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SUNT UN COPIL ÎN EUROPA ! 

 

Karina Ioana Robu, redactor-șef 

 

 

Deținem pentru șase luni președinția rotativă a Consiliului Europei! Ura! Suntem 

mândri! Și? 

Am auzit, din întâmplare, pe când stăteau ai mei la televizor și eu voiam o carte 

din bibliotecă, ceva de genul „o Europă cu două viteze” și nu am înțeles cum vine. Deși 

eram întâmplător în camera alor mei, nu m-am putut abține să nu-i întreb. Ceea ce mi-

au explicat ei, (bănuiesc că „îndulcit”), nu mi-a plăcut. Adică…cum? Noi suntem europeni 

de mâna a doua? Nu zău! 

Știe Europa ceva despre cei care au stat la hotarele ei, încă nedefinite și… 

nesperate, cu săbii, furci, topoare și ce mai aveau la îndemână, ca să ajungă ea -  

Europa? Știe Europa ceva despre Mircea cel Bătrân, despre Ștefan cel Mare, despre 

Mihai Viteazul? (Sunt sigură că știe despre Vlad Țepeș, dar nu cred că știe ce trebuie!) 

Hm! Acum, nici biata Europă n-o fi chiar vinovată! Mă întreb câți dintre românii 

noștri mai știu! 

Știe Europa despre cei trei iezi ai caprei, despre Harap Alb, despre Miorița, 

despre Meșterul Manole, despre Domnul Goe, despre Măria Sa, Codrul, care se tot 

leagănă…? 

OK! O fi tot Europa vinovată că, în curând, nici chiar noi, elevii, n-o să mai știm? 

Datorită Europei, manualele de Limba și literatura română au mai multe texte din 

autorii străini decât din ai noștri? Mi-a plăcut Matilda, mi-a plăcut și Hanibal Lector, 

dar de ce să-i cunosc pe Ionel, pe Goe, pe Nică doar din lectura suplimentară? De ce să 

nu mai învăț despre doine și balade? Pentru că nu sunt europene? Cum am fi ajuns noi 

europeni fără oamenii neștiutori de carte, dar știutori de viață, care le-au creat? 

Deținem președinția rotativă! Ura! Bine, și eu, copil în Europa, cu ce mă aleg? 

România trebuie să…. și să…exact ca noi, copiii, nu în Europa, ci acasă! Dar România nu 

mai e copil!  

Europa vrea mult de la noi, dar EU  vreau și mai mult de la Europa! Chiar dacă 

asta înseamnă să mă străduiesc mai mult la școală, să învăț și ce este în manuale și ce 

nu este, dar profesorii (ce noroc că am astfel de profesori!) ne spun că există și nu 

trebuie ignorat sau uitat. Și o să fac asta ca să ajung cu adevărat cineva, ca să pot 

ajuta țara asta să evolueze. PE BUNE! 

Și acum vă las, cred că v-am „îndoctrinat” destul! 
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VREM O ȘCOALĂ CA AFARĂ ????? 

 

De atâtea ori am auzit refrenul acesta încât ne-am gândit să vă prezentăm câteva 

sisteme de învățământ din UE și nu numai, ca să puteți VREA în cunoștință de cauză! 

Deci: 

 

Într-un Top 20 al celor mai performante sisteme de educație din lume, Finlanda 

este performerul absolut, Germania ocupă poziția 15, SUA ocupă poziția 17, urmată 

fiind – atenție! – de Ungaria pe poziția 18, iar Franța nu există deloc. Cea care a 

realizat acest top este Compania britanică Pearson. Aceasta a analizat date privind 

sistemele educaționale din 39 de țări și o regiune din America (de Nord și de Sud), 

Europa, Asia și Australia. 

Primul loc în clasamentul general l-a obținut Finlanda, țară care are unii dintre cei mai 

bine pregătiți profesori din lume. Potrivit unei analize realizate de BBC, finlandezii prețuiesc 

foarte mult meseria de profesor, au programe educaționale competitive și inclusiv profesorii 

de școală primară au cel puțin studii de masterat. Un alt aspect care deosebește Finlanda de 

alte țări este faptul că municipalitățile și chiar școlile au posibilitatea de a modifica programa 

școlară națională. „Avem încredere în profesorii noștri pentru că au fost foarte atent 

selectați. Li se oferă multă libertate și responsabilitate în a adapta materia la nevoile fiecărui 

copil”, precizează Prof. Kristina Kumpulainen, de la Universitatea din Helsinki. 

Următoarele patru locuri în topul internațional sunt ocupate de sisteme educaționale din 

Asia: Coreea de Sud, Hong Kong, Japonia și Singapore (în această ordine). Coreea de Sud 

pune foarte mare accent pe examene, iar programa școlară este structurată ca să răspundă 

strict cerințelor examenelor naționale. Mai mult, examenele sunt considerate evenimente 

foarte importante în societate. De exemplu, în cazul testelor de admitere la facultate cu 

foarte mulți candidați, traficul în zona universității este oprit, iar avioanele sunt deviate 

pentru a reduce la minimum zgomotul care i-ar putea deranja pe studenți. 

Regatul Unit al Marii Britanii ocupă locul al șaselea în topul sistemelor educaționale, 

fiind urmat de Olanda, Noua Zeelandă și Elveția. Top 10 se încheie cu Canada și Top 20 cu 

Rusia. În top 20 apare și Ungaria, care ocupă locul 18, imediat după Statele Unite ale 

Americii (locul 17). România s-a numărat și ea printre țările analizate, fiind plasată pe 

locul 32, în penultima grupă de țări, cu un sistem educațional sub medie, alături de Chile 

(locul 33).  Ultimele locuri au revenit Indoneziei, Braziliei și Mexicului. 
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Potrivit lui Michael Barber, consultant educațional al companiei care a realizat topul, 

sistemele educaționale de succes au în comun faptul că acordă un statut important profesorului 

și că au „cultura” educației. Realizatorii studiului concluzionează că finanțarea educației este 

importantă, însă nu la fel de importantă precum atitudinea societății față de educație.  

FINLANDA 

Toate clasamentele plasează această țară nordică în fruntea sistemelor de 

învățământ din lume. Paradoxul este că programul elevilor finlandezi și cerințele școlii 

sunt foarte relaxate. Regulile sunt foarte clare. Dacă nu are 7 

ani împliniți, copilul nu are ce căuta la cursuri. 

Clasele primare durează șase ani, iar elevii au la toate 

materiile același profesor - îndrumător. Rolul acestuia este să 

vegheze ca niciun elev să nu rămână în urmă. Rezultatul 

absolvirii claselor primare trebuie să fie stabilitatea 

emoțională a elevilor și încrederea în forțele proprii. De 

aceea, până în clasa a șasea nu există sistem de notare. 

Educația, gratuită de la nivelul preșcolar până la universitate, include cursurile, 

masa, cărțile și materialul didactic. Temele pentru acasă sunt fixate astfel încât să nu 

afecteze timpul liber și de odihnă al fiecărui copil. Succesul sistemului finlandez se 

bazează pe cooperarea dintre familie și școală. Profesorii sunt foarte respectați și 

bine plătiți. 

COREEA DE SUD 

Potrivit statisticilor, Coreea de Sud e doar cu un pas în spatele Finlandei, în 

domeniul educației. Rezultatele elevilor sunt spectaculoase, dar presupune un foarte 

mare efort din partea copiilor. Elevii petrec foarte 

mult timp la cursuri. 

Un calcul arată că, până ajung la facultate, 

petrec pe băncile școlii cu un an mai mult decât alți 

copii din lume. Obsesia pentru educație a părinților 

coreeni a devenit o problemă națională. Sociologii au 

atras atenția că, un astfel de sistem ce poate fi 

considerat draconic, dăunează, pe termen lung sănătății copiilor. În Coreea de Sud, 

anumite cursuri, în special cele de limbi străine, sunt susținute de roboți. 

„Cursurile încep de cele mai multe ori de la ora 7, cursuri la școală, absolut normale, cu 

materii predate, după care continuă cu pauza de prânz şi cu studiul individual sau în 

grup la bibliotecă. Acest studiu poate să ajungă să se continue până la ore foarte 
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târzii: 9, 10, poate chiar şi mai mult, în interiorul şcolii, după care cei mai sârguincioşi 

dintre elevi continuă chiar şi acasă”, spune Ruxandra Manea, asistent universitar la 

catedra de coreeană a Universităţii Bucureşti. A studiat cinci ani în Coreea de Sud şi 

este consultant în probleme de cultură coreeană. 

Statul acordă mare atenție educaţiei, iar examenele importante ale elevilor sunt 

evenimente naţionale, respectate de întreaga societate coreeană. Examenul de final 

de liceu, de exemplu, durează nouă ore şi este unul dintre cele mai grele teste din 

lume. În ziua evaluării se suplimentează mijloacele de transport, iar majoritatea 

firmelor își încep programul cu o oră mai târziu, pentru ca angajaţii să nu 

aglomereze traficul. „Examenul naţional de aptitudini” este extrem de important în 

Coreea, pentru că în funcţie de rezultatele de acolo, elevii pot să fie admişi la una 

dintre universităţile de top. Este foarte important de precizat că elevii coreeni, dar şi 

părinţii lor, îşi propun să intre la una dintre universităţile de top, şi nu la orice 

universitate”, adaugă ea. 

MAREA BRITANIE 

Este o țară în care sunt identificate abilitățile fiecărui copil, în care elevii sunt 

îndrumați să-și găsească vocația, în care profesorii au cea mai bună reputație, în care 

școala te face mare și puternic. Prin lege, în Marea Britanie toți copiii cu vârsta între 

cinci și 16 ani trebuie să meargă la școală. Marea Britanie 

a introdus National Curriculum în 1992 și toți școlarii sunt 

obligați să urmeze studiile până la vârsta de 16 ani. 

Programul este împărțit în patru stagii și este alcătuit pe 

grupe de vârsta. Niciun copil nu rămâne neșcolarizat și 

este depistat la timp, în cazul în care abandonează școala. 

Cele mai importante materii sunt limba engleză, 

matematica și științele. Urmează design, tehnologie, 

informatică, comunicații, istorie și geografie. Și tot ca 

obiecte obligatorii de studiu sunt limbile străine, muzica, 

arta, educația fizică și cea religioasă. După cinci ani de 

educație secundară, școlarii trec printr-un examen național și primesc un certificat. 

Este un examen cu un singur subiect, supravegheat de un consiliu școlar independent, 

format din profesori de elită. 
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STATELE UNITE ALE AMERICII 

Este o țară în care cei care învață ajung acolo unde își 

propun, o țară care are cel mai mare buget pentru educație, o 

țară în care școala îți dă scopul în viață, cu alte cuvinte, „o 

țară a tuturor posibilităților”. Un număr de aproximativ 46 de 

milioane de tineri sunt înrolați în sistemul public de 

școlarizare, de la grădiniță și până la clasa a XII-a din liceu. 

Alte șase milioane de copii frecventează școlile private, care au taxe foarte mari. 

Educația în Statele Unite ale Americii este obligatorie, diferă doar vârsta 

școlarilor, de la stat la stat. Astfel, în unele state copiii merg la școală când împlinesc 

cinci ani, iar la vârsta de 14 ani sunt absolvenți de liceu. În alte state însă, clopoțelul 

sună prima oară pentru cei care au opt ani împliniți. Sistemul american este la fel de 

pragmatic ca și țara. Accentul se pune pe utilitatea individului în societate. Cine are 

aptitudini să devină medic este ajutat sa dobândească toate cunoștințele necesare. Cei 

care au abilități practice vor deveni foarte buni instalatori sau electricieni. Cei care 

nu-și găsesc locul în societatea civilă sunt încurajați să se înroleze în armată. Principiul 

„omul potrivit la locul potrivit” n-a dat greș și a construit cea mai puternică națiune din 

lume. 

JAPONIA 

Japonia este una dintre cele mai performante state in 

ceea ce privește alfabetizarea, științele și matematica din 

cadrul statelor membre OECD. Elevii urmează 6 ani de școală 

primară, 3 ani de școală secundară inferioară și 3 ani de liceu, 

după care decid dacă vor sau nu să urmeze o facultate. Liceul nu 

este obligatoriu în Japonia, însă procentul de tineri care urmează și studiile liceale se 

apropie de 98%.  Copiii au o vacanță de vară de 6 săptămâni și câte 2 săptămâni de 

vacanță iarna și primăvara. Anul de studii in Japonia este împărțit in 3 trimestre: 1 
aprilie-20 iulie; 1 septembrie-26 decembrie; 7 ianuarie-25 martie.  Majoritatea școlilor 

din Japonia nu au angajate persoane care sa se ocupe de curățenie. Elevii sunt cei care 

au grija de spațiul in care își desfășoară activitatea. Astfel, elevii fac curățenie în 

sălile de clasă, în cofetării și chiar și în toalete. Japonezii consideră că, cerându-le 

elevilor să curețe spațiul după ei, îi învață să lucreze în echipă, să se ajute unii pe alții 

ți să respecte munca altora. Aproape toți elevii japonezi poartă uniformă 

școlară. Elevii japonezi nu dau teste sau examene pana la vârsta de 10 ani, fiind 

doar verificați din timp in timp. In Japonia se consideră că, în primii 3 ani de școală, 

cunoștințele academice nu contează, ci este important ca cei mici să învețe respectul, 

generozitatea, compasiunea, gestionarea emoțiilor și protejarea mediului înconjurător. 
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Un singur test decide viitorul elevilor japonezi. La absolvirea liceului, elevii japonezi 

dau un examen foarte important, care le decide viitorul. Elevii își aleg facultățile la 

care își doresc să meargă, iar facultățile au anumite cerințe. Elevii care nu obțin 

punctajele cerute nu vor intra la facultate. Concurența este foarte mare: doar 76% 

dintre absolvenții de licee își continuă studiile la facultate.  

 

Există și alte state pe harta lumii… Am vrea o școală ca în Coreea de 

nord? 

După stabilirea Coreei de Nord, un sistem de 

educație modelat în mare măsură după cel al Uniunii 

Sovietice a fost instituit. Potrivit unor surse din Coreea 

de Nord, la momentul stabilirii acestei țări, două treimi 

dintre copiii de vârstă școlară nu frecventau s=școala 

primară, și majoritatea adulților, în jur de 2,3 milioane, 

erau analfabeți. În anul 1950, învățământul primar a 

devenit obligatoriu. Din cauza izbucnirii războiului din Coreea, realizarea obiectivului de 

educație primară universală nu a fost posibil până in anul 1956. Abia în anul 1959, 

“învățământul universal finanțat de stat” a fost introdus în toate școlile. În anul 1967, 

au devenit obligatorii nouă ani de învățământ 

La începutul anilor ’90, programele școlare erau echilibrate între obiectivul 

academic și politic. Se predau materii cum ar fi limba coreeană, matematica, educația 

fizică, desenul și muzica,  mai mult de 8% din acestea fiind dedicate “Marelui Kim Il 

Sung” și “Moralei comuniste”. În licee, subiectele și orientările politice, inclusiv “Marele 

Kim Il Sung” si “Moralitatea comunistă”, precum și “Politica Partidului Comunist”, 

cuprind doar 5,8% de instruire. “Educația socială” include nu numai activități 

extrașcolare, ci și viața de familie și cea mai largă gamă de relații umane în cadrul 

societății. Idealul educației sociale este de a oferi un mediu atent controlat, în care 

copiii să fie izolați de influențele „rele” sau neplanificate, pentru că elevii coreeni 

trebuie să se transforme în generații de oameni care să se bazeze pe virtute, 

cunoștințe și aptitudini fizice.  

(S-au informat pentru voi: Iustin Irimia, Raluca Mărian, Luca Văleanu, Emilia Procovanu, Maria 

Cârnăreasa, Radu Jucan, clasa a VI-a A) 
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100 de zile de școală 

Copiii clasei pregătitoare ”Step by Step”, 

împreună cu doamnele învățătoare Elena Baciu și 

Paraschiva Corduneanu, au organizat activități 

specifice sărbătorii primelor 100 zile de școală. 

Evenimentul a avut loc vineri, 22 martie 2019, școala 

noastră fiind a doua instituție de învățământ care 

implementează, începând din acest an școlar, sistemul 

de învățământ Step-by-step. La eveniment,  părinții au 

fost alături de copiii lor, și au sărbătorit împreună 

Doamnele învățătoare au realizat ”Agenda” și ”Mesajul zilei” folosind materiale atractive și viu 

colorate. Într-o atmosferă veselă și atractivă copiii au cântat, au dansat și au prezentat pe 

rând ”Colecția celor 100 de zile”. S-au bucurat alături de micii elevi, cadre didactice din cadrul 

școlii, conducerea instituției, dar și primarul Cătălin Coman, unul dintre susținătorii 

implementării acestei alternative educaționale. Mai exact, Primăria Fălticeni a fost cea care a 

alocat fondurile pentru achiziționarea mobilierului specific și a materialelor strict necesare 

desfășurării în bune condiții a activităților clasei ”Step by Step”. Drept răsplată pentru efortul 

lor, copiii au primit coronițe, ecusoane, diplome și cărți, dar și ciocolată din partea primarului 

Coman. La sfârșitul activității tortul a reprezentat surpriza dulce. 

Proiectul „Dăruim din suflet”-inclus în cadrul Strategiei Naţionale de 

Acţiune Comunitară 2018-2019 
 

Partenerii noștri (și beneficiari, în același timp) sunt 

Grădiniţa Specială Fălticeni, Așezământul Social 

Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Groși, 

comuna Boroaia, Centrul de zi de recuperare Sf. 

Tereza al Fundației FARA (Fălticeni). Coordonatorul 

proiectului este doamna profesoară Anechiforesei 

Lăcrămioara Elena, consilier școlar. Din echipa de 

proiect fac parte voluntari: Consiliul Școlar al Elevilor, 

Asociația de Părinți,  cadrele didactice. 
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Olimpiada corală, 23 februarie 2019 
 

Corul ”Fantezia” al Şcolii Gimnaziale "Mihail 

Sadoveanu" Fălticeni, dirijor prof. Mirabela Apopei a reușit 

să obțină premiul întâi la faza judeţeană a Olimpiadei 

Naționale Corale, desfășurată la Teatrul Municipal „Matei 

Vișniec” din Suceava. Am obținut, tot noi, și Premiul 

Publicului. 

 

 

Dragobete - poștașul dragostei (18-25 

februarie 2019) 
 
Elevii noștri știu să iubească românește. Am creat 

inimioare, desene, colaje, pe care le-am împărțit în școală, 

dar și în oraș. Chiar dacă ploua (sau ningea, cine mai știe). 

 

 

 

Săptămâna Europeană a Educației Media, la clasa a VI-a A 
 
Elevii clasei a VI-a A au analizat structura  unui ziar 

și au aplicat noile cunoștințe realizând, sub îndrumarea 

doamnei profesor Cristina Stoleriu, ”Ziarul clasei” , iar  

elevii claselor a IV-a A și B (prof. Loghin Felicia și Țugui 

Florentina) au scris cu emoție primele lor articole pentru 

revista școlii ”SMS Magazin” (”O excursie de neuitat”, ”Din 

suflet pentru...”, ”Lecția din cutia de pantofi”). 

Îi felicităm și ne dorim ca exemplul lor să fie urmat 

și de alți elevi ai școlii. 

 

Fotoreporteri de teren, 
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Maya, bloggheriță de modă și, prin urmare, 

redactorul nostru avizat în acest domeniu, are multe 

talente: cântă dumnezeiește și scrie. Nu scrie așa, câte o 

poezie, ca orice om. Chiar SCRIE! Prin urmare, duminică, 2 

iunie 2019 și-a lansat prima carte de proză scurtă: 

Cântecul meu, și nu oriunde, ci chiar la Bookfest, la 

București. Considerăm normal să o felicităm, să-i spunem 

cât de mândri suntem de ea și să-i publicăm, în paginile 

revistei la care lucrează de patru ani, una dintre prozele 

din volum.  

 

(Redacția) 

VIAȚA DINTR-UN ALT UNGHI 
 

Maya Ivona Peiu, clasa a VIII-a C 

 

Viața-i tot un fel de matematică. 

Ne naștem și suntem puncte risipite pe undeva prin plan. La un moment dat, 

planul nostru se suprapune cu altul și ne intersectăm cu alte puncte, formând drepte. 

Dreapta noastră se intersectează cu alta, până se formează un triunghi, mai târziu 

triunghiul devine dreptunghi și tot așa. Tot felul de forme, în spațiu și în plan, drepte 

paralele sau concurente, A, B, C, D, Z. Lucrurile se complică și trebuie să învățăm 

teoreme, pe unele nu le înțelegem, pe altele le știm prea bine. Unele probleme ni se par 

grele și nu știm nici în ruptul capului să le rezolvăm fără niște ajutor, altele sunt floare 

la ureche. Așa-i și-n matematică și-n viață. 

Viața mai e și chimie. Suntem o substanță oarecare, care reacționează cu altele. 

La început nu știi formulele, nu știi teoria, practica nici atât. Torni substanțe peste 

alte substanțe, ce se distrug una pe cealaltă. Arzi, sufoci, omori. Dar cu timpul, înveți 
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ce face fiecare și reacțiile tale sunt din ce în ce mai bune. Mai ai de învățat multe, dar 

deocamdată știi cu ce substanțe să te joci. Mai faci experimente, eșuezi, mai arzi și 

mai sufoci de câteva ori, dar până la urmă, ajungi la formula aia salvatoare și e totul 

bine. 

Viața e și biologie. În acel corp al vieții, tu ești capul tu ești creierul și poți 

controla ce se întâmplă cu restul corpului tău. Ai o bază fără de care n-ai putea să 

funcționezi, ai membre ajutătoare, oase și osișoare, picioare subțiri și fund mare. N-ai 

acel corp perfect, dar e întreg și funcțional și poate cu puțin efort, mai slăbești și tu 

puțin. 

Viața e și română, gramatică îmbinată cu literatură. Figuri de stil, imagini 

artistice sau mai puțin artistice. Adjective, predicate, complemente, pronume, sintaxa 

frazei. Mai întâlnești și câte un oximoron, că așa-i viața. De unde să-ți mai zic că uneori 

mai dai și de limbi străine, dar nu-i nimic, că într-un fel sau altul, le înveți tu și pe alea, 

sau măcar te folosești de Google translate.  

Viața e suma tuturor lucrurilor pe care le avem de învățat la un moment dat, 

absolut totul se desfășoară sub același proces, uneori mai greu, mai cu încercări, mai cu 

disperare, alteori e ușor și îți duci sarcinile la bun sfârșit. Dar oricum ar fi, până la 

urmă orice problemă, fie că-i de algebră sau de geometrie, fie că nu găsești 

substanțele, căci le-ai pus în recipiente greșite, fie că te zbați cu o frază grea, cu 

puțin ajutor, cu niște repetiție și voință, muuultă voință, îți iese, reușești. Și toate 

reușitele astea se adună, cu toate 

lecțiile învățate, greșelile făcute și 

faptele bune. E exact efectul 

bulgărelui de zăpadă, 

reinterpretat, stilizat și 

înfrumusețat, când e cazul. Ce, 

zăpada nu-i și ea frumoasă , când e 

albă, rece și-ți vine să te tăvălești 

în ea și să faci îngerași? 

Tu, chiar tu, fă cel mai 

frumos bulgăre de zăpadă. Pune de 

acolo, hai, îți mai aduc și eu, ne descurcăm. Putem. Pot. Poți! 
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JOCUL DE OINĂ 

 
Alexandru Lungu, clasa a V-a A 

 

Jocul de oină este practicat continuu cel 

puțin din secolul al XIV-lea, conform cronicilor și 

hrisoavelor timpului, fiind menționat prima dată 

documentar la 1364, în timpul domniei lui Vlaicu 

Vodă. Altă atestare documentară apare în anul 

1596, când cosmograful italian Gian Lorenzo 

d´Anania menționează jocul de oină în lucrarea Sistemul Universal al Lumii la capitolul 

descrierii Valahiei Superioare. 

Referiri la oină se găsesc și în lucrarea Diaetetica a lui Stefan Matyus din 1762 

tipărită la Cluj, apoi preotul Nicolae Stoica din Hațeg care în anul 1763 relatează anii 

petrecuți la Timișoara unde juca cu copiii în curtea bisericii „lopta mică”. Alte denumiri 

sub care este cunoscută oina sunt „de-a lunga”, în Transilvania, „fuga” în Muntenia și 

Moldova, „hoina” în Maramureș, „ojerul” sau „oirul” în Dobrogea. În unele zone, oina era 

jucată și de fete, sub numele de „oiniță”. 

La 9 mai 1899, la București s-a ținut primul campionat național de oină, 

învingătoare fiind echipa liceului Nicolae Bălcescu din Brăila. În Monitorul Oficial nr. 49 

din 3 iunie 1912 se publică integral regulamentul jocului, astfel fiind recunoscut oficial 

jocul de oină. 

La începutul lunii decembrie 1912, la București, este înființată „Federația Societăților 

Sportive din Romania” (FSSR) care cuprindea și „Comisia de Oină”. Federația Română 

de Oină este fondată în iunie 1932. 

La 29 iunie 1949 se înființează „Comisia Centrală de oină” care pune bazele 

pentru formarea în școli de antrenori, arbitri, instructori și se modifică regulamentul 

de joc. În această perioadă oina cunoaște un drum ascendent devenind foarte populară 

în întreaga țară. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIV-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/1364
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vlaicu_Vod%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vlaicu_Vod%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cosmografie
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gian_Lorenzo_d%C2%B4Anania&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gian_Lorenzo_d%C2%B4Anania&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Valahia
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefan_Matyus&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Preot
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolae_Stoica&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ha%C8%9Beg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_B%C4%83lcescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Br%C4%83ila
https://ro.wikipedia.org/wiki/Monitorul_Oficial_al_Rom%C3%A2niei
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După anul 1990, oina a cunoscut un mare regres, care a 

dus până aproape la dispariția jocului, dar în ultimii ani, 

Federația Română de Oină a demarat o amplă acțiune de 

revigorare a acestui sport. Au fost reactivate o mare parte 

dintre centrele de tradiție și incluse noi localități, astfel că în 

prezent practicarea oinei se face în peste 30 de județe. 

Acest joc solicită calități sportive complexe: viteză în 

alergare, reflexe rapide în mișcările de autoapărare față de 

loviturile mingii, precizie în aruncarea și lovirea mingii cu bâta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP 5 CELE MAI NOI JOCURI 

2018 – 2019 
Iustin Irimia, clasa a V-a A 

 
RED DEAD REDEMPTION II este un joc de acțiune și 

aventură, în stil western. A fost lansat în octombrie 2018, pe 

două platforme: PlayStation 1 și Xbox one. Are o „poveste” 

incredibil de bună. 
 

  
 

 

BATTLEFIELD V este un joc first person shoter și a apărut în 

noiembrie 2018, pe calculator, PlayStation 4 și Xbox one. Se 

poate juca simpleplayer sau multiplayer. 
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APEX LEGENDS este un joc battle royal, cu 100 de jucători. Aceștia 

se împrăștie pe toată mapa, iar ultimul rămas câștigă. Este disponibil 

pe calculator, PlayStation și Xbox. 

 

 

 

TRIALS RISING apare pe 26 ianuarie 2019. Conține 

motociclete, obstacole și numeroase hărți, cu care 

te poți juca. Tu vei alege unde să te distrezi: pe 

turnul Eiffel, pe muntele Everest sau în deșertul 

Sahara. 

 

 

FAR CRY 5 este cel mai important joc lansat 

de Ubisoft. Deși continuă o serie începută în 

urmă cu aproape 10 ani, noul titlu este 

primul a cărui acțiune se petrece în SUA. 

Are un subiect de actualitate: povestea unui 

cult religios extremist. Jocul este pe trei 

platforme: PlayStation 4, Xbox one și 

Windows.  

 

  

 

În numărul viitor promit TOP 5 CELE MAI TARI JOCURI! 
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FOTOREPORTERI DE TEREN ÎN SĂPTĂMÂNA 

„ŞCOALA ALTFEL: SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII 

MAI BUN!” (15-19. IV. 2019) 
 

 

„Clubul cititorilor”, coordonator, profesor bibliotecar Doriana Stan,  la CDI, la Colegiul 

tehnic „Mihai Băcescu” de „Ziua Mondială a Cărții”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Clubul de gastronomie”, profesori coordonatori Doina Moisii, Doina Mihăilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Clubul celor îndemânatici”, profesor coordonator Cornelia Olaru 
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„Clubul de jurnalism”, profesor coordonator Cristina Stoleriu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Clubul de muzică folk”, profesor coordonator Cătălin Iftimoaia    

 

 „Clubul muzical”, profesor coordonator Mirabela 

Apopei 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Clubul sportivilor”, profesori coordonatori Daniela Moroșanu, Liviu Deleanu și Ioan 

Mihai 
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„Clubul de teatru”, profesori coordonatori Cristina Lencu și Ovidiu Moroșanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Clubul de desen și pictură religioasă”,            „Clubul Sanitarii pricepuți”,                           

coordonator  profesor Maria Axinia                   profesor  Georgeta Grigorescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Clubul meseriilor” profesor coordonatori   „Clubul Aripi în Europa”, profesor 

Elena Filip, Elena Pașcovici                             Cristina Crăciun                                                                    
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„Clubul mâini dibace”, coordonator, profesor învățământ primar Mihaela Mărian 

 

 
 

 

Am fost în vizită la Judecătoria Fălticeni… 

 

 

      …și am plantat copăcei de „Ziua 

Pământului

! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne-am preocupat de sănătatea noastră, sfătuiți de doamna doctor Daniela Elena 

Grigorescu, membru al colectivului disciplinei Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. 

 

 

 

 

 

 

 

…și,  

 

 

http://www.sc3falticeni.ro/wp-content/uploads/383.jpg
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…bineînțeles, AM FOST ÎN EXCURSII!!! 

La aeroportul de la Salcea, la mânăstiri, pe munte… 

 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost o săptămână de vis… O așteptăm pe cea de anul viitor! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sc3falticeni.ro/wp-content/uploads/IMG_20190418_111012.jpg
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Ariadna Samson, clasa a IV-a A 

 

             PEȘTERA MUIERILOR 

 
           Situată in localitatea Baia de Fier din județul 

Gorj, chiar pe malul râului Galben, într-un loc sălbatic 

din sudul Masivului Parâng, Peștera Muierilor este una dintre cele mai mari peșteri din țara 

noastră, lăudându-se cu o istorie bogată și cu faptul că este prima peșteră electrificată din 

Romania. 

          Primele informații științifice despre pesteră au 

apărut într-un chestionar arheologic. De atunci, timp de 

100 de ani, s-au făcut tot mai multe cercetări geologice, 

arheologice, paleontologice, biospeologice și geomorfice, 

scoțând la iveală informații valoroase. Cercetările au fost 

realizate pe 95% din lungimea totală a galeriilor peșterii, 

care însumează 3566 de metri. 

          În 

peșteră se 

poate intra 

prin trei 

locații, aceasta având guri de intrare atât în 

partea de nord, cât și în est și în sud. Intrările 

de sud și de est au fost formate în locuri în care 

apele fostului râu subteran, ce obișnuiau să curgă 

prin versantul nordic, ies la suprafață. În prezent, râul Galben nu mai trece prin subteran, iar 

carstificarea este formată în continuare de apele 

apărute în urma ploilor și topirii zăpezilor. 

          Cea mai importantă galerie a peșterii este, 

desigur, Galeria Electrificată, care devine tot mai 

captivantă pe masură ce înaintezi spre sud, unde îți 

va dezvălui concrețiuni ale plafonului și bazine care 

sunt, în  anumite perioade ale anului, pline cu apă.                    

     La circa 300 de metri distanță de  Galeria 

Electrificată se găsește Sala Turcului, despre care 

se spune că ar fi una dintre cele mai frumoase zone 

ale etajului superior din peștera, fiind plină de 

stalagmite gigantice, domuri și concrețiuni fascinante pe pereți și pe plafon. 
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          O altă sală pe care nu trebuie să o ratezi în 

Peștera Muierii este Sala Minunilor. Pentru a ajunge aici, 

trebuie să străbați un coridor strâmt și să urci pe o 

scară din metal. În sală vei găsi o mulțime de microbazine 

ânconjurate de stalagmite și stalagtite cu forme de 

lumânări.  

          La etajul inferior, care a fost împărțit de către 

aluviuni în două sectoare, se fac cele mai multe cercetări 

științifice. De fapt, datorită descoperirilor făcute în 

acest loc, Peștera Muierii este declarată Rezervație 

Speologică și Monument de Rezervație Naturală. 

          Sectorul de nord, care este compus dintr-o 

rețea de labirinturi lungă de 1650 de metri, poate fi 

accesat trecând printr-o galerie îngustă a etajului 

superior. De acolo, dacă mergi târîș pe o porțiune de 2 

metri, vei da de o mică încăpere ce dă în Sala 

Electricianului, sală ce este considerată încăperea 

principală a sectorului de vest. În sectorul de est, 

încăperile principale sunt Galeriile Bazinelor și 

Excentricului. 

        Pasionații de geologie nu trebuie să rateze Sala 

Roșie a Luminii, unde s-a descoperit un mineral extrem de rar, compus din fosfo-carbonate de 

calciu, care se găsește în stalagmitele, stalactitele și în concrețiunile de pe pereții din 

încăpere. 

           În cele din urmă, trebuie să vizitezi Sala Musteriană, unde arheologii au găsit dovezi 

care indică faptul că peștera a fost locuită 

de om în perioada Paleoliticului, dar și 

cunoscuta Galerie a Urșilor. Cea din urmă a 

fost denumită după rămășițele de schelete 

de fosile găsite aici, care aparțin unor urși 

de peșteră din perioada cuaternară. Galeria 

Urșilor îți va rămâne, cu siguranță, în 

memorie, deoarece are un aspect fascinant, 

cu numeroase concrețiuni în calciu și pereți 

împodobiți cu hieroglife, piei de leopard și 

coșoroabe. 

        În concluzie, Peștera Muierilor trebuie vizitată, căci ar fi o experiență de nedescris. 
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Trenduri toamnă-iarnă 2019-2020 
 

Sezonul Toamnă – Iarnă 2019 se împarte în două. Pe de o parte, întâlnim piesele 

îndrăznețe cum sunt dantela de culoare neagră, penele 

și piesele neon, în timp ce, pe de altă parte, întâlnim 

piesele nude, bine structurate, articolele vestimentare 

din piele și pe cele sport. 

Uită de jeanșii skinny! În sezonul următor, 

optează pentru pantaloni sau jeanși evazați. Designul 

acesta flatează fizicul celor mai multe dintre persoane, 

este comod și ușor de asortat. Arată bine cu un top 

sport sau cu unul elegant, cu teniși, dar și cu stiletto! 

Roșul este culoarea favorită a designerilor în 

acest sezon și trebuie să recunoști că nu poate trece 

neobservată.  Am admirat-o la Tod’s, Givenchy, Fendi și Oscar de la Renta în ținute head-to-

toe în aceeași nuanță, unde accentul a fost pus pe mixul de materiale și forme. Ce să nu-ți 

lipsească din garderobă? Fustele din piele, rochiile statement, paltoanele lungi și neapărat o 

pereche de cizme! 

Femeile de afaceri par să conducă podiumurile de modă din acest sezon. Noul look 

sugerează putere, stil și multă siguranță pe sine. Încearcă un sacou în carouri și combină-l cu o 

bluză din mătase satinată sau un pulover din cașmir colorat. 

Fetele rele revin în forță! Jacheta din piele este din nou la putere, alături de fuste maxi 

transparente și o atitudine bad ass. Elemente bonus? Detalii din blană, ținte și umeri bine 

definiți (da, este vorba de cei reprezentativi pentru anii ’80). Credem că ai prins ideea, nu 

rămâne decât să îți conturezi un personaj unic. 

Îmi plac tare mult ținutele austere de 

inspirație masculină din acest an. Sunt o 

alternativă binevenită la rochiile mult prea 

elaborate și excesiv de feminine omniprezente pe 

podium. Așadar, dacă vrei să înoți împotriva 

curentului, îți sugerez un look băiețesc cu sacou 

și pantaloni evazați din tweed.  

 

 

 

 

Pentru ultima dată, a voastră, Maya Ivona Peiu, clasa a VIII-a C 

 



 

 Nr. 13, serie nouă, semestrul  al II-lea, 2018-2019  23 

 

 

 

                                                                                Elena Irimia, clasa a IV-a 

      ●Rase de câini de apartament 

 

                 1.Bichon Frise 
 

   Cântărește între 3 și 5 kg și poate trăi între 14 și 16 

ani. Are între 20 și 30 cm. Latră doar atunci când vrea să 

își atenționeze stăpânul că cineva este la ușă, sau când are 

o problemă urgentă. Este un 

animal energic  și are nevoie 

de multă mișcare ori în 

interior, ori afară.  În ceea 

ce privește bolile, Bichon-ul 

Frise poate suferi de 

lăcrimare excesivă, alergii alimentare, afecțiuni ale urechilor. 

Este un animal curat și îi place să facă baie și să fie pieptănat. 

 

                                           

                  2.Yorkshire Terrier 
    
    Acest tip de câine este micuț și liniștit. Poate cântări între 2 și 3 kg și are o lungime de 

23 de centimentri.  Trăiește între 10 și 15 ani. Se adaptează rapid 

cu persoane noi. Îi place să i se acorde atenție și poate sta în 

brațele stăpânului o zi întreagă.  Sunt foarte devotați stăpânilor și 

au spirit aventurier.  Acest cățel are nevoie de o îngrijire atentă , 

mai ales rasa cu păr lung. Yorkshire terrier-ul nu au voie să 

mănânce ciocolată, cacao, struguri și stafide, bomboane, pâine, 

alune, arahide și carne. 

    Are nevoie de mișcare 

zilnică (cel puțin 3 plimbări pe 

zi). Trebuie ca ochii și urechile să îi fie curațate periodic 

pentru a evita apariția unor boli.  Nu pot suporta nici 

vremea foarte rece, nici cea prea caldă. Concluzia este că 

acest cățel are nevoie de foarte multă îngrijire și de un 

stăpân cu răbdare…..                                                
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            3. Cavaler King Charles Spaniel 
 
      Acest tip de Cavaler King Charles Spaniel iese în 

evidență prin numele de Cavaler deoarece are un bot 

mai lung. Este crscut ca animal de companie și pentru 

vânătoarea de animale mici. În sec. al XVI-lea  Cavalier 

King Charles Spaniel  era preferatul regelui Carol al II-

lea al Angliei, de unde și denumirea câinelui. 

 Este un cățel de talie mică , grațios, cu blana destul de 

lungă ,mătăsoasă, este activ, blând, inteligent și 

prietenos cu alți căței. Este loial și potrivit pentru o familie cu copii. Poate fii dresat ușor și 

are nevoie de periere și plimbări scurte zilnice. 

                                                                                                                                      

            4.  Beagle 
 
    Acest câine cântărește între 9 și 15 kg, are 

între 25 și 40 cm înălțime și trăiește între    12 și 

15 ani.  Este prietenos, jucăuș, sociabil, se 

acomodează ușor cu străinii . Nu are mari pretenții 

la mâncare dar trebuie hrănit cu produse calitative. 

Năpârlește pe toată durata anului și nu are problem 

deosebite de sănătate.  Are nevoie de multă 

mișcare fiind vioi, energic și alert. Trăind în 

apartament trebuie scos zilnic la plimbare. Se lasă 

dus de instinct și de miros ceea ce înseamnă că 

trebuie supravegheat. 

    Sunt animale vesele și se împacă bine cu copii, în special de vârste mici. Au instincte de 

vânătoare . Este folosit la vânătoarea de iepuri, fazani, vulpi și chiar urși. 
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DESPRE INSOLAȚIE ȘI RĂUL DE CĂLDURĂ 
 

Isabella Cîrnăreasa, clasa a V-a A 
 

 

 

 

Vine vacanța mare, plecăm la munte și la mare, ieșim 

la plimbare prin oraș, la iarbă verde…Știm să ne 

protejăm de căldură și de efectele negative ale 

radiațiilor solare? Iată câteva sfaturi: 

INSOLAȚIA se produce prin acțiunea de lungă 

durată a soarelui asupra capului neprotejat. Cea mai frecventă formă de manifestare a 

insolației este acumularea de sânge în creier peste limitele normale și se manifestă prin 

dureri acute de cap, amețeli, greață, vărsături, confuzie, stare generală alterată și 

uneori chiar leșin. Primul ajutor constă în transportarea de urgență a persoanei într-un 

loc umbros. Capul trebuie să fie mai sus de trunchi, iar membrele inferioare să fie sub 

nivelul trunchiului, atârnând. Este bine să aplicăm o pungă cu gheață pe cap. În cazuri 

grave, este obligatorie transportarea la spital. Cum putem preveni insolația? Foarte 

simplu: ne programăm activitățile în aer liber la ore matinale și seara: cel târziu până la 

11,30 și după ora 17. F.F. IMPORTANT (și f.f. simplu!): acoperiți-vă capul cu o pălărie 

de soare sau o șapcă. 

RĂUL DE CĂLDURĂ apare în urma acțiunii razelor solare asupra întregului corp și se 

manifestă prin imposibilitatea organismului de a-și păstra echilibrul lichidelor din 

mediul intern, prin eliminarea căldurii proprii. Simptomele sunt: dureri de cap, 

amețeală, oboseală, crampe musculare, transpirație abundentă, puls rapid, dar slab. 

Primul ajutor constă, desigur, în transportarea persoanei într-o cameră răcoroasă, 

înfășurarea în cearșafuri ude și reci, dușuri reci dacă se poate, pungi cu gheață sub 

braț, expunerea la ventilație. Prevenirea răului de căldură se face prin evitarea 

efortului fizic în zilele caniculare în intervalul orar pomenit mai sus, purtarea unor 

haine care să favorizeze transpirația, consumul de lichide – se recomandă chiar apa 

sărată: 2 grame/litru de apă.. 

Sper că vacanța atât de așteptată de toți să vă aducă numai sănătate și distracție! 
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Radu Mario Jucan, clasa a V-a A 

                                                                                              

HOROSCOPUL MAYAȘ 
 

Mayașii au fost un popor care, în primele secole ale erei noastre, au creat o 

civilizație misterios de dezvoltată. Printre preocupările lor se număra și cercetarea 

corpurilor cerești. Numărarea astrelor, observațiile astronomice și astrologia intrau în 

îndatoririle preoților, cărora li se datorează și vestitul Calendar mayaș. Conform 

acestuia, anul era împărțit în 18 luni a câte 20 de zile. Mayașii credeau că fiecare lună 

se află sub oblăduirea unui zeu sau a mineralului care îl simboliza. Horoscopul mayaș 

este cunoscut ca „Șirul celor 18 pietre prețioase”. 

Încep în acest număr prezentarea horoscopului mayaș (varianta scurtă), sperând 

că voi veni în întâmpinarea curiozității voastre astrologice! 

 

1.TURCOAZ : 02.02. – 21. 02. 

Persoanele născute în această perioadă au o fire conciliantă, 

sunt înțelegători și binevoitori față de ceilalți. Sunt oameni 

foarte sensibili și, din această cauză, le este destul de greu 

să-și arate sentimentele în fața celorlalți. Sunt buni 

prieteni și buni sfătuitori. 

 

 

2.ONIX . 22.02. – 13.03. 

Despre persoanele patronate de Onix se spune că le 

lipsește voința, dar au deseori idealuri „vesele”. Viața lor 

interioară, deosebit de bogată în visuri, poate fi un 

impediment în realizarea concretă a planurilor. Se simt 

bine în prezenta celor cu o personalitate puternică. Ca să 

arate ce pot, trebuie împinși de la spate. Au o memorie 

bună și sunt înzestrați cu abilități muzicale. 

 

3.DIAMANT : 14.03. – 02.04. 

Aceste diamante se aseamănă cu oamenii dotați cu o voință de 

fier, energici și muncitori. În general au succes, dar uneori își 

risipesc energia încercând să rezolve prea multe probleme 

deodată. Sunt supărăcioși și se ceartă mai tot timpul.   
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4.RUBIN: 03.03. – 22.04. 

Au o personalitate puternică și se simt foarte bine în rolul de conducători. 

Sunt încăpățânați, practici, economi și se descurcă bine în rezolvarea 

problemelor. 

 

 

5.SAFIR : 23.04. – 12.05. 

Sunt persoane raționale, prudente, care știu să se descurce în viață. 

Acordă o mare atenție problemelor materiale și se gândesc foarte bine 

înaintea fiecărui pas. Le place să mănânce foarte bine!   

 

 

 

 

6.AGAT : 12.05. – 01.06. 

Vei născuți în primele 10 zile sunt muncitori și rezistenți, ceilalți sunt 

nesăbuiți, schimbători și nu-i interesează părerea altora. În copilărie 

au probleme cu învățătura. Atuurile lor sunt inteligența și talentele 

artistice. Fidelitatea și stabilitatea nu se numără printre calitățile lor. 

 

 

Restul de 12 pietre prețioase din șir, în numerele viitoare! 
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LUCRURI INEDITE DESPRE RÂS 
 

 

Amalia Ailincăi, clasa a V-a A 

 

 

 

 

 

 

ȘI ȘOARECII RÂD! Râsul nu este propriu doar omului, el este 

prezent la multe animale. Șoarecii, de pildă, râd când sunt gâdilați. 

 

NU DOAR GLUMELE NE FAC SĂ RÂDEM! Cercetătorii au constatat că râdem cel mai mult 

când suntem în compania prietenilor, cauza râsului nefiind glumele, ci diversele afirmații sau 

comentarii. La om, râsul este o formă de comunicare, nu de reacție, îl folosim pentru a arăta 

interlocutorilor că îi înțelegem, deoarece râsul creează o conexiune naturală imediată între 

oameni. 

 

AU MURIT DE RÂS! În ciuda numeroaselor beneficii, râsul poate fi și fatal. Printre cei care 

au pățit-o se numără u filosof grec, Chrysippus din Soli, regele Martin din Aragon, aristocratul 

Thomas Urquart din Scoția, englezul Alex Mitchel. Motivele deceselor prin râs au fost de-a 

dreptul neserioase: un măgar, aflarea veștii că tronul Marii Britanii a fost preluat de Carol al 

II-lea sau serialul preferat de comedie. Morala: totul trebuie făcut cu măsură! 

 

Și, apropo, ȘTIAȚI CĂ…? 

 
 Știința care se ocupă cu studierea râsului se numește gelotologie? 

 Râsul este util în ameliorarea demenței? 

 Ziua Internațională a râsului se sărbătorește în prima duminică a lunii mai? 

 Un sfert de oră de râs pe zi poate crește durata de viață cu două zile? 

 Adulții râd, în medie, de trei ori mai puțin decât copiii? 

 Oamenii care râd sunt considerați mai atrăgători? 

 Un episod de râs de 10-15 minute poate să ardă 40 de calorii?  
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Victoria Musumeci, clasa a IV a A 

 

Despre români și inteligența lor ați citit cu siguranță multe lucruri. Vreau să vă supun 

atenției câteva nume de români care au intrat în istorie prin invențiile lor. 

 

PETRACHE POENARU (1799-1875)  a fost pedagog, inginer și matematician, 

membru titular al Academiei. În 1827 a primit Brevetul Francez pentru 

„Condei purtăreț fără sfârșit alimentându-se el însuși cu cerneală”. Cu alte 

cuvinte, Petrache Poenaru a inventat  stiloul. 

 

IOAN CANTACUZINO (1863-1934) a fost una dintre cele mai 

ilustre personalități științifice ale României și nu numai, aflându-se 

printre creatorii medicinii experimentale și fiind fondatorul Școlii 

române de microbiologie. Descoperirile sale au avut o importanță 

deosebită în tratamentul holerei, al tifosului epidemic, al 

tuberculozei și scarlatinei. A inventat vaccinul antitifos. 

 

 

HENRY COANDĂ (1886-1972), academician și inginer român,  pionier al 

aviației, fizician și inventator, a descoperit efectul care astăzi îi poartă 

numele și este inventatorul avionului cu reacție 

 

 

ȘTEFAN ODOBLEJA (1902-1978) a fost medic militar, filosof și 

scriitor. Este considerat precursorul mondial al ciberneticii generalizate. 

A vorbit pentru prima dată despre controlul prin retroacțiune, termenul 

fiind răspândit în sistemele digitale. Deși destul de puțin cunoscut în 

țară, în onoarea lui s-a înființat în Elveția „Academia cibernetică.” 

PAGINA DE ISTORIE 
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ANASTASE DRAGOMIR (1986-1066)  a fost un alt inventator 

român din domeniul aviației. A perfecționat sistemul de 

salvare al pasagerilor și piloților în caz de accidente aviatice. 

El a creat prima versiune a scaunului ejectabil, brevetat la 

Paris în 1930, împreună cu un alt român, Tănase Dobrescu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Denisa Negel, clasa a VI-a B 

 

CRONICILE FAMILIEI KANE 1 (PIRAMIDA ROȘIE), Rick Riordan 
 

 

Julius Kane vizitează British Museum împreună cu cei 

doi copii ai săi, Carte și Sadie, pentru a desfășura un 

experiment științific misterios. Acesta eșuează, iar 

Julius, savantul egiptolog, este capturat de către Set, 

zeul egiptean al haosului și al violenței. Copiii scapă cu 

viață și sunt dispuși să își salveze tatăl, dar secretul pe 

care îl află despre propria lor familie le va schimba cu 

totul opiniile. 

Oare cei doi copii vor reuși să își salveze tatăl?   

 

 

 

HOȚUL DE CĂRȚI, Marcus Zusac 

 
Liesel Meminger și fratele ei mai mic sunt duși de mama lor să locuiască cu o familie 

socială înafara orașului Munchen. Pe parcursul călătoriei, moarte îi 

face o vizită băiețelului. Lângă mormântul fratelui ei, viața lui 

Liesel se schimbă atunci când ridică un obiect ascuns în zăpadă. 

Este Manualul Groparului, lăsat acolo din greșeală și este prima ei 

carte furată. Astfel începe o poveste despre dragostea față de 

cărți. 
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POVESTEA AVENTURII MELE ÎN APĂ 
Karina Crețu, clasa a IV-a A 

 Povestea aventurii mele în apă a început atunci când 

mi-am dorit să practic un sport. Părinții  

mi-au enumerat mai multe sporturi, dar cel care m-a atras 

cel mai mult a fost înotul. 

În prima zi mi-a fost puțin frică să intru în apă, deși aveam 

aripioare și centură. Cu puțin curaj am reușit să mă 

împrietenesc cu apa. Mi-a plăcut atât de mult încât 

antrenorii m-au întrebat dacă aș vrea să avansez. 

Bineînțeles că am acceptat. 

Am început să merg la înot în fiecare zi alături de prieteni noi, aventuri și 

concursuri de înot. După un an în care am muncit din greu m-au avansat din nou la grupa 

de performanță. Era in vacanța de vară de dinaintea clasei a V-a. Am schimbat din nou 

colegii iar antrenamentele au început să fie mai grele. Noi înotăm și câte 4-5 kilometri 

pe zi. Am însă noroc de niște colege minunate. Ne înțelegem bine și facem multe glume. 

Am mers cu ele o săptămână la mare în cantonament. Am alergat dimineața pe plajă, am 

făcut antrenamente în bazin iar seara ne-am plimbat prin stațiune. Am avut chiar și o 

petrecere în ultima seară, petrecere la care am dansat și am făcut multe poze.  

Apoi am început clasa a V-a. Mi-a fost frică. Nu știam cum va fi. Mă temeam ca 

voi avea multe teme, mult de învățat și că nu voi putea face față programului. Acum am 

trei ore de antrenament în fiecare zi. Plec la înot după ore și ajung acasă pe la ora 18. 

Mănânc, apoi încep să îmi fac temele. Câteodată nu reușesc să le termin până la ora 22 

și mă trezesc dimineața mai devreme. E greu, dar notele mele sunt bune deci cred că 

mă descurc. Părinții mei sunt mândri de mine că reușesc să împac și școala și pasiunea 

mea pentru înot.  

Pe mine înotul mă calmează. În timpul antrenamentelor 

îmi fac ordine în gânduri, îmi fac planuri, cânt și visez. Dar 

înotul nu înseamnă doar antrenamente. Înseamnă disciplină, 

distracție și multe sacrificii. Nu mă pot plimba cu bicicleta, cu 

rolele, cu trotineta și trebuie să fiu atentă să nu mă 

accidentez,        

Până acum am participat la cinci concursuri. Încă nu am luat 

nicio medalie dar nu renunț. Știu că dacă voi munci mai mult 

voi ajunge să câștig. 

Uneori chiar mă visez pe podium. Mă trezesc mai 

motivată și cred că visele se pot îndeplini dacă iți dorești din toată inima.  
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Pentru că vine VACANȚA MARE și vom avea atâta timp liber, ne-am gândit să vă 

propun niște „lecturi” de umplut zilele ploioase, serile când sunteți singuri acasă, sau, 

pur și simplu, clipele când nu știți ce să faceți! 

 

 

COPACI CIUDAȚI DE PE MAPAMOND 

Francesca Zimbru, clasa a V-a A 

 

Arborele cu cârnați – este originar di Africa. Fructele sale, de forma unor cârnați 

autentici românești, pot avea mărimi impresionante, 

până la 1 metru lungime și 18 centimetri diametrul. 

Sunt consumate de păsările și mamiferele din savană, 

dar nepreparate sunt toxice pentru om. Este folosit 

în cosmetica și medicina populară africană. Prin 

fermentare se obține un fel de bere foarte tare. 

 

Copacul cu batiste – este originar din China. 

Numele lui vine da la bracteele (frunze false de la baza 

inflorescenței), care au  culoarea albă și sunt foarte 

mari, putând ajunge și la 

25 de centimetri lungime. 

Înflorește în mai, iar când 

bate vântul, bracteele flutură pe ramuri asemenea unor 

batiste. 

 

 

 

Copacul „Sânge de dragon” – 
crește în Socotra, un mic grup de insule din Oceanul Indian. 

Numele lui vine de la rășina roșie care se scurge din trunchi 

atunci când este lovit. Această sevă are numeroase beneficii 

medicinale, fiind folosită împotriva infecțiilor și 

inflamațiilor, pentru tratarea rănilor, a arsurilor și a 

erupțiilor cutanate. 
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Arborele călătorului – este o specie endemică în Madagascar. 

Frunzele lui cresc după u model neobișnuit de regulat, sub forma 

unui evantai. Pe măsură ce copacul înaintează în vârstă, frunzele de 

la bază mor, lăsând în urmă un trunchi care se tot înalță. 

 

 

 

 

Eucaliptul curcubeu – crește în Indonezia, 

Filipine și Noua Guinee. Dacă alți copaci atrag prin coloritul 

frunzelor și al florilor, cest copac are ca trăsătură distinctivă 

scoarța, cu un model abstract de pete și dâre viu colorate. 

 

 

 

 

 

Jabuticaba – este un copac originar din Africa de sud. Ceea ce îl face cu adevărat 

special este faptul că florile și fructele lui nu cresc pe ramuri, ca 

la toți arborii, ci direct pe trunchi. 

 

 

 

 
 

Banianul indian – este cel mai întins copac din lume, motiv pentru care a intrat și în 

Cartea recordurilor. Se găsește în India, lângă o localitate numită Kolkata. Ocupă o 

suprafață de 14.400 metri pătrați. Cel mai interesant lucru este că, de fapt, ceea ce se 

vede sunt doar rădăcinile, în total 3.511 rădăcini, care susțin un trunchi de mult 

distrus, dar care încă înfrunzește. 
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SIMBOLURILE CULORILOR ÎN CULTURILE LUMII 

 

Giulia Dominte, clasa a V-a A 

 

ROȘU: În țările occidentale, roșul este asociat cu dorința, cu pasiunea, dar și cu pericolul. 

La popoarele orientale, este culoarea sângelui, a vieții și a vitalității. Roșul este una dintre cele 

mai importante culori în cultura indiană, unde simbolizează teama, focul, bogăția, puterea, 

puritatea, dragostea și frumusețea. În China, este purtat de Anul Nou, la nunți și la 

înmormântări. În cultura evreiască, firul roșu legat la încheietura mâinii ajută l îndepărtarea 

răului, iar pentru sud-africani simbolizează doliul. 

 

GALBEN: Cu toate că este o culoare solară, galbenul are semnificații negative în unele 

culturi. În Franța este simbolul geloziei, al trădării, al slăbiciunii și al contradicției. În India, 

această culoare este adesea asociată cu comerțul. În Japonia este simbol al forței, iar pentru 

budiști este o nuanță a spiritualității. În Thailanda este în legătură cu regalitatea, iar pentru 

multe popoare africane, galbenul este rezervat doar persoanelor cu rang înalt, fiind asociat cu 

aurul. Egiptenii își pictau mumiile cu galben înainte de a fi trimise în Viața de Apoi. 

 

ALBASTRU: În lumea occidentală, albastrul este asociat cu melancolia. Este culoarea 

liniștii, dar și a autorității și a încrederii. În țările din America Latină, unde există un mare 

număr de catolici, albastrul este simbolul speranței și al stării de bine. În iudaism, albastrul 

este pus în legătură cu sfințenia și cu divinitatea. În hinduism, este culoarea lui Krișna, cel mai 

venerat zeu. În Iran este culoarea doliului, iar în China semnifică nemurirea. 

 

VERDE: Pentru multe culturi, verdele este asociat cu sănătatea, cu reînnoirea și cu șansa. În 

Occident, este simbolul tinereții și al bucuriei, este culoarea naturii, a ecologismului, dar și a 

armatei și  semafoarelor. În Orientul Mijlociu este semn de bogăție, fertilitate și noroc, în 

Islam fiind culoarea profeților. Pentru japonezi, este culoarea vieții eterne, iar pentru 

portughezi este semn al speranței. În China este pus în legătură cu infidelitatea și minciuna, 

dar în Irlanda are conotații pozitive, fiindcă este culoarea simbolului național – trifoiul cu patru 

foi. 

 

PORTOCALIU: În culturile occidentale este o culoare a încrederii, distracției, a 

curiozității. În Olanda este culoarea națională, fiind asociată cu familia regală. În Egipt este 

culoarea doliului. În Japonia și în China, simbolizează curajul, fericirea, iubirea și sănătatea, iar 

în India este semnul focului.   

 

ALB: considerat o nonculoare, albul are numeroase semnificații în toate culturile lumii. Din 

cele mai vechi timpuri, este considerat culoarea purității. Un steag alb este sinonim cu pacea. 

În culturile occidentale, simbolizează unitatea și echilibrul perfect. În schimb, în China și în 

Japonia, este semn de moarte, iar în India este simbolul ghinionului. 
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NEGRU: o altă nonculoare, negrul are semnificații complexe. Dacă pentru culturile 

occidentale este în legătură cu obscurul, cu moartea și cu doliul, în India este simbol al 

echilibrului și al sănătății. În China, hainele tradiționale ale băieților sunt negre, la fel ca și 

taxiurile în Anglia. În Egiptul Antic, negrul avea simbolistici pozitive. În Thailanda, negul poate 

aduce ghinionul, iar pentru aborigenii din Australia este o culoare festivă. 

 

 

CELE MAI VECHI PĂDURI DIN LUME 

 

Unele păduri ale Terrei sunt atât de vechi, încât erau prezente în epoca dinozaurilor. Cu 

excepția Antarcticii, pe toate continentele există păduri foarte vechi. Datorită tehnicilor 

moderne de datare, astăzi poate fi estimată vârsta aproximativă a acestora. Cele mai multe 

sunt incluse în Parcuri Naționale sau au alt statut care le conferă protecție față de intenții 

precum defrișarea. Iată câteva dintre ele: 

 

Pădurea Daintree: este inclusă în parcul național cu același nume din Australia și este cea 

mai veche pădure din lume, având o vechime de aproape 150 de milioane de ani. A fost 

descoperită de europeni abia în 1600 și poartă 

numele unui geolog și fotograf australian, Richard 

Daintree (1832-1878). Se întinde pe o suprafață 

de aproape 1.22 de kilometri pătrați. Aici trăiesc 

peste 3.000 de specii de plante, unele pe cale de 

dispariție. Arborii ating 20-30 de metri, dar unii 

ajung și la 70 de metri. Fauna este de asemenea 

foarte bogată, numai insectele depășind 12.000 de 

specii. Este vizitată de aproximativ 800.000 de 

turiști pe an. 

 

Taman Negara: se află în Malaysia și are o vechime 

de aproximativ 130 de milioane de ani. Este un loc unde s-

au găsit urme de dinozauri. Face parte dintr-un parc 

național care se întinde pe 4.343 kilometru pătrați. Aici 

trăiesc peste 10.000 de specii de plante, peste 150 de 

specii de mamifere, 350 de specii de păsări, 67 de specii 

de șerpi și 55 de specii de broaște. În prezent oferă 

numeroase oportunități celor care doresc o aventură de 

neuitat în junglă. 
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Pădurea amazoniană: se întinde pe o suprafață 

de 6,5 milioane de kilometri pătrați, pe teritoriile a nouă 

țări: Brazilia, Peru, Columbia, Venezuela, Bolivia, Guyana 

Franceză, Surinam și Ecuador. Are o vechime de peste 

55 de milioane de ani. Aici ar exista, după estimările 

specialiștilor, în jur de 390 de miliarde de copaci. 

Acest teritoriu, considerat „plămânul verde al Terrei” a 

fost supus, din păcate defrișărilor. În jungla amazoniană 

trăiesc și unele triburi indigene care au același stil de 

viață de acum 1.000 de ani. 

 

 

 

Pădurea Kakamega: este veche de aproximativ 

două milioane de ani și se află în nord-estul Kenyei, 

aproape de granița cu Uganda. Acoperă o suprafață de 

238 kilometri pătrați, la 1500-1600 de metri deasupra 

nivelului mării. Include „Rezervația Naturală 

Kakamega”, una din zonele cu cea mai mare 

biodiversitate din Africa. Flora include peste 380 de 

specii de plante. Aici trăiesc în jur de 367 de specii de 

păsări, dintre care nouă sunt endemice (adică trăiesc 

numai aici). 

 

Pădurea Națională Fishlake: se găsește în SUA, în statul Utah și este una dintre cele 

mai misterioase păduri din lume, apreciată ca având un milion de ani vechime. Este, de fapt, o 

colonie de plopi tremurători Pando, care a luat naștere dintr-un singur plop tremurător; astfel, 

toți copacii au la bază un singur organism viu, o rețea subterană impresionantă de rădăcini. 

Greutatea colectivă a arborilor este de 6.000 de tone, iar suprafața pe care se întinde acest 

sistem de rădăcini este de 43 de hectare. Din păcate, în ciuda eforturilor de conservare, 

această minune a naturii este aproape de distrugere, din cauza intervențiilor umane și naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru ultima dată în revistă, Cristina Munteanu, clasa a VIII-a C 
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CELE MAI VECHI CĂRȚI DIN LUME 
 

În cele mai vechi timpuri, pentru diferite însemnări au fost folosite tăblițele de lut, apoi 

a fost descoperit tiparul și așa au apărut cărțile. Multe dintre cărțile vremilor depărtate, 

scrise de mână, s-au păstrat până în vremea noastră. Iată câteva dintre ele: 

 

Cartea etruscă de aur: este cea mai veche carte din 

lume și se află la Muzeul Național de Istorie din Bulgaria, unde a 

fost descoperită în 1950. Se crede că ar fi datând din anul 600 

î. Hr. Conține șase foi legate și este confecționată în întregime 

din aur de 24 de carate. Imaginile sunt ilustrații ale unui 

călăreț, ale unei harpe și ale unei sirene, precum și ale unor 

soldați. În urmă cu 3.000 de ani, etruscii, considerați unul dintre 

cele mai misterioase popoare antice, au  migrat din vestul Asiei 

Mici (Lidia) până în centrul și nordul Italiei. 

 
 

Codex Sinaiticus: este cea mai veche biblie creștină 

din lume și datează din secolul al IV-lea. A fost descoperită 

în 1884 la Mânăstirea Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai. 

Manuscrisul măsoară 37 cm înălțime și 34 de centimetri 

lățime. Cuprinde textul integral al Noului Testament, două 

texte din Sfinții părinți: „Epistola lui Barnaba” și „Pastorul 

lui Herma”. Este una dintre cele 50 de copii ale Sfintei 

Scripturi pe care Eusebiu din Cezarea le-a trimis lui Constantin cel Mare. 

 

 

Biblia lui Gutenberg: a fost prima carte di Europa 

tipărită în masă, între anii 1450-1455. Mai este 

cunoscută sub numele de „Biblia cu 42 de coloane”. Deși 

s-au realizat 180 de copii inițiale, astăzi nu mai există 

decât 48 de exemplare. Câteva se găsesc la Biblioteca 

Huntington din California și la Muzeul Gutenberg din 

Mainz. Se estimează că un exemplar s-ar vinde astăzi cu 

7 milioane de dolari. 

 

 

 
Marciana Filip, clasa a VIII-a C, peste o săptămână „fost elev SMS” 
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 
 
AU TERMINAT SEMESTRUL CU MEDIA 10 : 

 

1. Radu Mario Jucan, clasa a V-a A 

2. Ecaterina Grigorescu, clasa a VI-a A 

3. Ștefania Pistinciuc, clasa a VI-a A 

4. Maria Apetrei, clasa a VI-a B 

5. Andreea Maftei, clasa a VII-a A 

6. Irina Maxim, clasa a VII-a A 

7. Maria Maxim, clasa a VIII-a A 

8. Gabriel Romanică, clasa a VIII-a B 

9. Maria Todirică, clasa a VIII-a B 

10. Maria Bîrzu, clasa a VIII-a C 

11. Beatris Bucatariu, clasa a VIII-a C 

12. Marciana Filip, clasa a VIII-a C 

13. Ana Murariu, clasa a VIII-a C 

14. Elena Stofor, clasa a VIII-a C 

15. Antonie Tcaciuc, clasa a VIII-a C 

 

 

 

AU TERMINAT ANUL ȘCOLAR CU MEDIA GENERALĂ 10: 

 

1. Radu Mario Jucan, clasa a V-a A 

2. Andreea Maftei, clasa a VII-a A 

3. Maria Bîrzu, clasa a VIII-a C 

4. Marciana Filip, clasa a VIII-a C 

5. Ana Murariu, clasa a VIII-a C 

6. Elena Stofor, clasa a VIII-a C 
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ABSLOVENȚI CU CARE NE MÂNDRIM: 

 

”Premiul școlii” - MARCIANA FILIP, clasa a VIII-a C, media gimnazială 10  

 

Au primit „Dilpoma de excelență”: 

 
1. Maria Bîrzu, clasa a VIII-a C, media 9,99 

2. Ana Murariu, clasa a VIII-a C, media 9,97 

3. Pavaloaia Giulia, clasa a VIII-a B, media 9,96 

4. Antonie Tcaciuc, clasa a VIII-a C, media 9,95 

5. Gabriel Romanică, clasa a VIII-a B, media 9,94 

6. Elena Stofor, clasa a VIII-a C, media 9,92 

7. Beatris Bucatariu, clasa a VIII-a C, media 9,89 

8. Maria todirică, clasa a VIII-a B, media 9,89 

9. Rareș Munteanu, clasa a VIII-a C, media 9,88 

10.Maria Maxim, clasa a VIII-a A, media 9,86 

11. Maya Peiu, clasa a VIII-a C, media 9,76 

12. Crina Olaru, clasa a VIII-a B, media 9,73 

13. Cezar Ciubotariu, clasa a VIII-a C, media 9,65 

14. Ana Maria Rusu, clasa a VIII-a C, media 9,65 

15. Dimitrie Toader, clasa a VIII-a B, media 9,63 

16. Andrei Andronic, clasa a VIII-a A, media 9,58 

17. Rareș Horga, clasa a VIII-a C, media 9,53 

18. Mihnea Ciocan, clasa a VIII-a B, media 9,52 

 

 

Școala le-a ajutat aripile să crească. Le dorim zbor lin mai 

departe! 
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CUPRINS: 

 

 

 
Sunt un copil în Europa, Karina Robu pag.   2 

Vocea elevului  pag.   3 

„Jurnal școlar” pag.   8 

„Lecția de romantism”, Maya Ivona Peiu pag. 10 

„SMS sportiv”, Alexandru Lungu pag. 12 

„League of PC”, Iustin Irimia pag. 13 

Fotoreporteri de teren în săptămâna „Școala altfel” pag. 15 

„Paradisul nostru”, Ariadna Samson pag. 20 

„Moda si noi”, Maya Ivona Peiu pag. 22 

„Prieteni fără grai”, Elena Irimia pag. 23 

„Doctor SMS”, Isabella Cărnăreasa pag. 25 

Pagina de astrologie, Radu Jucan pag. 26 

„Distrează-te!”, Amalia Ailincăi pag. 28 

Pagina de istorie, Victoria Musumeci pag. 29 

Fișa de lectură, Denisa Negel pag. 30 

„Pasiuni și pasionați”, Karina Crețu pag. 31 

Copaci ciudați de pe mapamond, Francesca Zimbru pag. 32 

Simbolurile culorilor în culturile lumii, Giulia Dominte pag. 33 

La închiderea ediției: elevi cu media semestrială și gimnazială 10 pag. 35 

La închiderea ediției: absolvenți cu care ne mândrim pag. 36 

Cuprins, Nota redacției pag. 37 
 

 

 

 

Nota redacției: în acest număr, „Cutia Pandorei” s-a deschis colegilor 

noștri mai mici, din clasa a IV-a A. Ei au frecventat ”Clubul de Jurnalism” 

în săptămâna „ȘCOALA ALTFEL” și au lucrat materiale pentru revistă. 

Nouă ne-au plăcut și… le-am publicat! Îi așteptăm în rândurile redacției 

noastre din anul școlar viitor! 
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COLECTIVUL DE REDACŢIE: 

 
 

 

Redactor-şef: Karina Robu, clasa a VI-a A 

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

Tehnoredactor: Radu Jucan, clasa a V-a A 

Redactori-responsabili: 

 Denisa Negel, clasa a VI-a B, Fișa de lectură 

 Andra Fodor, clasa a VII-a B, Distrează-te! 
 Isabella Cărnăreasa, clasa a V-a A, Doctor SMS 

 Maya Ivona Peiu, clasa a VI-a C, Moda şi noi 
 Cristina Munteanu, clasa a VIII-a C, Comoara din suflet 
 Giulia Dominte, Francesca Zimbru, clasa a V-a A, Prieteni fără grai” 
 Alexandru Lungu, clasa a V-a A, SMS Sportiv 
 Iustin Irimia, clasa a V-a A, League of PC 

 

 

Au colaborat: Karina Crețu, Elena Irimia, Victoria Musumeci, Ariadna Samson, clasa a IV A, 

Denisa Bendescu, Maria Cârnăreasa, Giulia Dominte,  Raluca Mărian, Emilia Procovanu, Luca 

Văleanu, clasa a V-a A 

 

 

Profesor coordonator: Cristina Anca Stoleriu, profesor de limba și literatura română 
 

 

 

Ne luăm „Rămas bun” de la redactorii Marciana Filip, Cristina 

Munteanu, Maya Peiu și Flaviana Pricop. Oricât ne-ar părea de rău, nu vor 

mai scrie în revistă. Motivul: au devenit liceeni!  

Vă așteptăm cu drag să le preluați ștafeta. Revista merge mai 

departe! 
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