă frumoasă, în care fraţi îţi sunt şi cei 
de acasă şi colegii de şcoală, iar părinţii –ai tăi personali sau cei de la şcoală - sunt profesori de 
viaţă.” 
David Tofan, clasa a VII-a A: „ La şcoală, profesorul are un rol important în interesul şi 
dorinţa/plăcerea copilului de a învăţa. Descurajările de tipul «anul acesta, materia e mai grea, nu 
vă va fi uşor să învăţaţi» ar trebui să lipsească. Sunt sigur că o abordare mai veselă ar ajuta la 
creşterea dorinţei de a fi activ şi de a învăţa.” 
Nicholas Tudose, clasa a VII-a A: „Toată viaţa învăţăm: ne învaţă părinţii, profesorii, dar 
trebuie să ne învăţăm şi singuri. Eu învăţ ca să pot socializa. Îmi creez o perspectivă în viaţă. Îmi 
formez o cultură generală care să-mi satisfacă nevoia de a şti şi de a fi! Fără educaţie nu am fi 
oameni şi pe pământ ar fi un haos total.” 
Bogdan Todică, clasa a VII-a B: „Educaţia înseamnă formarea omului în mod intenţionat, 
sistematic şi organizat. Un om educat îşi influenţează în mod activ propriul destin, înţelege 
sistemul şi locul său în acest sistem. Educaţia aduce înţelepciune, dar se spune că înţelepciunea 
are preţui ei. Se spune că înţelepţii sunt mai puţin fericiţi, dar îmi asum acest risc. Înţeleptul 
pătrunde rosturile lumii, iar lumea este om sursă necondiţionată de fericire doar pentru cei lipsiţi 
de înţelepciune. Pentru mine, educaţia estre drumul către perfecţiune1” 
Rareş Şularu, clasa a VII-a B: „Educaţia constituie o prioritate în viaţa fiecărui om, deoarece 
influenţează modul în care ceilalţi ne privesc. Dacă oamenii din jurul nostru ar fi cu toţii educaţi, 
lumea în care trăim ar fi foarte frumoasă. Eu mă consider un copil educat şi îmi dau silinţa să fiu 
cât mai politicos cu cei din jur. Ştiu că nu am nimic de pierdut făcând asta!” 
Maria Gafiţa, clasa a VII-a B : „ Nu există prezent fără trecut, tot aşa cum nu există viitor 
fără prezent. De aceea se poate spune, pe drept cuvânt, că viitorul îşi are rădăcinile în trecut.  
         Nu există oameni realizaţi fără şcoală, fără educaţie, tot aşa cum nu există o şcoală care 
să-şi realizeze menirea fără elevii ei. Şi dacă ar fi să descoperim importanţa şcolii în viaţa 
noastră, trebuie să o legăm de profesori, acei truditori pe altarul educaţiei, care au ca scop un 
viitor om  implicat social, realizat profesional, cu o personalitate echilibrată şi plin de aspiraţii. 
Viaţa omului este preţioasă când urmăreşte un ideal. Idealul profesorilor noştri este să ne educe 
pentru a ne face oameni adevăraţi. Închei cu vorbele lui Victor Hugo:«Fiecare copil pe care îl 
educăm este un om pe care îl câştigăm.». Mulţumim profesorilor! 
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„THE LARGEST WOLRD′S LESSON” 
 

Cristina Munteanu, clasa a VI-a C 

 

 

 Şi elevii clasei noastre s-au implicat în Proiectul 

internaţional „The largest world′s lesson”, desfăşurat cu mare plăcere  în şcoala noastră. Dintre 

obiectivele propuse, ne-am ales „Consum responsabil”, deoarece considerăm că protejarea 

resurselor este un factor esenţial pentru dezvoltarea în continuare a omenirii şi pentru existenţa 

vieţii pe pământ. 

  Timp de aproape două ore, am lucrat cu spor la desenele noastre, dar am şi discutat despre 

multiplele aspecte ale consumului responsabil de 

resurse. Iată 

ce fericiţi 

eram când am 

terminat! 

  Suntem 

mândri de 

rezultatele 

muncii 

noastre, dar suntem şi mai mândri că, prin intermediul lor, cei care au vizionat expoziţia au 

devenit mai conştienţi de răspunderea pe care o au pentru viitorul planetei. 
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„ZIUA MONDIALĂ A TOLERANŢEI” 
Elena Laura Hoarță, clasa a VIII-a A 

 
         Pe 16 noiembrie, clasa noastră s-a implicat în proiectul „Îl accept pe cel de lângă 

mine”.  Am participat la o serie de activităţi, sub formă de dezbatere sau vizionare de filme, cum 

ar fi: „Dificultatea de a fi tu însuţi”, „Fii tolerant!”, „Tu ştii să fii tolerant?”, am organizat un 

concurs de sloganuri şi desene, am confecţionat „mânuţe” cu mesaje pe care le-am împărţit 

trecătorilor pe Aleea pietonală a municipiului (faleza, cum ne place să o numim). 

                 Activitatea a avut ca finalitate promovarea unei concepţii sănătoase privind respectul 

faţă de sine şi faţă de ceilalţi, cooperarea, înţelegerea, adoptarea unei conduite pozitive faţă de 

tot ce ne înconjoară şi e diferit de noi.  

 

 Activitatea a fost condusă de doamna profesor 

psiholog Lăcrămioara Anichiforesei, iar panoul 

tematic stă dovadă a muncii noastre, de care 

suntem tare mândri. 

 

 

 

 



Nr. 8, serie nouă, semestrul  I, 2016-2017                                                 6 

 

„SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE” 
Ana Maria Rusu, clasa a VI-a C 

 
         În acest an şcolar, tema programului a fost PACEA. Fiecare clasă s-a implicat în 

desfăşurarea acestei săptămâni, mai ales că eram în … „Şcoala altfel”. De la cei de pregătitoare 

până la cei dintr-a VIII-a, ne-am exprimat dorinţa de pace în moduri dintre cele mai variate. 

Pentru că nu putem scrie totul (n-aveţi grijă, ne prezentăm la concurs cu toate „documentele 

doveditoare”), iată o singură dovadă … totalizatoare - panourile activităţilor: 

 

 
 

 

 

 
SĂPTĂMÂNA „ȘCOALA ALTFEL” 

 

CLUBUL CHITARIŞTILOR 

 
Săptămâna „Şcoala altfel” nu a însemnat o activitate singulară pentru membrii clubului, care se 

întâlnesc oricum în fiecare miercuri. Chitaristele noastre au pus la punct un program variat, care 

să le pună în valoare pe fiecare în                        
 
să le pună în valoare pe fiecare în parte, dar şi ca o echipă sudată. 
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CLUBUL ECOLOGILOR 

 

 
Sub îndrumarea doamnei profesor de 

biologie Georgeta Grigorescu am aflat 

multe din „tainele” lucrurilor din jurul 

nostru, pe care le consideram fireşti şi 

banale. De acum vom fi mai atenţi la 

lumea din care nu suntem decât o  

părticică. 

 

 

CLUBUL DE DESEN ATRISTIC ŞI RELIGIOS 

 

 
Toţi elevii talentaţi la desen s-au 

adunat în sala repartizată clubului 

începând cu ora 8 dimineaţa şi nu 

mai voiau să plece acasă. Doamna 

profesor Maria Axinia a făcut, 

zilnic, ore suplimentare pe toată 

durata săptămânii, dar … nu s-a 

supărat! 

 

 

 

 

CLUBUL GASTRONOMILOR 

 
Acest club a fost unul dintre cele mai … 

gustate, şi la propriu, şi la figurat. 

Doamnele profesor de matematică 

Cornelia Olaru şi Doina Moisii ne-au 

învăţat o groază de „secrete”, iar 

colegii şi profesorii ne-au vizitat zilnic. 

Oare de ce? 
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CLUBUL DE JURNALISM 

 

 
Şi în acest an am avut invitaţi de 

seamă la activităţile noastre … 

curente. De data aceasta a fost 

prezentă doamna Liana Ghenghea, 

jurnalist cunoscut, care ne-a 

împărtăşit din vasta ei experienţă 

de reporter de teren şi chiar din 

pericolele la care s-a expus ca 

jurnalist de investigaţii. O dată în 

plus am fost fericiţi că putem fi şi 

noi în mijlocul evenimentelor importante, chiar dacă nu periculoase, că putem aduce la cunoştinţa 

tuturor lucruri interesante. 

 

CLUBUL DE ŞAH 

 

 

 
Elevii clasei a III-a A au avut sunt 

pasionaţi de şah şi au făcut 

„concurenţă” serioasă celor mari! 

 

 

 

 

 

CLUBUL DE MUZICĂ 

                                

 
Conduşi de domnul profesor de muzică Alexandru 

Rădulescu, elevii înscrişi la acest club au abordat 

diferite genuri muzicale. O surpriză plăcută ne-a 

făcut Laura Elena Hoarţă, din clasa a VIII-a A, 

care a cântat hip-hop.  

 
Relu Bârliba, din aceeaşi clasă, a interpretat un 

cântec romantic în limba franceză, iar Maya Peiu, 

mult premiata noastră interpretă vocală, şi-a dat 

din nou măsura talentului cu o piesă din repertoriul 

internaţional. 
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CLUBUL DE TEATRU 

 
 Sub îndrumarea domnului profesor de istorie 

Ovidiu Moroşanu, membrii Clubului de teatru au 

pus în scenă două piese: o adaptare după Făt-
Frumos Măzărean , de Mihail Sadoveanu (că doar 

sunt Zilele şcolii!) şi o adaptare după basmul 

Sarea în bucate. 

 
                         
         Surpriza surprizelor a venit la finalul spectacolului: domnii profesori Cătălin Iftimoaia, 

coordonatorul Clubului chitariştilor şi Alexandru Rădulescu, Clubul de muzică, ne-au cântat în 

duet o piesă folk de rezistenţă, Cântec pentru John Lennon. Doamna Consilier educativ le-a 

înmânat şi o diplomă de excelență. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A consemnat și fotografiat David Tofan, clasa a VII-a A  
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LA MULȚI ANI, ROMÂNIA, LA MULȚI ANI ROMÂNI ! 

 
Daria Trofin, clasa a III-a B 

 
„Un popor care nu-și cunoaște istoria este ca un copil care nu-și cunoaște părinții.” De 

aceea noi, elevii clasei a III-a B, împreună cu Domna noastră profesor Mihaela Mărian, nu uităm 

niciun moment din istoria țării în care ne-am născut. Ziua națională este, pentru fiecare dintre 

noi, un motiv de bucurie, de întoarcere la faptele de vitejie ale moșilor și strămoșilor noștri. Deci, 

ne-am pregătit din timp pentru a marca cum se cuvine Ziua națională a României. Alături de 

părinții, frații și bunicii noștri am vizionat filme dedicate actului de la 1 Decembrie și am aflat 

lucruri remarcabile despre Regina Maria. Versirile poeților Adrian Păunescu și Grigore Vieru, 

cântecele lui Ion Aldea Teodorovici au transmis celor prezenți multă emoție. Am cântat împreună 

„Treceți batalioane române Carpații”, „Cântă cucu-n Bucovina”, „Doamne, ocrotește-i pe români”, 

„Basarabie frumoasă”, „Pentru ea”... Frumoasele costume naționale pe care le-am îmbrăcat cu 

mândrie, ne-au arătat încă odată cât este de frumoasă zestrea lăsată de strămoși.  

Suntem mândri că suntem români! 

 

       
 

Și pentru că zestrea înseamnă și obiceiuri și tradiții din bătrâni, am organizat și un 

spectaccol de colinde și urături, cu care am „colindat” prin toată școala, aducând bucuria nașterii 

Domnului pe fețele profesorilor și colegilor. 
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PAPAGALII VORBITORI 
Marciana Filip, clasa a VI-a C 

         Când te simţi singur, te-ai plictisit de calculator şi ai vrea să auzi o voce prietenoasă, ce-ar 

fi … să vorbeşti cu papagalul tău? Iată câteva rase de papagali vorbitori, ca să ai de unde alege. 

  PAPAGALUL CĂLUGĂR: este foarte comunicativ, deşi este de talie mică. Unii 

posesori sunt chiar deranjaţi când aud prin casă sunetul aspiratorului sau al hotei, deşi acestea 

nu funcţionează momentan… 

 MICUL ALEXANDER: despre acest papagal se spune că a fost declarat sfânt după 

ce a fost auzit spunând foarte clar rugăciunea matinală a călugărilor. Are o memorie „ de 

elefant”, poate reproduce pasaje întregi şi complexe din cărţile pe care i le citeşti, şi are un chef 

nebun de discuţie… 

PAPAGALUL GRI AFRICAN: poate reţine până la 500 de cuvinte şi expresii 

şi vorbeşte clar şi răspicat. Se spune că este preferatul oamenilor care suferă de singurătate. 

 PAPAGALUL AMAZONIAN: este foarte receptiv la tot ce aude şi prinde din zbor 

orice vorbuliţă, pe care ţi-o serveşte imediat înapoi, de parcă te-ar îngâna. 

 PERUŞUL: este cel mai mic ca dimensiuni şi cel mai comun. Este vioi, inteligent 

şi … îşi îmbogăţeşte continuu vocabularul (nu ca unii dintre elevi !). Cel mai mare avantaj îl 

reprezintă glasul suav, pe care poţi să-l ignori dacă uită să se oprească. 

 

       ATENŢIE ÎNSĂ !!! Orice papagal vorbitor ţi-ai alege, controlează-ţi limbajul în prezenţa lui, 

dacă nu vrei să te dea de gol când ţi-e lumea mai dragă ! 
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Bogdan Todică, clasa a VI –a B 

 

Pachetul de jocuri „Capra cu trei iezi” 

CD-ul conţine un pachet de jocuri educative dedicate preşcolarilor şi şcolarilor din clasele 

primare, pentru dezvoltarea abilităţilor de lucru la calculator, de mânuirea mouse-ului, precum şi 

învăţarea literelor şi cifrelor, a alfabetului, a modului de 

scriere a acestor însemne, atât în scrierea de tipar, cât şi cea 

de mână. Aceste jocuri se pot accesa de pe panoul principal 

care se lansează automat la introducerea CD-ului în unitatea 

optică a calculatorului. Dacă acest lucru nu se întâmplă în mod 

automat, se lansează aplicaţia „loader.exe” direct de pe CD 

(pachetul de jocuri „Capra cu trei iezi” nu necesită instalare).  

La „plimbarea” săgeţii mouse-ului pe acest ecran, se 

vor activa butoanele de accesare a jocurilor şi printr-un 

simplu click se pot „pătrunde” în acestea. 

Cel mai simplu joc, de dezvoltare a abilităţilor de 

lucru cu mouse-ul şi de învăţare a literelor şi cifrelor, 

este „Umbra” ce se activează din partea de jos şi centrală 

a ecranului principal. Are doua ferestre, una cu figurine, 

cealaltă cu umbrele aferente, utilizatorul trebuind să 

mute figurina („prinsă” cu mouse-ul) pe umbra sa aflată în 

dreapta. Jocul este dezvoltat pe mai multe etape, pornind 

de la figuri geometrice simple, animale, litere, cifre, 

grupe de litere, finalizând cu un program de învăţare a 

alfabetului. 

Un alt joc de dezvoltare a abilităţilor de utilizare 

a mouse-ului, dar şi a gustului pentru desen este „Imagini 

de colorat” ce se activează din partea stângă-jos a 

panoului principal. Jocul oferă câteva imagini desenate în 

alb-negru ce trebuie umplute de culoare. Sunt oferite 

diferite instrumente de realizare a desenelor, de salvare 

a lor, cât şi de tipărire la imprimantă. 

„Desenează şi descoperă” este un joc ce se 

porneşte apăsând pe pisica din partea dreaptă a panoului 

de pornire. Se deschide un alt panou în care sunt figurate 

litere mari şi mici, atât de tipar, cât şi de mână, şi cifrele, 

care la rândul lor deschid aplicaţia dedicată. Aceste jocuri 

îndrumă utilizatorul în a învăţa cum să scrie, fie cu 

caractere de mână, fie cu cele de tipar. Se poate reveni la 

panoul principal apăsând săgeata „selector”. După scrierea 

fiecărei litere sau cifre, este pronunţat (audio) caracterul 

respectiv, ajutând la memorarea acesteia. Practic este o 
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animaţie în care un creion „desenează” caracterul cerut (prin selectarea lui din lista de jos). 

Un alt pachet de sub-programe este cel ce 

porneşte prin apăsarea butonului „Calculează” din 

panoul principal. Sub-panoul ce apare oferă trei 

alternative de joc: numărare, adunare, scădere. Sunt 

trei jocuri orientate pe dezvoltarea abilităţilor 

divulgate chiar de denumire, utilizatorul trebuind să 

numere, să adune sau să scadă diverse animale afişate 

pe ecran. Totuşi acest pachet de jocuri are o 

disfuncţionalitate ce blochează mouse-ul pe anumite 

figurine, asta doar atunci când jocul nu este lansat 

prima dată, imediat la pornire. Aşa că recomandarea 

mea este ca ele să fie activate prima dată, imediat după pornirea aplicaţiei „Capra cu trei iezi”. 

În caz de blocaj, se poate folosi tasta „Esc” pentru forţarea ieşirii din aplicaţie. 

 

„Grădina cu animale” este dedicată şcolarilor 

de clasa a VI-a, în special orei de biologie, aici fiind 

descrise diferite animale domestice. Jocul oferă 

imagini asociate cu un text ce rulează concomitent cu 

„citirea” lui, în mod audio. Dacă pentru preşcolari îi 

ajută la a învăţa să citească şi să capete câteva noţiuni 

despre animale de pe lângă casa omului, pentru elevii 

de gimnaziu poate completa ora de zoologie. 

 

Şi pentru că denumirea pachetului 

de programe este inspirată de povestea lui Ion 

Creangă, era şi firesc ca ea să se regăsească 

aici. Aşa că din panoul principal, executând 

un click de mouse pe căsuţa din dreapta- sus a 

ecranului, se poate viziona povestea într- o 

interpretare animată. Butoanele de jos ar trebui să 

aibă funcţionalitatea ca al unui player video, dar 

nu întotdeauna reuşesc. 

Pe ansamblu, acest pachet de programe oferă satisfacţia unor jocuri instructive, 

relaxante, non-violente ce pot ajuta şi completa cunoştinţele dobândite în şcoală. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Nr. 8, serie nouă, semestrul  I, 2016-2017                                                 14 

 
 

Marta Catargiu, clasa a VI-a A 

 
Ziua a 16-a: persoane intuitive, introvertite, introspective, caută perfecţiunea. Alternează 

între latura spirituală şi cea mondenă; le este greu să se exteriorizeze şi preferă singurătatea. 

 

Ziua a 17-a: simţ practic şi utilitar, personalitate puternică, caracter şi capacitatea de a 

domina. Pot concepe proiecte de mari dimensiuni şi accepta poziţii executive. 

 

Ziua a 18-a: temperament riguros şi emotiv, buni observatori şi analişti, independenţi, exigenţi, 

selectivi. Îşi pot îngreuna existenţa pentru că nu ştiu să-şi domine pornirile, nici comentariile 

muşcătoare. 

 

Ziua a 19-a: deosebit de schimbători, independenţi şi exaltaţi, vor avea o viaţă grea dacă nu vor 

învăţa să-şi domine temperamentul. Originali, creativi, profunzi, emotivi şi emoţionabili; dispun de 

mari resurse sufleteşti. 

 

Ziua a 20-a: timizi şi nesiguri, au nevoie de dragoste, ajutor şi prietenie. Persoane liniştite, 

calme şi bune; diplomaţie şi temperament echilibrat; pot arbitra cu imparţialitate orice conflict. 

Sensibili şi suspicioşi, trebuie să-şi domine sentimentele. 

 

Ziua a 21-a: sociabili, expansivi şi comunicativi, prietenia şi contactele intermediare sunt foarte 

importante pentru ei. Puţin volubili şi egoişti, vor acţiona independent, făcând abstracţie de 

părerea celorlalţi. Dispun de multe posibilităţi de exprimare, dar trebuie să-şi concentreze 

energia. 

 

Ziua a 22-a: au fost investiţi cu o mare responsabilitate socială; nutresc idealuri şi scopuri 

umanitare. Trebuie să se străduiască să se ridice la înălţimea acestei Zile de naştere. 

 

Ziua a 23-a: foarte abili, inteligenţi, capabili să se evidenţieze în orice domeniu: profesional, 

intelectual, artistic. Perspicace, analitici şi siguri de ei înşişi, au o gândire ascuţită şi rapidă. 

Simpatici, plăcuţi şi drăgăstoşi, foarte susceptibili, uneori explodează la cea mai mică provocare. 

 

Ziua a 24-a: depun mari eforturi pentru a-şi realiza obiectivele. Omenoşi, casnici, responsabili, 

energici, uneori pesimişti şi obsedaţi de lucruri fără importanţă. Certe aptitudini artistice, dar şi 

tendinţă spre indolenţă. 

 

Ziua a 25-a: rezervaţi în gânduri şi emoţii, , au mari resurse morale şi o profundă viaţă 

interioară. Riguroşi şi exigenţi cu ei înşişi, solitari chiar şi în compania cuiva, îşi află liniştea în 

natură. Au tendinţa de a se subestima, de a deveni melancolici şi depresivi. 

 

Ziua a 26-a: emotivi, temperamentali, suavi, tandri, binevoitori şi amabili, posedă însuşiri de 

lider. Consideră importante căminul şi stabilitatea financiară. 

 

Ziua a 27-a: individualişti, iubitori de libertate, extravaganţi, foarte independenţi, nu recunosc 

supunerea în faţa unei alte autorităţi. Au nevoie de ceilalţi pentru a-şi demonstra capacităţile. Cu 
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greu îşi dezvăluie adevăratele sentimente. Se pot dedica rezolvării problemelor celorlalţi, 

neglijându-ţi propria familie. 

 

Ziua a 28-a: extravaganţi, ciudaţi, „altfel decât ceilalţi”, atraşi de ceea ce e original şi ieşit din 

comun. Caracter puternic, emancipat şi ambiţios, simt nevoia de a fi liberi. Mare putere de 

convingere şi persuasiune, mereu preocupaţi de noi proiecte, nu întotdeauna finalizate de ei înşişi. 

 

Ziua a 29-a: intuitivi, emotivi, idealişti, temperamentali şi schimbători, au nevoie de o mulţime 

de preocupări pentru a-şi menţine echilibrul emoţional. Au propriul lor cod de maniere, foarte 

individualişti, nu se adaptează normelor. Vor cunoaşte un succes deosebit dacă vor şti să-şi 

folosească facultăţile extraordinare. 

 

Ziua a 30-a: persoane ordonate, simpatice şi foarte populare; tind să devină volubile. Artişti şi 

creatori, simt nevoia să-şi manifeste talentul. Deprimaţi de rutină şi monotonie; refuză să vadă 

lucrurile prin prisma laturii negative. Încearcă să ducă o existenţă activă, veselă şi îndrăzneaţă. 

 

Ziua a 31-a: un ciudat amestec de seninătate, simţ al responsabilităţii şi nelinişte, o puternică 

imaginaţie, înclinaţie spre visare. Foarte harnici, intransigenţi şi inflexibili, înţeleg sau iartă cu 

greu greşelile altora. Sunt persoane încăpăţânate. 
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Nona Gheorghieşi, clasa a VII-a A 

     OBICEIURI DE TOAMNĂ LA ROMÂNI 

 
 Pe 8 septembrie, creştinii sărbătoresc Naşterea Maicii Domnului, sau Sfânta Maria Mică, 

considerată cea mai mare sărbătoare religioasă a toamnei? Se spune că acum păsările îşi 

pregătesc călătoria spre ţările calde, iar animalele târâtoare se retrag în pământ. Se împart 

prune şi struguri de sufletul morţilor. După această dată încep lucrările agricole de toamnă. 

 Pe 14 septembrie este marcată Înălţarea Sfintei Cruci sau Ziua Crucii. Tradiţia cere ca în 

această zi să nu se consume alimente care amintesc de cruce, cum ar fi peştele. În calendarul 

popular, această dată marchează Cârstovul viilor, adică începutul culesului de struguri. Se 

obişnuieşte ca strugurii de pe ultimul butuc să nu fie culeşi, ci lăsaţi ca ofrandă lui Dumnezeu. 

Seara, se fac focuri cu viţă uscată şi se petrece. Această dată mai este cunoscută şi ca 

Răpciune sau Ziua Şarpelui. Acum, pământul „înghite” gâzele şi târâtoarele. Se spune că, până 

la această dată, ogoarele trebuie să fie arate şi semănate. 

 Tot la jumătatea lunii septembrie se întorc ciobanii cu turmele de la munte. Evenimentul 

marchează încheierea anului pastoral şi este celebrat prin diferite petreceri şi chiar 

festivaluri. 

 Pe 26 octombrie se sărbătoreşte Sfântul Dumitru, considerat patronul păstorilor şi 

„culegător şi strângător al tuturor pâinilor şi fructelor”. În noaptea din ajun, se organizează 

Focul lui Sumedru/Sâmedru, o tradiţie cu origini tracice. Flăcăii colindă din casă în casă, 

chemând oamenii la focul considerat simbol al purificării şi al norocului, şi în jurul căruia 

sătenii strânşi petrec cu voie bună. În mijlocul grămezii de lemne se pune un brad verde, iar 

cei mai curajoşi sar peste foc, pentru a fi sănătoşi şi a nu  avea necazuri tot anul. La plecare, 

oamenii iau tăciuni, pe care îi aruncă pe ogoare sau în grădini, pentru rodnicie. 

 

   OBICEIURI DE TOAMNĂ LA ALTE POPOARE 

 
 În China are loc Festivalul Lunii, pe data de 15 a lunii a opta din calendarul chinezesc. Are o 

vechime de peste 3.000 de ani şi anul acesta cade chiar pe 15 septembrie. Cu această ocazie 

se servesc preparate specifice şi de oferă băuturi, ca semn al mulţumirii pentru recolte. Un 

astfel de preparat se numeşte chiar „Turta Lunii” şi este făcut din seminţe de lotus şi 

gălbenuş, care se serveşte în familie, după cină, cu ceai de iasomie. Pe străzi au loc dansuri 

ale Dragonului şi strălucesc mii de felinare. 
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 În Japonia se celebrează anual, în noiembrie, Niiame-Sai – un eveniment care îmbină 

elemente agricole şi religioase. Împăratul oferă, cu acest prilej, primele roade ale toamnei 

zeiţei soarelui, Amaterasu. 

 În a 15-a zi a lunii ebraice Tişri (sfârşitul lui septembrie – sfârşitul lui octombrie) are loc 

Sucot, Sărbătoarea Corturilor. Se ţine după culesul roadelor toamnei, în amintirea celor 40 

de zile de pribegie în pustiu a evreilor. Sărbătoarea durează şapte zile, timp în care evreii 

stau în corturi, în amintirea peregrinării prin deşert a strămoşilor. Este o sărbătoare a 

bucuriei, oamenii manifestându-şi recunoştinţa pentru darurile naturii. 

 În a doua duminică din septembrie în Austria sau în prima duminică din octombrie în Germania 

are loc Erntedankfest – o sărbătoare a recoltei şi de celebrare a roadelor toamnei. Casele şi 

bisericile se împodobesc cu coşuri pline de fructe şi legume. Marile ferme sau asociaţii 

agricole expun în pieţe sau târguri care alegorice. Au loc petreceri publice, prin care oamenii 

mulţumesc pentru sănătate, pentru vreme şi fac rugi pentru anul viitor. 

MOŞ CRĂCIUN PE MERIDIANELE LUMII 

 
 Islanda: Aici nu vine doar un Moş Crăciun ci 13. Aceştia coboară din munţi unul câte,unul 

începând cu data de 11 decembrie şi aduc celor cuminţi dulciuri, mandarine şi lozuri în plic, 

iar celor răi câte un cartof. 

 Italia: Copiii primesc cadourile  într-un borcan numit „urna destinului”, însă nu de la Moş 

Crăciun ci de la Befana, o vrăjitoare care vine călare pe o matură. 

 S.U.A: Există o tradiţie de Crăciun, de a lăsa o tavă cu prăjituri şi o cană cu lapte pentru 

Moş Crăciun. 

 Venezuela: Înainte de Crăciun, în Caracas, între 16 şi 24 decembrie străzile sunt închise 

pentru cei care se dau cu rolele. 

 Slovacia: Ajunul Crăciunului se aseamănă  cu Sfântul Andrei. Fetele nemăritate, cu 12 zile 

înainte, scriu pe 12 bilete numele băieţilor pe care îi plac şi le pun sub pernă. În fiecare 

dimineaţă, ele aruncă câte un bilet, iar în dimineaţa de Crăciun vor afla numele celui cu 

care se vor căsători. 

 Austria: Ei au opusul Moşului în personajul lui Krampus, cel care vine să îi pedepsească pe 

copiii care nu au fost cuminţi. 

 Cehia: Fetele îşi testează noul an amoros într-o manieră inedită. În Ajunul Crăciunului, 

fiecare fată se aşează cu spatele la uşă şi îşi aruncă peste umăr pantoful cu toc, pe care 

îl poartă în acea seară; dacă va lovi uşa cu vârful pantofului va avea noroc în dragoste în 

anul care vine, iar dacă va lovi cu talpa, va fi singură încă un an. 

 Olandezii: Îl aşteaptă pe „Sinter Klaas, care vine pe un cal alb şi lasă daruri în saboţii de 

lemn. 

 Danemarca: Danezii nu au Moş Crăciun, în schimb tradiţia spune că darurile sunt aduse de 

Tomte sau Piticul de Crăciun. Acesta locuieşte în mod obişnuit sub podeaua casei sau a 

hambarului şi se deplasează cu ajutorul unei capre de lemn.                                                                                           
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… UN ORNAMENT INTERESANT DE CRĂCIUN 

 
Delia Crăiţă, clasa a VII-a A 

 

     Aveţi nevoie de o foaie A3, aracet, sfoară colorată, foarfece,o bandă din 

material colorat, un capsator şi o instalaţie luminoasă. Paşii pe care trebuie să-i 

urmaţi sunt: 
 La început,trebuie să modelăm foaia în formă de con. 

 Folosind aracet, înfăşurăm sfoara în jurul conului. 

 Lăsăm să se usuce aproximativ o oră. 

 Desprindem, cu grijă, sfoara de pe foaie. 

 Montăm şi capsăm banda colorată, ca în imagine. 

 Montăm şi instalaţia, introducând  beculeţele în spaţiile mici rămase libere. 

 Odată cu punerea în priză, ornamentul este gata să vă lumineze bradul şi sufletele. 
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Narcisa Nedelcu, absolventă 

 

         DE CE SĂ NU NE IUBIM ŢARA ? 

 
         De ce îmi este aşa de greu să mă exprim faţă de patria mea? 

Văd diverşi oameni, cu feţe şi feţe şi diverse comportamente şi poate din cauza asta… Dar 

măştile unor oameni ai patriei mele sunt slabe în faţa frumuseţilor pe care locurile acestea le 

poartă, încât îmi vine să le smulg şi să le arunc în realul izvor al deselor miracole ce dăinuie aici. 

         De ce îmi aşa greu să mă exprim faţă de patria mea? 

Oare de ce acestor oameni cu suflet pietrificat, care se vor modele pentru noi, le e atât de greu 

să spună că fac parte din patria mea? Unii o spun, dar o spun doar cu jumătate de gură, căci nu 

sunt în totalitate mândri că fac parte din Patria Mea. Acei „unii” cred că nu sunt suficient de 

capabili să ne demonstreze nouă, români cinstiţi şi simpli, că merită să fie numiţi ROMÂNI în 

ţările străine pe care ni le tot dau de exemplu. Dar tu, cel care citeşti, eşti un cetăţean mândru 

de ţara ta? 

         De ce îmi este aşa de greu să mp exprim faţă de patria mea? 

De ce mamă, tată, oamenii nu se respectă între ei? De ce e o aşa mare tragedie când vine vorba 

despre rromi? Sunt exact ca şi noi, cu bune şi cu rele! Care este deosebirea dintre rromi, englezi 

sau francezi? Cea că în rromi am arunca cu pietre şi celorlalţi le-am aşterne covorul roşu? 

         De ce îmi este aşa de greu să mă exprim faţă de patria mea? 

De ce atât de mulţi oameni aleg să plece peste hotare? Nu doar pentru venituri, ci pentru că li se 

par frumuseţile patriei mele neînsemnate faţă de ce se află acolo. Dar ce oare are locul acela 

străin şi nu are patria mea. Are munţii, apele, câmpiile şi monumentele patriei mele? 

         De ce îmi este aşa de greu să mă exprim faţă de patria mea? 

De ce atât de mulţi oameni îmi transformă iubirea pentru patrie într-un oarecum cumplit regret 

că sunt româncă doar prin simplul fapt că îi văd prea des la diferite posturi TV, furând, înşelând, 

distrugând familii sau pur şi simplu, minţind? 

         De ce, oameni mari? De ce, cu toate că îmi călcaţi uneori patria în picioare, eu încă vă iubesc 

nespus? De ce încă mai sunt mândră că sunt româncă? Ce-mi faceţi voi mie? 

         De ce îmi este aşa de greu să mă exprim faţă de patria mea?  
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DESPRE MUZICĂ ŞI ALTE … „DEPENEDENŢE”, CU 

CHITARISTELE ŞCOLII 

 

 

Elisa Arcip, clasa a V-a A 
 

Mă numesc Elisa-Maria Arcip, am 11 ani 

și sunt elevă în casa a V-a A. Pasiunea mea este 

muzica, pe care am îmbrățișat-o de la vârsta 

de 6 ani, când am descoperit chitara. Printre 

cei care mi-au îndrumat pașii pe acest drum se 

numără profesorii Dana Bubuțanu, Valentin 

Ianoș și Mrius Alunăniței. Acesta din urmă mi-

a călăuzit pașii spre emisiunea Românii au 
talent, care a reprezentat o experiență unică, 

de care îmi voi adue aminte cu plăcere. 

Am participat la spectacole caitabile și 

concursuri, care mi-au adus multe satisfacții. 

Mă simt onorată de ori de câte ori particip la 

activitățile școliiși mi seumple inima de bucurie când aud aplauzele spactatorilor. MUZICA, 

pasiunea mea, mă însoțește pas cu pas, zi de zi, ceea ce mă face foarte fericită. 

Chiar dacă nu-mi propun o carieră în muzică, voi cânta mereu cu mult drag, pentru că 

aceast este pasiunea mea! 

 

Marta Catargiu, clasa a VII-a A 
 

Am început să cânt acum 10 ani ( adică de la 3 ani ) şi 

acest lucru m-a atras foarte mult. Doamna mea 

educatoare mi-a descoperit talentul: în timp ce mă  

jucam cu ceilalţi copii, cântam diferite cântece singură 

sau cu colegii. Până când, într-o zi, doamna educatoare 

m-a înscris la un concurs. Wow, era super! Primul meu 

concurs! La 4 ani !!! Era senzaţional!! Cântam muzică 

populară. Acest lucru mă atrăgea foarte mult când eram 

mică.. 

Mai târziu , la vârsta de 7 ani, m-am apucat de 

chitară. Îmi place foarte mult. Mai bine de jumătate din 

timpul meu liber îl petrec cântând, atât din voce, cât şi 

din chitară. Cânt la chitară de 6 ani şi cred că acest 

lucru îl voi face toată viaţa... 6 ani?? Nici nu ştiu când au 

trecut aşa mulţi ! Parcă ieri mi-au cumpărat părinţii 
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prima mea chitară. Era ceva extraordinar. Parcă îmi era frică să o ţin în mână. Era mai mare ca 

mine. Apoi, uşor, uşor , am progresat şi am început să studiez chitara la şcoală.  După aceea,  

părinţii mi-au cumpărat altă chitară ( pe care o am şi acum, desigur) iar ... acum ... normal ... îmi 

doresc alta... şi tot aşa o să o ţin ( sper eu ) toaaatăă viaţa mea. 

Eu cred că nu voi renunţa niciodată la pasiunea mea. Chiar dacă trebuie să trec  peste 

anumite obstacole, n-o să renunţ. Muzica face parte din mine. Fără muzică e ca şi cum viaţa nu 

mai are niciun rost.     

 NO MUSIC – NO LIFE ! 

 

Andra Fodor, clasa a VII-a B 
 

         Uneori mă întreb… CE ESTE MUZICA? Încă nu am găsit 

un răspuns la această întrebare. Poate nici nu există un 

răspuns concret. Oamenii o interpretează în diferite feluri. 

Pentru unii este doar distracţie, pentru alţii este un simplu 

hobby, dar pentru unii oameni este singurul mod prin care se 

pot exprima liberi, prin care se pot face auziţi. 

         Cum ar fi viaţa fără muzică? Groaznică! Monotonă! 

Obişnuită! De mică, muzica a avut un rol foarte important în 

viaţa mea. Cântecele acelea de leagăn ( balade rock cântate 

de mama, în cazul meu), cu ajutorul cărora adormeam dusă,  

cântecele de la grădiniţă – pe care, pe atunci, le uram -  toate 

au un avut un rol în viaţa noastră. 

         Cine sunt eu? Fata cu  chitara! Totul a început acum 

aproximativ 7 ani, când am luat pentru prima dată chitara în 

mână şi am ştiut că asta vreau să fac. Am luat-o uşor, 

cântând mai întâi cântecele propuse de doamna profesor. 

Acum cânt melodii care îmi plac, pe care le ascult zi de zi, şi 

chiar compoziţii proprii. 

         Deşi îmi plăcea să cânt şi mă consideram destul de bună 

la asta, aveam un trac inexplicabil şi o frică groaznică de respingere. Am avut momente în care 

uitam versurile sau îmi tremura vocea. Simţeam că nu mai pot. Acum, aproape că mi-am învins 

această frică cu ajutorul prietenilor mei. Mi s-a spus de atâtea ori „ Poţi să o faci!” încât am ajuns 

să-mi impun asta. 

         Fă ceea ce îţi place! Fără frică! Fără emoţii! Doar fă-o!  
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SHOT 
Marta Catargiu, clasa a VII-a A 

 
Urs, Cale, Sorin şi Juno, cei patru membri ai boyband-ului SHOT, noul proiect inițiat de HaHaHa 

Production, au pornit în aventura vieţii lor, conduşi de un singur vis: muzica. Ies în evidenţă prin vocile 

bune şi super skill-urile lor de dans, atuuri completate de o imagine young & cool.  

Au personalităti diferite, dar poveşti de viaţă asemănătoare. Sunt legaţi de o prietenie frumoasă, de 

pasiunea pentru muzică şi de dorinţă de a se exprima liber. 

Felul în care s-a format trupa demonstrează faptul că puterea atracţiei este mare atunci când îţi 

doreşti foarte mult un lucru. În paralel, fără să se cunoască foarte bine între ei, s-au pregătit 

pentru această experienţă. 

 

 

 

La Timişoara, Cale îşi închiria studio-uri şi compunea piese pe care le posta independent pe YouTube. 

În Constanţa, Juno lucra pe partea de dans şi rap. După mutarea din Galaţi în București, Sorin 

combină cariera de modelling cu lecţiile de canto. Iar buzoianul Urs, după câţiva ani ca dansator, a 

reluat şi studiul muzical. 

 „Parcă am simţit cu toţii ce avea să vină. Bine, nu ne-a fost uşor, fiecare a făcut sacrificii pentru a 

urma calea artistică, însă iată-ne! A meritat,” spun băieţii de la SHOT. 

Primul single al trupei SHOT se numeşte „Buza de jos”, o piesă care transmite energie, un vibe 

pozitiv .Au urmat încă câteva piese extraordinare “ Inevitabil “ , “Mia “ care au făcut senzaţie pe 

piaţa muzicala.  
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Andrada Botezatu, clasa a VII-a C 

 

1. Insurgent – am recitit-o recent, şi mi s-a părut tot la fel de captivantă. Este a doua 

carte din seria ‘Divergent’ , după care s-au făcut şi filme, având mare succes în întreaga 

lume. Tris va trebui să poarte un război, câştigând la final. Nu vreau să vă spun mai multe, 

deci spor la citit!  

   
 

2. Fericirea începe azi - Iubirea adevarată scoate la iveală tot ce este mai bun în tine... 

Abby Abernathy s-a hotărât să devină altcineva. Acum e o fată bună, nu bea şi nu 

vorbeşte urât, are haine cuminţi în şifonier. Crede că s-a distanţat suficient de lucrurile 

întunecate din trecutul ei, dar când ajunge la colegiu împreună cu prietena sa cea mai 

bună, dorinţa de un nou început este supusa provocărilor. 
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Andra Fodor, clasa a VII-a B 
 

 

 

Pentru început, răspunsurile la concursul din numărul trecut: 

 

1. b : Supeman 

2. b : Spiderman 

3. c : Hulk 

4. c : Iron Man 

5. b : Thing 

 

Și ca să te istrezi cu adevărat, empatizează cu Murphy ! 

 

LEGILE LUI MURPHY PENTRU ELEVI 

 
I. Despre răspuns 
1. Efectul răspunsului: Răspunsul seamănă cu ultimele cuvinte ale condamnaţilor la moarte, care, 

chiar dacă impresionează, tot nu mai aduc schimbări esenţiale în situaţia dată. 

2. Despre răspunsul bun şi răspunsul rău:Răspunsul bun are conţinut, înţeles şi cuprinde esenţialul. 

Răspunsul rău este întrerupt, de neînţeles, nu are nimic comun cu esenţialul, adică este exact ca 

şi răspunsul tău! 

3. Legea răspunsului fulger: Ceea ce nu ştii, descoperă profesorul în câteva secunde, iar ceea ce 

ştii… nu-l interesează. 

II. Despre teză 
1. Legea influenţării încrederii în sine: Chiar dacă întrebările ne la numărul 1 ori cele de la numărul 

2 vor fi mai uşoare, tu vei primi întotdeauna celălalt număr. 

2. Paradoxul pregătirii: Nu găseşti nici urmă în teză din ceea ce ai repetat ultima dată din 

materie. Lecţiile pe care nu le-ai repetat vor fi subiectul a 70% din întrebările puse. 

3. Legea autocompătimirii elevului eminent: Dacă în clasă există o singură lucrare eminentă, nu 

poate fi decât a colegului care s-a plâns cel mai tare înaintea tezei că nu ştie nimic. 

III. Despre tema pentru acasă 
1. Legea de bază: Tema pentru acasă seamănă cu diploma de bacalaureat: dacă nu o ai, ţi-o iau în 

nume de rău, dacă o ai, nu ţi-o cere nimeni. 

2. Sfat pentru uşurarea temei pentru acasă: Dacă nu poţi rezolva problema, pune pe altcineva să 

o facă. Pe cât posibil, pe cineva care se pricepe mai bine ca tine: de data asta, sigur va greşi şi el! 

3. Este sau nu este, cam totuna este: Dacă ţi-ai făcut tema, ori ai greşit şi profesorul o ia pentru 

notare, ori e corectă şi profesorul nici nu întreabă de ea! 

IV. Elevul 
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1. Legea închipuirii: Dacă închipuirile şi gândurile elevilor ar deveni realitate, unii profesori ar 

trebui să-şi cumpere zilnic cauciucuri noi la maşină sau ar trebui să se întoarcă din diferite locuri 

necunoscute, eventual ar trebui să învie! 

2. Legea scăderii elevului bun: Elevul bun învaţă întotdeauna: mai exact, întotdeauna învaţă în 

timpul orei, pentru ora următoare. 

3. Capcana bunăvoinţei: Dacă un coleg se oferă să te ajute la învăţătură, atunci poţi fi sigur că nu 

ştie nici cât ştii tu! 

4. Legea ordinii ce nu se poate schimba: conform adultului, „învăţătura înainte de toate”, conform 

elevului, „orice altceva înainte de învăţătură!” 

5. Limba noastră este ca buletinul meteo:  Când ai învăţat satisfăcător regulile de scriere 

corectă, se introduc noi reguli. 

6. Modul de învăţare: Dacă ai la dispoziţie un sfârşit de săptămână pentru a învăţa, atunci vei 

învăţa duminică seara (… sau luni dimineaţa … ), (… dacă mai înveţi…)! 

V. Vacanţa 
1. Observaţie asupra scurgerii timpului liber: Vacanţa şi sfârşitul de săptămână, oricât ar fi de 

lungi, vor fi mai scurte decât ai dori. 

2. Zilele determinate ale îmbolnăvirii: Boala îţi afectează întotdeauna vacanţa şi sfârşitul de 

săptămână. 
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BUCURIA CRĂCIUNULUI 
Nona Gheorghieși, clasa a VII-a A 

       Crăciunul a însemnat întotdeauna binele casei, liniştea, bucuria cea mare a reunirii 

familiei, pacea  şi luminarea căminului.    

        Crăciunul era și este în familia mea  o sărbătoare aproape tainică, cu mirosul lui de 

brad proaspăt  împodobit și cu parfum de portocale care e mereu altfel. 

        Până nu demult nu înțelegeam melancolia unor oameni pentru că bucuria si nerăbdarea 

erau prea intense ca să mai facă loc unui strop de tristețe, însă acum sunt mare și înțeleg 

că acest sentiment apare din cauza trecerii timpului. 

        Aștept fiecare Crăciun cu aceași speranță și încredere, cu aceleași vise, cu aceleași 

îndoieli și cu aceași nerăbdare. 

         În dimineața de Ajun m-am obișnuit să-mi încep ziua cu o privire pe fereastră, cu 

convingerea că ninge pentru mine, că fiecare fulg coboară de  undeva, de acolo sus, de 

unde numai eu știu, doar ca să fiu eu fericită. Îmi place să merg pe stradă privind oamenii 

așa cum nu  am mai făcut-o în nicio altă zi din an, să le zâmbesc cu sentimentul că am 

reușit să le transmit măcar o mică parte din bucuria mea. Ador să-mi număr visele, să mă 

las cuprinsă pe neaşteptate de toate imaginile, mirosurile și veșnicile și nesfârșitele 

prăjituri ale bunicii, care îmi luminează copilăria. 

        Cred că niciodată în viața mea nu am trăit o emoție mai mare decât aceea când îl 

așteptam pe Moș Crăciun. Era un sentiment foarte plin,foarte complex, o imensă bucurie 

amestecată cu frică și nerăbdare. De multe ori, noaptea, chiar și vara, mă trezeam 

gândindu-mă la Moșul, mă dădeam jos din pat și începeam să caut pe bâlbâjite, pe mese, pe 

noptiere, dacă nu cumva, cât dormisem eu, Moș Crăciun trecuse pe acolo și îmi lăsase un 

semn, unul mic, dar nu… 

        E mare Crăciunul copilăriei mele! 

 



Revista Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni                                                   27 

 
 

Primul ajutor în cazul găsirii unei persoane leşinate pe stradă  

Teona Artenie, clasa a VI-a A 

Abordarea unei urgenţe trebuie să se facă pe calea cea mai directă şi mai scurtă pentru a găsi 

rezolvarea. 

Se îndepărtează curioşii din jurul victimei găsite pentru a avea suficient spaţiu şi victima să 

poată respira corect. Se desfac nasturii, se îndepărtează cravata sau eşarfa din jurul gâtului. Se 

păstrează calmul şi liniştim victima pentru a nu intra în panică. Verificarea stării de conştienţă 

prin stimulări (uşoară scuturare a umerilor) şi verbal -  strigaţi:,,Vă simţiţi bine?’’ 

 

Dacă nu răspunde, eliberaţi calea aeriană şi verificaţi respiraţia. Dacă nu respiră normal sau deloc, 

se apelează serviciul 112. 

Eliberarea căilor aeriene - căderea bazei limbii poate bloca căile aeriene superioare 

(hiperextensia capului cu mâna pe frunte si ridicarea bărbiei cu cele două degete). 

 

Dacă victima respiră normal, se aşează în poziţie laterală de siguranţă. 

 

Dacă nu respiră, se încep manevrele de resuscitare cu efectuare compresiilor toracice. 
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Cele mai bune filme ale anului 2016 
Arianna Radu, clasa a VII-a A 

 

1. Ziua Independenţei: Renaşterea (data lansării: 24 iunie). Folosind tehnologie extraterestră 

recuperată, națiunile de pe Pământ colaborează la un proiect de apărare imens pentru protejarea 

planetei. Doar că nu este suficient pentru forța avansată și fără precedent a extratereștrilor. 

Numai ingenuitatea câtorva oameni curajoși poate salva planeta de la dispariție. 

 

2. Vânătorii de fantome (data lansării: 29 iulie).Într-un format nou şi cu o distribuţie plină de 

personaje proaspete şi amuzante, la treizeci de ani de la momentul în care filmul original al seriei 

a luat pe sus sălile de cinematograf din toată lumea, regizorul Paul Feig îşi prezintă viziunea sa 

asupra acestei comedii supranaturale, cu ajutorul unora dintre cei mai simpatici actori ai 

prezentului. 

 

3. Noaptea judecății. Alegerile (data lansării: 8 iulie). Acesta este cel de-al treilea capitol 

din seria care a cunoscut un succes exploziv de încasări, de peste 200 de milioane de dolari pe 

plan internațional. În a treia parte, ideea ca timp de 12 ore pe an să fie permisă anarhia începe să 

fie contestată chiar de către cei care au inițiat-o, „Părinții Fondatori“. 

 

4. A monster calls (data lansării: 21 octombrie) 

Bazat pe romanul lui Patrick Ness, filmul este povestea unui băiat cu o copilărie umbrită de boala 

gravă a mamei sale și de vizitele nocturne ale unui monstru milenar. Întotdeauna însă, are același 

coșmar: din întunericul nopții, vântul îi aduce la fereastră un monstru înspăimântător. Acesta îi va 

spune trei povești impresionante, după care îi va cere ceva cu adevărat important în schimb. 

 

5. Deadpool (data lansării: 12 februarie). Deadpool obține, în urma unui experiment militar 

care dorea să redea abilitatea de regenerare rapidă a lui Wolverine, puteri incredibile: 

invulnerabilitatea la puteri telepatice și telekinezice, rezistența la droguri și toxine, dar și 

prelungirea vieții grație puterilor de refacere ale organismului său. Doar că acestea vin la pachet 

și cu unele inconveniente: instabilitatea psihică și un fizic desfigurat. 

 

6. X-men: Apocalypse (data lansării: 20 mai).În 1983, invincibilul și nemuritorul Apocalypse 

este eliberat, după ce a fost îngropat timp de mai multe milenii. Furios că semenii săi nu 
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mai sunt priviți ca niște zei, Apocalypse adună o echipă de mutanți puternici, inclusiv pe 

descurajatul Magneto, pentru a distruge lumea și a crea o nouă ordine mondială, peste care 

să domnească. Pentru a pune capăt distrugerilor, Raven (Jennifer Lawrence) și Profesorul X 

(James McAvoy) conduc o echipă de tineri X-Men într-o bătălie cu un inamic aparent de 

neoprit. 

 

7. Doctor Strange (data lansării: 4 noiembrie). Când strălucitul, dar egocentricul neurochirurg 

Stephen Strange își pierde abilitatea de a opera în urma unui accident, un viitor sumbru pare să-i 

fie destinat. Dar o întâlnire providențială cu Cel Străvechi, un înțelept vrăjitor retras în sihăstrie 

pe culmile din Himalaya, i-ar putea deschide lui Strange calea către secretele magiei. Numai că 

Cel străvechi, deranjat de egoismul lui Strange, se va lăsa cu greu convins să-l transforme în 

învățăcelul său. 

 

8. Warcraft (data lansării: 10 iunie). Lupte cumplite zguduie planeta Azeroth, unde oamenii 

trebuie să înfrunte orcii pentru a înclina o dată 

pentru totdeauna balanța unei 

confruntări milenare. Oamenii se unesc în 

Alianța condusă de Anduin Lothar (Travis 

Fimmel), un erou de război care a 

sacrificat totul în luptă. Cu regele Llane 

Wrynn și regina Taria de partea sa, Anduin 

trebuie să facă tot ce-i stă în puteri pentru 

ca omenirea să câștige războiul. De cealaltă 

parte a baricadei se află Orgrim, liderul 

Hoardei de orci, și el dispus să sacrifice 

totul pentru a-și salva poporul și familia de la dispariție. 

 

9. Rogue One: O poveste Star Wars (data lansării: 16 decembrie). O trupă de combatanți 

rebeli rătăciți prin Univers își unesc forțele pentru a îndeplini cea mai periculoasă misiune: aceea 

de a fura planurile pentru nava Steaua Morții. 

 

10. Brigada sinucigașilor (data lansării: 5 august). Sunt celebri pentru faptele lor rele și 

pentru anarhia pe care o provoacă oriunde ar ajunge, dar guvernul Statelor Unite a reușit să-i 

prindă și să-i vâre după gratii. Pentru a-și micșora pedeapsa, nelegiuiții acceptă sinucigașe misiuni 

sub acoperire, conștienți că eșecul înseamnă moartea. După ce și-au folosit puterile și inteligența 

pentru rău, Joker-ul, Harley Quinn, Deadshot și colegii lor vor lupta de data aceasta de partea 

binelui. 

 

 

 

GLOBURILE DE AUR 2016 

Nona Gheorghieși, clasa a VII-a A 

 

     Ediţia din acest an ( a 74-a) a premiilor Globul de Aur, decernate de Asociaţia presei străine 

de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), a fost prezentată de celebrul 

actor şi prezentator american Jimmy Fallon, care a fost ajutat de cele trei fiice ale lui Sylvester 
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Stallone. Evenimentul s-a desfăşurat pe 8 ianuarie, la Hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, Los 

Angeles. 

      La ediţia din 2017, premiul Globul de Aur pentru întreaga carieră a fost decernat actriţei 

Meryl Streep ",. 

       Mai jos  sunt prezentate (pentru voi, dragi cititori) toate premiile decernate în acea seară: 

CINEMA: 

Cel mai bun film – dramă: „Moonlight” 

Cel mai bun film – comedie/ musical: „La La Land” 

Cea mai bună regie: Damien Chazelle („La La Land”) 

Cel mai bun rol principal masculin într-un film – dramă: Casey Affleck (“Manchester by the Sea”) 

Cel mai bun rol principal masculin într-un film – comedie/ musical: Ryan Gosling („La La Land”) 

Cel mai bun rol principal feminin într-un film – dramă: Isabelle Huppert (“Elle”) 

Cel mai bun rol principal feminin într-un film comedie/ musical: Emma Stone (”La La Land”) 

Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un lungmetraj: Aaron Taylor-Johnson (“Nocturnal 

Animals”) 

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar într-un lungmetraj: Viola Davis („Fences”) 

Cel mai bun scenariu: Damien Chazelle, “La La Land” 

Cel mai bun film de animaţie: ”Zootopia” 

Cel mai bun film străin: ”Elle” 

 

Cea mai bună coloană sonoră: Justin Hurwitz, ”La La Land” 

 

Cel mai bun cântec: „City of Stars” (”La La Land”) 

 

TELEVIZIUNE: 

Cel mai bun serial de televiziune musical/ comedie: ”Atlanta” 

Cel mai bun serial de televiziune – dramă: “The Crown” 

Cel mai bun film de televiziune/ miniserie: ”The People vs. OJ Simpson: American Crime Story” 

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie/ musical: Tracee Ellis Ross („Black-

ish”) 



Revista Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni                                                   31 

 

Cea mai bună actriţă într-un rol principal într-un serial de televiziune – dramă: Claire Foy (”The 

Crown”) 

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie/ film de televiziune: Sarah Paulson (”People 

v. O.J. Simpson”) 

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial comedie/ musical: Donald Glover (”Atlanta”) 

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial – dramă: Billy Bob Thornton (“Goliath”) 

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie/ film de televiziune: Tom Hiddleston (”The 

Night Manager”) 

 

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV: Olivia Colman (”The 

Night Manager”) 

 

Cel mai bun actor într-un rol secundar într-un serial, miniserie sau film TV: Hugh Laurie (”The 

Night Manager”) 
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Ștefan Stan, clasa a VII-a A 

     Voleiul este un sport în care două echipe, separate de un fileu înalt (210 cm, 243cm), trebuie 

să treacă mingea pe deasupra acestuia, folosind doar mâinile, cu scopul de a face ca mingea să 

atingă terenul advers. Fiecărei echipe îi sunt permise doar trei loviri pentru a trimite mingea 

către terenul celeilalte echipe. Un punct se câștigă dacă mingea atinge terenul advers sau dacă nu 

respectă regula celor trei atingeri. 

   O echipă de volei este alcătuită din 6 jucători. Se joacă 3 seturi câștigătoare din 5, fiecare set 

a câte 25 de puncte; în caz de egalitate 24 – 24, se continuă setul până în momentul în care una 

din cele două echipe obține o diferență de 2 puncte (29 - 27, 31 - 29 etc). În cazul în care este 

nevoie de jucarea ultimului set pentru desemnarea câștigătorului, acesta se joacă până la 15 (sau 

până la o diferență de două puncte). 

    Competiția dezvoltă resursele latente, scoțând în evidență îndemânarea, spontaneitatea, 

creativitatea și estetica. Regulile sunt realizate pentru a permite demonstrarea acestor abilități. 

Cu puține excepții, voleiul permite tuturor jucătorilor să acționeze atât la fileu (în atac), cât și în 

spatele terenului (în apărare sau la serviciu). Dacă ar mai trăi Wiliam Morgan, creatorul acestui 

joc, l-ar putea încă recunoaște, voleiul păstrând, de-a lungul timpului, anumite elemente 

caracteristice. Câteva din acestea le împarte cu alte jocuri care au fileu, minge sau rachetă: 

 serviciu, 

 rotație (alternanța la serviciu),  

 atac, 

 apărare. 

    Voleiul este totuși unic printre jocurile la fileu prin faptul că se insistă ca mingea să fie 

păstrată cât mai mult timp în aer și prin faptul că 

oferă posibilitatea paselor între membrii 

aceleiași echipe înainte ca mingea să fie returnată 

adversarilor. Introducerea unui jucător 

specializat în apărare, Libero-ul, a mărit lungimea 

fazelor de joc. Modificarea regulii la serviciu l-au 

transformat dintr-un simplu act de a pune mingea în 

joc, într-o armă ofensivă. Conceptul rotației a fost dezvoltat pentru a permite fiecărui sportiv să 

participe la joc. Regula poziției jucătorilor permite echipelor flexibilitate și posibilitatea 

dezvoltării de tactici interesante, atât în favoarea echipei, cât și pentru entuziasmul 

spectatorilor. Astfel, imaginea voleiului devine din ce în ce mai bună. Cu cât jocul evoluează, fără 

îndoială că se va schimba, va deveni mai bun, mai puternic, mai rapid. 

    Rolul arbitrului  

Calitatea arbitrului derivă din conceptele de corectitudine și 

consecvență: 

 să fie corect cu fiecare participant; 

 să fie perceput ca un om corect de către spectatori. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arbitru


Revista Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni                                                   33 

Pentru a permite jucătorilor să facă spectacol, arbitrul trebuie: 

 să fie exact în aprecierile lui ; 

 să înțeleagă conceptul de bază al regulilor ; 

 să fie un organizator eficient ; 

 să permită jocului să se desfășoare pentru a se desemna un câștigător ; 

 să fie un formator de caractere, folosind regulile pentru a penaliza lipsa de 

sportivitate și a admonesta lipsa de politețe ; 

 să promoveze voleiul prin a permite elementelor spectaculoase ale jocului să strălucească 

și celor mai buni jucători să facă ceea ce știu ei mai bine: să impresioneze publicul. 

 

   Structura  

Fileul măsoară 1 m pe lățime și 9,50 m până la 10 m în lungime (cu 25 până la 50 cm pe fiecare 

parte laterală). El este alcătuit din ochiuri pătrate cu latura de 10 cm, confecționate din sfoară 

de culoare neagră. 

La marginea superioară, este cusută pe toată lungimea fileului o bandă din pânză albă, răsfrântă 

pe fiecare parte pe o lățime de 7 cm. Fiecare capăt al benzii are o gaură prin care trece o sfoară 

pentru prinderea de stâlpi și menținerea ei întinsă. 

Prin interiorul benzii trece un cablu flexibil pentru prinderea fileului de stâlpi și menținerea 

marginii sale superioare întinsă. 

La partea inferioară a fileului este o altă bandă orizontală, de 5 cm lățime, asemănătoare cu 

banda superioară, prin care trece o sfoară. Această sfoară croșetează de-a lungul ochiurilor 

pentru prinderea de stâlpi și menținerea întinsă a părții inferioare a fileului. 

Fileul are înalțimi diferite la fete față de băieți. La fete înălțimea fileu lui este de 2,24m la 

speranțe cadete senioare si junioare.Iar la băieți are 2,43m speranțe cadeți seniori si juniori. 

     Mingi  

Mingea trebuie să fie sferică, având o anvelopă flexibilă de piele sau piele sintetică prevăzută în 

interior cu o cameră din cauciuc sau alt material asemănător. 

Mingea poate avea o singură culoare deschisă sau o combinație de culori. 

Materialul sintetic și combinația de culori a mingilor folosite în competițiile oficiale trebuie să fie 

conform standardelor FIVB. 

 

Acesta este un sport de echipă îndrăgit de mulți. Îl recomand cu căldură: practic acest sport 

de 6 ani și nu am regretat niciun minut. 
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La închiderea ediției: sfârșitul unui semestru este totdeauna un 

moment de bilanț. Ne-am interesat pentru voi și am aflat că un număr 

de 10 elevi din ciclul gimnazial au încheiat această primă etapă a 

anului școlar prezent cu media semestrială 10 (zece). Iată cine sunt 

elevii care merită felicitați și ...  „copiați” ! 

 

 Elisa Maria Arcip, clasa a V-a A; 

  Andreea Maftei, clasa a V-a A; 

  Irin Maxim, clasa a V-a A; 

  Maria Bîrzu, clasa a VI-a C; 

  Marciana Filip, clasa a VI-a C; 

  Nona Gheorghieși, clasa a VII-a A; 

  Theodora Ștefănescu, clasa a VII-a A; 

  Rareș Șularu, clasa a VII-a B; 

 Aurel Bârliba, clasa a VIII-a A; 

  Matei Gafița, clasa a VIII-a A. 

 

 

FELICITĂRI ȘI ȚINEȚI-O TOT AȘA ! 
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CUPRINS: 

 

 

 
Educația noastră cea de toate zilele, Theodora Ștefănescu pag.  2 

Vocea elevului  pag.  3 

„The world′s largest lesson”, Cristina Munteanu pag.  4 

„Ziua mondială a toleranței”, Laura Hoarță, clasa a VIII-a A pag.  5 

„Ne sărbătorim școala în ... club !”, David Tofan pag.  6  

„La mulți ani, România, la mulți ani români! ”, Daria Trofin pag. 10 

Prieteni fără grai, Marciana Filip pag. 11 

Vă ținem la curent, Bogdan Todică pag. 12 

Cu Marta despre magia numerelor, Marta Catargiu pag. 14 

Știați că...?, Nona Gheorghieși, a VII-a A, Ana Maria Rusu, a VI-a C pag. 16 

Cum se face?, Delia Crăiță pag. 18 

Lecția de romantism, Narcisa Nedelcu  pag. 19 

Pasiuni și pasionați, Elisa Arcip, Marta Catargiu, Andra Fodor pag. 20 

SMS Monden, Marta Catargiu pag. 22 

Invitație la lectură, Andrada Botezatu pag. 23 

Distrează-te !, Andra Fodor pag. 24 

Comoara din suflet, Nona Gheorghieși pag. 26 

Doctor SMS, Teona Artene pag. 27 

Top SMS, Arianna Radu pag. 28 

SMS Sportiv, Ștefan Stan pag. 32 

La închiderea ediției pag. 34 
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COLECTIVUL DE REDACŢIE: 
 

 

Redactor-şef: Theodora Ştefănescu, clasa a VII-a A 

Redactor-şef adjunct: Nona Gheorghieşi, clasa a VII-a A 

Secretar general de redacţie: Marciana Filip, clasa a VI-a C 

Fotoreporter: David Tofan, clasa a VII-a A 

Tehnoredactor: Bogdan Todică, clasa a VII-a B 

 

Redactori-responsabili: 

 Andrada Botezatu, clasa a VII-a C, Prieteni fără grai 
 Marta Catargiu, clasa a VII-a A, Numerologie, SMS Monden 

 Delia Crăiţă, clasa a VII-a A, Cum se face? 

 Andra Fodor, clasa a VII-a B, Distrează-te! 
 Denisa Mitache, clasa a VII-a A, Doctor SMS 

 Cristina Munteanu, clasa a VI-a C, Paradisul nostru 

 Maya Ivona Peiu, clasa a VI-a C, Moda şi noi, Blogging SMS 

 Flaviana Pricop, clasa a VI-a C, Comoara din suflet, Lecția de romantism 

 Arianna Radu, clasa a VII-a A, Vă ţinem la curent (cărţi, filme, muzică) 
 

 

 

 

Au colaborat: Elisa Arcip, clasa a V-a A, Teona Artene, clasa a VII-a A, Laura Elena 

Hoarță, clasa a VIII-a A, Ana Maria Rusu, clasa a VI-a C, Ștefan Stan, clasa a VII-a A, 

Daria Trofin, clasa a III-a B.  

Cu participarea specială a Denisei Nedelcu, „fost elev SMS”. 

Asta nu înseamnă că ei sunt singurii care vor scrie în revista noastră. Lor vă 

puteţi adresa atunci când aveţi un material de publicat, cu ei veţi colabora în redactarea 

lui şi da, ei vă vor da B.T. (adică: bun de tipar). 

 

Profesor coordonator: Cristina Anca Stoleriu, Consilier educativ 
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