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Scopul este de a stimula creativitatea elevilor și interesul lor pentru lectură. Prin 

cuvânt și imagine, revista prezintă viața școlii, activitățile la care participă elevii și 

profesorii, în parteneriat cu alte instituții. 
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PICTURA PE APĂ 

 
V-ați gândit vreodată că și culorile pot „dansa” în apă ca 

niște balerine elegante și delicate? Acest fapt se poate adeveri prin 

tehnica EBRU, tradițională în Turcia. Această tehnică  reprezintă 

arta de a desena pe apă, pentru ca apoi desenele să fie transpuse pe 

hârtie. Rezultatul obținut este o hârtie marmorată de o frumusețe 

aparte.  

„Dansul apei și al culorilor”, așa cum este definită arta 

EBRU, a apărut pentru prima oară în orașul Buhara din Turkistan,  

pentru ca apoi să se răspândească în Imperiul Otoman, purtând 

numele de „foiță turcească”. Procedeul de obținere a acestor 

curcubee de culori este destul de simplu, iar măiestria celor care 

realizează asemenea desene spectaculoase își spune cuvântul.  
Astfel într-o tăviță nu prea adâncă se pune o apă specială 

până la umplere, apoi se adaugă diferite tipuri de cerneală colorată 

sau vopsele. Picăturile de culoare se stropesc cu pensula pe 

suprafața apei în care există diverși aditivi și agenți chimici care 

ajută culorile să plutească. Culorile care plutesc la suprafața apei 

sunt direcționate prin suflare directă sau cu ajutorul unor bețe din 

metal și sunt create diverse forme și modele. Culorile se 

întrepătrund, dar fără să se amestece între ele deosebindu-se toate 

nuanțele, formele și modelele pastelate obținute pe suprafața apei.  

După ce întreg modelul a fost desenat, pe suprafața apei, 

folosind culorile dorite, se pune  o coală de hârtie A4 care va absorbi 

în întregime detaliile modelului. Hârtia se pune la uscat în final se 

obține o pictură inedită care poate fi înrămată și atârnată pe perete 

pentru decor. 

Arta EBRU are un efect pozitiv asupra 

stării noastre de spirit, stimulează 

creativitatea și ne aduce un moment de relaxare 

binemeritat.  

În cadrul școlii am avut ca invitată pe doamna 

Nistorică Mihaela, care a încercat să ne aducă mai 

aproape de lumea reală în care pictura a pierdut mult 

din valențele sale clasice, pânză, culoare, realitate. Ne-

a prezentat arta EBRU în câteva cuvinte.  

Pentru că doar am încercat să realizăm picturi 

având viziuni diferite, vă prezint un colaj de realizări 

ale profesorilor implicați în activitate. Cu sperața 

realizării unui viitor protocol de colaborare pentru activități desfășurate cu 

elevii vă aștept pentru viitoarele înscrieri. 

Prof.dr. Wusinczky Delia Ileana 
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UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA 

 

 Teritoriul dintre Prut şi Nistru, astăzi poartă numele 

de Republica Moldova. Noi îl numim Basarabia, aşa cum a 

fost numit de-a lungul veacurilor. Din secolul al XIV-lea 

până în anul 1812, acest teritoriu a făcut parte din statul 

medieval Moldova, apoi a fost o gubernie în cadrul 

Imperiului Ţarist, s-a unit cu România în 1918, a fost ocupat 

de URSS în 1940, eliberat de armatele române în 1941, 

redevine republică sovietică în 1944 şi în 1990 îşi proclamă 

independenţa cu numele de Republica Moldova. Toate aceste evenimente dictate de marile puteri, au avut 

ca urmare multe schimbări care au afectat viaţa locuitorilor 

dintre Prut şi Nistru din ultimii 200de ani. Ceea ce ei au reuşit 

să păstreze, cu toate riscurile pe care şi le-au asumat, a fost 

limba română şi, în mare parte, conştiinţa de neam. Datorită 

conştiinţei că ei fac parte din naţiunea română, au hotărât la 27 

martie 1918 să se unescă cu România. Acela a fost un 

eveniment deosebit din istoria ţării noastre şi ar trebui ca în 

fiecare an, el să fie cinstit şi cunoscut de toţi românii, indiferent 

unde trăiesc ei astăzi.  

 La 1918, românii au ştiut să folosească o conjunctură 

internaţională favorabilă, creată la sfârşitul Primului Război 

Mondial. Atunci în graniţele Regatului României au fost 

cuprinse aproape toate teritoriile locuite de români. În 

contextul desfiinţării Imperiului Ţarist şi al Austro-Ungariei, 

utilizând dreptul al autodeterminare, românii din Basarabia, 

Bucovina şi Transilvania, în cadrul unor adunări 

reprezentative au hotărât Unirea cu România.  
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 În 1917, în Rusia a izbucnit revoluţia bolşevică 

(comunistă) condusă de Lenin. În rândul armatei ţariste încep să 

apară revolte şi aceasta începe să se destrame. Bolşevicii doreau 

încheierea păcii separate, ceea ce au şi realizat, promiteau 

reformă agrară şi condiţii mai bune de trai. Soldaţii care nu mai 

ascultau de comandanţi se retrăgeau atacând şi jefuind 

populaţia. În aceste împrejurări în octombrie 1917 se proclamă 

autonomia Basarabiei fiind ales Sfatul Ţării ca organ suprem 

conducător. În ianuarie 1918 Republica Democratică 

Moldovenescă şi-a declarat independenţa, iar la 27 martie 

1918, Sfatul Ţării întrunit la Chişinău a votat unirea 

Basarabiei cu România. O delegaţie a prezentat regelui 

Ferdinand Declaraţia de Unire şi a solicitat regelui ca armata 

română să treacă Prutul, pentru a-i apăra de jafuri. Un rol 

foarte important în realizarea unirii l-au avut Ion Inculeţ şi 

Pantelimon Halippa. 

 Ca răspuns la opţiunea exprimată de români, Rusia a 

rupt legăturile diplomatice cu România şi a sechestrat tezaurul 

românesc, încredinţat spre păstrare guvernului ţarist în 1917.  

 La 28 octombrie 1920 a fost redactată Hotărârea Consiliului Suprem al Congresului de Pace de la 

Paris-Versailles prin care se recunoaşte unirea Basarabiei cu România. Rusia/URSS  nu a recunoscut 

această unire.  

Prof. Mucha Luminița 
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Inteligenţa artificială. Ce este şi cum funcţionează 

 

Inteligența artificială este tot mai prezentă în viaţa noastră şi ea ne remodelează în permanenţă 

lumea în care trăim. Din acest motiv, trebuie să ştim ce se înţelege prin inteligența artificială şi cum 

funcționează aceasta. 

Ce este inteligenţa artificială? 

La început inteligenţa artificială părea a fi doar un subiect desprins din literatura science-fiction: 

mașini care pot vorbi, mașini care pot gândi, mașini care pot simți. Cu toate acestea, în ultimul timp 

oamenii de știință au înregistrat, cu siguranţă, progrese importante în acest domeniu de cercetare din 

informatică. De-a lungul anilor s-a vorbit mult despre inteligenţa artificială, învățare maşină și învățarea 

profundă. Ce diferenţă există între acești trei termeni destul de greu de înțeles și care este legătura dintre 

ei? 

Inteligența artificială (IA) este o ramură a informaticii cu ajutorul căreia se încearcă construirea de 

maşini inteligente şi modelarea inteligenţei umane. 

Învăţare maşină este o ramură din știința inteligenței artificiale care urmăreşte să le confere 

mașinilor capacitatea de a „învăța”. Acest lucru se realizează prin utilizarea unor algoritmi care identifică 

modele pe baza datelor primite, astfel încât maşinile să poată lua decizii şi să facă predicţii, adică să 

devină „inteligente”. În acest fel nu mai este necesar ca maşina să fie programată în mod specific pentru 

fiecare acțiune în parte. Metodele actuale de învăţare maşină devin din ce în ce mai sofisticate, acestea 

fiind integrate într-o serie de aplicații medicale complexe cum ar fi analiza genomului, într-un efort de 

prevenire a bolilor, diagnosticarea depresiei pe baza unor modele de vorbire sau identificarea persoanelor 

cu tendințe de sinucidere. 

Aşa cum a afirmat Arthur Samuel în anul 1959, învăţare maşină este „ştiinţa care le conferă 

computerelor abilitatea de a învăţa fără să fie în mod explicit programate”.  

 

Învățarea profundă, pe de altă parte, este o ramură din știința învățare mașină care reprezintă cel 

mai avansat domeniu al inteligenţei artificiale. Ea are principalul obiectiv să le ofere maşinilor 

posibilitatea să înveţe şi să gândească cât mai asemănător oamenilor. Învățarea profundă necesită o 

arhitectură complexă care imită reţelele neuronale ale creierului uman pentru a da sens unor modele chiar 

și atunci când lipsesc detalii, datele disponibile sunt insuficiente sau atunci când acestea pot crea 

confuzie. Deşi posibilităţile oferite de învățarea profundă sunt vaste, cerințele sale sunt pe măsură: avem 

nevoie de multe date și de o putere de calcul extraordinară. 

Profesor: Andreea Iordache 
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Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor 

 

 

Limbajul elevilor din clasele primare se îmbogățește, se diversifică și se nuanțează prin 

toate activitățile școlare, dar, mai ales, prin intermediul orelor de limbă şi literatură română. 

Învaţătorul îi dă copilului posibilitatea câştigării tuturor instrumentelor de cunoaştere şi 

descoperirii drumului spre înşuşirea şi îmbogăţirea limbii materne, cu o varietate de culori şi 

sunete.  

Din punct de vedere al limbajului, în fiecare colectiv de elevi sunt deosebiri evidente. De 

aceea, învăţătorii trebuie să folosească cele mai eficiente mijloace care să ducă la cunoaşterea 

fiecărui copil sub toate aspectele. 

Demersul metodologic de activizare, îmbogăţire şi nuanţare a vocabularului elevilor 

trebuie să se realizeze sistematic şi specific, pentru a se obţine rezultate optime. Comunicarea 

orală şi scrisă este expresivă prin repertoriul cuvintelor utilizate, dar mai ales prin alegerea lor 

adecvată. 

Un rol important în dezvoltarea limbajului și a vocabularului elevilor îl au diversele tipuri 

de compuneri. Și compunerea cu o temă dată, pentru care se recunoaște folosirea unor cuvinte 

date în îmbinări personale, este utilă și are o mare eficiență în dezvoltarea capacității de creație 

lingvistică. Folosirea cuvintelor cu sens asemănător, a cuvintelor cu sens opus, formarea familiei 

de cuvinte sau crearea unor scurte povestiri pe anumite teme date contribuie fundamental în 

comunicarea elevilor. 

Un vocabular corespunzător presupune o pronunţie clară a cuvintelor şi a propoziţiilor, o 

îmbinare adecvată a cuvintelor în propoziţii şi a propoziţiilor în fraze, astfel că, ceea ce doreşte 

elevul să exprime, să fie prezentat într-o formă cât mai clară, corectă, nuanţată.  

Capacitatea de a comunica a elevilor nu depinde doar de numărul cuvintelor, expresiilor 

și a structurilor gramaticale însușite, ci și de creativitatea celui implicat în a face cele mai 

interesante combinații personale. Aceasta poate fi stimulată de către cadrul didactic prin crearea 

situaților ce implică comunicarea, a unui climat afectiv care să stimuleze intercomunicarea și 

folosind diverse exerciții ce implică dezvoltarea și perfecționarea limbajului.  

Cunoscând faptul că aptitudinile şi atitudinile creatoare nu se dezvoltă automat, odată cu 

maturizarea biologică, este necesară o intervenţie specială, timpurie, sistematică şi relevantă, prin 

urmărirea în permanenţă a conduitei verbale a elevilor, a modului în care se manifestă şi care va 

permite dezvoltarea personalității acestora, ajutându-i astfel să se construiască pe sine. 

 

 

Prof.înv.primar Pasca Anca 
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Matematica...altfel! 

 
Deși apreciată ca indispensabilă în pregătirea profesională în orice specialitate, la orice 

nivel,matematica este disciplina care ridică probleme celor mai mulți dintre elevii de gimnaziu. Este 

rolul profesorului acela de a schimba viziunea elevilor faţă de acest obiect de studiu, cel mai adesea 

considerat greu, rigid, de neînţeles şi de a dezvălui copiilor latura interesantă, recreativă și, uneori, 

distractivă a matematicii. În încercarea de a-i atrage spre studiul geometriei, în cadrul unei lecții am 

propus elevilor clasei a VI-a, ca împărțiți în grupe de lucru, să alcătuiască o scurtă poveste sau o poezie 

referitoare la liniile importante în triunghi, pe care le-au studiat anterior. Prin acest exercițiu am 

urmăritformarea deprinderii copiilorde a lucra în echipă, încurajarea spiritului de colaborare, precum şi 

dezvoltarea creativității. A fost o oră interesantă, plăcută, apreciată de majoritatea elevilor din clasă.  

Iată două dintre rezultatele colaborării noastre: 

 

      Bisectoarea 

Într-o poveste încântătoare, 

Poveste matematică… 

Am întâlnit o BISECTOARE, 

O linie importantă. 

Ea împărțea un unghi 

În unghiuri congruente, 

Și-avea două surori 

La fel de eficiente. 

S-au întâlnit odată 

Și s-au intersectat 

Iar prin ciocnirea lor,  

Punctul “I” s-a aflat. 

Acesta era Centrul cercului înscris, 

Egal depărtat, de laturile unghiului descris. 

V-am spus astfel  povestea, 

Poveste minunată, 

A unei bisectoare ce nu trebuie uitată. 

Dar să știți că ea mai are 

De-altfel și trei verișoare: 

Înălțimea, Mediana și-o Mediatoare! 

 

Mediana 

 

Au fost odată ca-n povești, 

În țara MATEMATICĂ, 

Trei MEDIANE într-un triunghi, 

Segmente importante. 

Ele porneau din câte-un vârf 

Și traversând triunghiul, 

Pe latura opusă ajungeau, 

Dar nu oriunde, ci exact în mijloc.  

S-au tot gândit, s-au sfătuit 

Și au decis apoi, în unanimitate, 

Ca punctul lor de întâlnire  

Să fie “G”- Centrul de greutate! 

Prof. Sorea Cristina 
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Woche Anders in Prag 
 

 

In der Woche Anders,waren wir, die 8G1,zusammen mit einigen Kollegen aus anderen 

Klassen, in einer wunderbaren Excursion nach Prag. Der gesamte Ausflug dauerte 4 Tage und 3 

Nächte, denn wir sind über Budapest und Bratislava gefahren und haben unterwegs auch diese 

Städte, mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten besucht.. 

Die Reise begann früh am Morgen und der Weg nach Budapest war sehr lang aber wir waren 

sehr begeistert und fühlten uns nicht müde. Wir hatten viel Spass im Bus und die Yeit verging 

schnell. Als wir in Budapest ankamen,haben wir uns in 2 Gruppen geteilt: eine Gruppe hat eine 

Donaufahrt erlebt und die andere Gruppe hat das Zentrum von Budapest besucht. Es war 

wunderbar , wir hatten viel Spass und ,,Budapest by day/night” ist bezaubernd, egal ob auf der 

Donau oder auf dem Marktplatz.  

 

 
 

Am nächsten Morgen sind wir nach Prag, über Bratislava, weitergefahren. Wir haben in 

Bratislava 4,5 Stunden verbracht und haben uns über die kleine, aber sehr schöne Hauptstadt von 

Slovakei gefreut. Leider war das Wetter schlecht, es hat andauernd geregnet und wir haben keine 

Photos von dort aber wir konnen alle Leser versichern, dass diese Stadt besuchenswert ist.  

  

Schließlich sind wir am Nachmittag in Prag angekommen. Wir haben den ganzen nächsten 

Tag Prag gewidmet und, dank einem ausgezeichneten Reiseführer, haben wir Prag zu Fuß, Schritt 

für Schritt entdeckt und wir haben uns alle in diese Stadt verliebt. Die Sehenswürdigkeiten, die 

wir gesehen haben, sind die Schönsten die viele von uns je gesehen haben, obwohl wir auch viele 

andere europäische Städte besucht hatte .Wir waren, vor allem, von der Prager Burg begeistert. 

Diese bildet die größte geschlossene Burg der Welt und wurde im 9. Jahrhundert gebaut. Heute 

ist sie die Residenz des Präsidenten der Tschechischen Republik.Bewunderswert waren auch das 

Altstädter Rathaus von Prag, mit seiner bekannten astronomischen Uhr, einer der 



 
8 

interessantesten Orte der Stadt,die Karlsbrücke, die zu den ältesten Steinbrücken Europaszählt 

Die Karlsbrücke istvon zwei Türmenbegrenzt, istnur für Fußgänger geöffnet und fast rund um die 

Uhr sehr belebt, der Wenzelsplatz, der eher wie ein Boulevard als ein Platz wirkt. Der 

Wenzelsplatz ist über 700 m lang und gehört damit zu Europas größten Plätzen. Ausserdem, hat 

uns der Fluss Vltava beeindruckt. Dieser Fluss ist eine Lebensader der Stadt.Natürlich, heute hat 

sie nicht mehr die hohe Bedeutung als Transportweg. Doch für die Entwicklung, die Stimmung 

und die Erscheinung der Stadt ist sie wesentlich, sie prägt Prag.Vom Boot auf der Vltava (so 

heisst sie auf tschchisch) aus kann man das Panorama der Stadt bewundern und wir haben so eine 

Bootsfahrt erlebt, was eine äusserst bereichende Erfahrung war.  

  

Am frühen Morgen sind wir dann zurück nach Rumänien gefahren. Es war ein 

wunderschöner Ausflug und wir sind alle froh, dass wir daran teilnehmen konnten. 

                                                                                                                                                    

(Stefania Dovanca, Antonia Chivarar, Darius Tudose, Ilinca Doichita- 8 G1 & die 

Klassenlehrerin, Sinziana Iordachi) 
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Ambasadorii clasei a IV-a G1 în vizită la colegii lor mai 

mici 

 

Prof. PIPP Doichița 

Alexandra și Prof. PIPP 

Wittstock Laura 

 
Noi suntem cei mai mici în școală și cei mari nu ne 

prea bagă-n seamă. Într-o zi au venit la noi în vizită câțiva 
copii. Erau din clasa a patra… Și nu veniseră oricum, ci ca 
AMBASADORI! În plus, aveau cu ei un urs mare cât noi. Era 
foarte frumos! Oare cine?  Benni, ursulețul, mascota 
programului Dințișori de nota 10! Acesta își însoțește 
Ambasadorii prin toate turneele! Veniseră și două doamne 
cu o grămadă de lucruri și ne-au spus că ne vor pune și un 
film. Ciudat, că nouă ne zisese Frau că nu putem vedea 
niciun film. Dar parcă cele mai impresionante lucruri erau 
chiar pe catedră! Niște dinți uriași și o perie pe măsură. Toți 
ne-am îmbulzit să le vedem mai bine, să le atingem, să le 
mișcăm, fiindcă se și mișcau. Câți dinți! Oare tot așa arată și-
ai noștri? Oare câți or fi?   

Era agitație mare în clasă și noi abia așteptam să 
vedem ce se întâmplă. Apoi, una dintre doamne a început să 
ne povestească tot felul de lucruri interesante despre dinți și 
despre cum sunt atacați de bacterii, apoi ne-a lăsat chiar să-i 
și periem. Ne-a zis că așa trebuie să ne spălăm și noi pe 
dinți, de pe roz pe alb și să nu uităm să numărăm până la 
zece, că așa bacteriile se sperie și nu mai atacă dinții! Apoi, 
momentul mult așteptat! Filmul. Ne-am așezat cât mai 
comod, mulți dintre noi direct pe jos și s-a lăsat liniștea. 
Desenele începuseră. Apoi, ambasadorii ne-au citit, ne-au 
învățat tehnica periajului dentar corect, ne-au ajutat, am 
exersat… Am plecat impresionați acasă, cu încă o unealtă,  
pe care am așezat-o alături de multe altele în bagajul nostru 
de cunoștințe! Doamnele dr. Mihaela Albu și Iulia Condoiu au 
rămas profund impresionate! Oare de ce? Învățăceii lor, elevii 
clasei a IV-a G1 au demonstrat că au dobândit cunoștințe în 
acest domeniu și, mai mult, știu să le transmită corect și să se 
facă înțeleși. Colegii lor mai mici au adăugat o unealtă, cei 
mari s-au simțit responsabili și, în același timp,au simțit că pot 
transmite cunoștințele dobândite. Adevărați profesori alături 
de învățăcei! 
La sfârșit am făcut poze.   

Acum am înțeles cât de important este să ne spălăm 
zilnic pe dinți, cel puțin dimineața și seara! Și să numărăm 
mereu până la 10!  
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Experimente în ciclul primar 

 Prof. PIPP Wittstock Laura și Prof. Mihai Simona 

 

Elevii clasei a IV-a G1 i-au avut alături pe 

colegii lor mai mari din clasa a VIII-a G1 într-o oră de 

curs, în care cei mari i-au îndrumat pe cei mici. 

Magneții, de diferite dimensiuni și forme au captat 

atenţia elevilor, care au lucrat pe grupe mixte, 

formate atât din elevi de clasa a IV-a, cât și de clasa 

a VIII-a.  

Copiilor li s-au pus la dispoziție șase staţii de 

lucru cu șase experimente diferite și, prin rotaţie, 

fiecare echipă a cercetat pe baza fișelor de activitate 

experimentală, proprietăţile magneţilor. Feedbackul 

s-a realizat prin completarea fișelor de lucru de către 

fiecare echipă la încheierea unui experiment.  

Elevii au dedus pe cale experimentală care 

sunt substanţele feromagnetice, unde se află părţile 

unui magnet în care proprietăţile magnetice se 

manifestă cel mai puternic, cum se numesc polii unui 

magnet, interacţiunile magnetice, de cine depinde 

intensitatea câmpului magnetic și faptul că forţa de 

atracţie a magnetului acţionează  prin diverse corpuri. 

Copiii au demonstrat că intensitatea forţei de 

atracţie nu depinde neapărat dimensiunea 

magnetului și că un magnet de dimensiuni mai mici 

poate atrage în aceelași timp mai multe agrafe de 

birou decât magnetul cel mare și greu.  

Cu cât profesorul le propune elevilor mai multe 

activităţi practice, mai multe experimente în cadrul 

lecțiilor de Științe, cu atât elevii vor iubi mai mult 

această disciplină, iar cunoștințele dobândite vor 

rămâne în cufărul cu zestre, bunuri de preţ dobândite de-a lungul vieții de școlar pentru 

întreaga viaţă.   Deoarece între elevii claselor a IV-a G1 și a VIII-a G1 există o chimie, aceștia 

colaborând constructiv, ne-am propus o nouă activitate în această formulă.  
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Profesor Tătăran Felicia 
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Ein Lebensabschnitt ist fast vorbei 
und ein neuer startet. Eine schöne, lange 
Reise geht bald zu Ende und öffnet die 
Türen neuer Herausforderungen und 
Abenteuer. 

Wir haben gemeinsam Vieles 
unternommen und hatten eine tolle Zeit: 

Wir haben gelesen, geschrieben, 
gesungen, gemalt, geweint und gelacht, 
gespielt und gerechnet, getanzt und 
gefeiert.  

Wir haben uns immer gegenseitig 
geholfen und miteinander viel Spaß 
gehabt. 

Es war schön mit euch Viertklässler 
der 4. G3! Wünsche euch allen viel Spaß 
und Erfolg auf den neuen Wegen die ihr 
gehen werdet! 

Gib kleinen Kindern Wurzeln und 
großen Flügel. 

                         ( Goethe) 
 
Profesor Tătăran Felicia 
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Was wird an Ostern gefeiert? 
An Ostern wird die Auferstehung Jesu Christi gefeiert. Die 

40-tägige Fastenzeit seit dem Aschermittwoch ist mit dem 

Osterfest beendet.  

Da die religiöse Mehrheit in Deutschland dem 

Christentum angehört, wird dieses Fest hier gebührend 

gefeiert.  

Der Name „Ostern” stammt wahrscheinlich aus dem 

altgermanischen Wort „eastron” (Morgenröte). 

Wann wird Ostern gefeiert? 

Das Fest findet jedes Jahr im März oder April statt. Da das Fest immer am 

Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond stattfindet, ist Ostern jedes Jahr an 

einem anderen Wochenende. 

Das Osterfest beginnt für viele bereits am Gründonnerstag, der Tag des letzten 

Abendmahls. An diesem Tag wurde früher viel grünes Gemüse gegessen mit dem 

die Heilwirkung für das ganze Jahr aufgenommen wurde. 

Darauf folgen Karfreitag (Tag des Kreuztodes Jesu Christi). Dieser ist einer der 

höchsten Feiertage im Christentum. An diesem Tag wird im Christentum kein 

Fleisch verzehrt.  

Es folgt der Karsamstag, und schließlich der Ostersonntag (Auferstehung Jesu 

Christi). Der Ostersonntag ist der höchste Feiertag im Kirchenjahr. 

Der Osterbrauch in Deutschland 

Zu Ostern werden die Wohnzimmer und Gärten mit vielen bunten Sachen, 

vorzugsweise bemalten Eiern, Osterhasen und Zweigen, geschmückt.  

Dies ist ein Brauch der als vor-christliches Fruchtbarkeitssymbol galt. Die Eier 

werden oft selbst dekoriert. Dafür werden Hühnereier ausgeblasen oder gekocht. 

Gefärbt werden sie z.B. mit Lebensmittelfarben oder man bemalt sie mit zähflüssige 

Farben. 

Zum Osterfest gibt es viel Schokolade und Süßigkeiten, auf die man während 

der Fastenzeit verzichtet hat. Da die Deutschen das Fasten nicht mehr so ernst 

nehmen, verzichten nur wenige auf etwas. Meistens ist es Schokolade, Zigaretten 

oder Alkohol.  

Ein traditionelles Gebäck an Ostern ist der Osterzopf. Das ist ein großer Kuchen 

aus Hefeteig, der für die ganze Familie und Freunde reicht. 

 

Das Osterfest in Deutschland 

Eine weitere Tradition ist das „Ostereier-Verstecken” was vor allem den Kinder 

großen Spaß bereitet.  

Die Ostereier oder Osternester werden, natürlich vom Osterhasen, in der 

ganzen Wohnung oder im Garten versteckt und müssen von den Kleinen gefunden 

werden. Oftmals warten kleine Überraschungen auf die Kinder. 

In vielen Kulturen gelten Eier als Symbol für das Leben. Der Hase galt bereits 

im alt germanischen als Symbol der Fruchtbarkeit. 

 

Lehrerin Tittes Beatrice    II-te G3 Klasse 

http://www.joergmueller.de/ostern.html?id=SF
http://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCndonnerstag?id=SF
http://de.wikipedia.org/wiki/Karfreitag?id=SF
http://de.wikipedia.org/wiki/Karsamstag?id=SF
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostersonntag?id=SF
http://www.kochrezepte.at/gefuellter-osterzopf-rezept-1133?id=SF
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Meine liebe Mutter! 

 

Die Mutter ist die wichtigste Person im Leben eines Kindes. Sie ist diejenige,die es auf 

die Welt bringt,  beschützt, erzieht und versorgt. Deshalb sollte man ihr immer dafür 

danken.  „ Nur eine Mutter weiß allein, was lieben heißt und glücklich sein.”(Adalbert von 

Chamisso )  

 

Im März, wenn die Natur einen neuen Lebenslauf  beginnt, wenn die kalten Wintertage 

vorbei sind und überall Schneeglöckchen zu sehen sind, haben die Kinder die Gelegenheit 

ihre Mütter mit selbstgebastelten Märzchen zu beschenken, um ihnen zu zeigen, dass sie 

sie lieb haben und schätzen. 
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Die IG2 Klasse hat diese Gelegenheit ausgenützt und hat eine kurze Feier 

vorbereitet, um den Müttern für die tägliche Arbeit, für ihre Sorge und Liebe zu 

danken. Die Kinder haben Gedichte aufgesagt, Lieder gesungen und getanzt.  

Obwohl die Vorbereitung der Feier nicht leicht war, haben die Kinder gezeigt, dass 

sie  Spaß daran hatten, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen, um den 

Müttern etwas Schönes zu bieten. Die Freude war noch größer, als sie Umarmungen 

als Belohnung für ihre Arbeit bekommen haben. 

 

Die Feier ist ein Teil des Schulprojektes mit dem Titel „Kinderfeiern”, welches 

im Laufe des Jahres 2018 durchgeführt werden soll und von den Lehrerinnen Edith 

Băjan und Haideț Costinela vorgeschlagen  wurde. Das Projekt hat den  Zweck  alle 

wichtigen Ereignisse aus der Kindheit feierlich  zu betonen . 

Lehrerin: Haideț Costinela 
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Bräuche und Traditionen von Ostern in Deutschland 
Der Osterbrauch ist bereits seit einem Jahrhundert fester Bestandteil der deutschen Kultur und hat eine 

große symbolische Bedeutung. 

Der deutsche Brauch des Osterhasen und der Ostereier 

 Der Osterhase ist - wie bestimmt alle wissen - derjenige, der zu Ostern die Eier bringt. Die ersten 

Überlieferungen rund um den Osterhasen stammen bereits aus dem Jahre 1968. Der Medizinprofessor 

Georg Franck von Frankenau aus Heidelberg hat in dieser Zeit die ersten Belege für den Osterhasen 

überliefert. 

 Auch die Ostereier dürfen während 

des gesamten Osterfestes nicht fehlen. 

Doch was hat es mit den Eiern auf sich? 

Das Ei hat in der Menschheitsgeschichte 

die unterschiedlichsten Bedeutungen: Es 

ist nicht nur eine Nahrungsquelle, sondern 

gleichzeitig ein Symbol für das Leben, die 

Reinheit und die Fruchtbarkeit. 

Die traditionelle Farbe der Eier ist 

eigentlich Rot. 

 Heute gibt es allerdings einen bunten 

Mix. 

 Bei der Tradition des Bemalens der Eier wird es nochmal etwas komplexer: Die traditionelle 

Farbe für die Eier ist seit Beginn des 13. Jahrhunderts Rot. Der Begriff "Roteier" hat sich in der 

westlichen Welt etabliert. Denn Rot ist bekanntlich die Farbe des Blutes Christi, des Lebens, der Freude, 

sowie des Sieges. In Osteuropa ist eher das goldene Ei verbreitet, denn hier steht das Gold als ein 

Zeichen für Kostbarkeit. Heute hat sich in weiten Teilen Deutschlands ein Mix aus den verschiedenen 

Farben durchgesetzt. 

Der Ursprung des Osterlammes 

und dessen Bedeutung 

 Bei dem traditionellen Osterfest 

darfein ganz bestimmtes Gebäck 

natürlich keinenfalls fehlen: Das 

Osterlamm. Traditionell gibt es über die 

Feiertage in allen Bäckereien das 

sogenannte Ostergebäck. Dies ist meist 

ein süßer Kuchen in Lammform. 

 

Das saftige Osterlamm darf an Ostern 

als Gebäck nicht fehlen. 

 Der Brauch ist aus einem frühen Ritual der Juden entstanden. Im Rahmen dieses Brauches haben 

die Juden zum Passahfest ein Lamm geschlachtet und verspeist. Das Lamm wird hier als ein 

Gedenkopfer an Gott dargebracht. Im Christentum ist das Lamm symbolisch zum Lamm Gottes 

geworden und gilt auch als ein Zeichen des Sieges. Im Rahmen der Kirche wird das Lamm ebenfalls als 

ein Zeichen für das Leben angesehen und eignet sich daher als Symbol für das Osterfest. 

Das Osterlamm gibt es heute nicht nur in gebackener Form, es lässt sich auch auf den deftigen 

Speisekarten der Deutschen finden. Das Osterlamm in Bäckereien entsteht allerdings aus einem 

Rührteig und wird mit viel Aufwand verziert. 

 

https://www.markt.de/ratgeber/sonstiges/bedeutung-der-osterfeiertage/
https://www.markt.de/ratgeber/sonstiges/osterei-herkunft-braeuche-dekorationsarten/
https://www.markt.de/ratgeber/sonstiges/backrezepte-zu-ostern/
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Das Osterfeuer und die Osterkerzen 
 

 Auch das Osterfeuer wird traditionell in vielen Regionen in Deutschland während des Osterfestes 

entfacht. Das Osterfeuer steht dabei als Symbol für die Sonne. Schon im Altertum ist es heilig gewesen. 

Denn die Sonne ist besonders für den Frühling von entscheidender Bedeutung: Die Tage werden länger 

und es wird wärmer. Damals waren das wichtige Faktoren, um die Felder neu säen zu können. Denn nur 

so kann neues Leben und neue Saat entstehen. Die Sonne gilt damit als ein Zeichen der Fruchtbarkeit, des 

Wachstums sowie der Ernte. Damit ist das Entzünden eines heiligen Feuers an Ostern für die Christen ein 

Schlüsselereignis. Das Feuer wird in der Osternacht, also in der Nacht von Samstag auf den Ostersonntag 

entfacht. 

 Die Osterkerze hat ebenfalls eine ganz besondere Bedeutung für die Christen. Denn sie steht als 

Symbol für das "Lumen Christi" (Licht Christi) und soll Licht in das noch dunkle Haus Gottes bringen. In 

manchen Regionen steht das Osterfeuer nur symbolhaft für die Auferstehung Jesu. Dort ist es Brauch, 

dass sie in der Nacht zum Sonntag eine Osterkerze anzünden, um das Osterfeuer zu verbreiten. 

 

Das Osterfest in den verschiedenen Regionen in Deutschland 
 

Bekanntlich gilt: andere Länder, 

andere Sitten. Denn nicht nur in 

Deutschland ist der Brauch an Ostern 

fest etabliert. Auch in den 

Niederlanden suchen die Kinder mit 

viel Freude und Spaß die bemalten 

Eier und die leckeren Naschereien. 

Diese hat selbstverständlich der 

Osterhase versteckt. In Deutschland 

ist er außerdem sehr weit 

verbreitet:Bäume, Zweige oder Vasen 

im Garten mit bunt bemalten 

Ostereiern zu behängen und damit 

kunstvoll zu verzieren.l 

 

In der Oberpfalz ist das Ostereititschen bekannt. 
 

 Bräuche rund um das Osterei gibt es natürlich auch iön Hülle und Fülle. So ist folgendes eine 

bayerische Tradition in der Oberpfalz, aber auch in Südtirol und über den Balkan bis nach Russland: Das 

Ostereititschen. Bei diesem Brauch gibt es zwei Spieler, die gegenseitig versuchen mit ihrem Ei die 

Eierschale des Gegenspielers zu zerbrechen. Hierbei wird immer abgewechselt, bis die Schale eines 

Spielers zu Bruch gegangen ist. Dieser Brauch hat sich heute sogar bis nach Luxemburg und bis zu Teilen 

Schwedens verbreitet. 

 In Brandenburg gibt es eine andere Tradition: Das sogenannte Ostereierschieben. In dieser 

deutschen Region nennt man diesen Brauch allerdings Eiertrudeln. Er wird am Ostersonntag von den 

Kindern ausgeübt. Es geht darum, dass die Kinder ihre Ostereier einen Hügel hinunter rollen lassen. 

 In Norken im Westerwald wird seit über 100 Jahren das sogenannte Eierschibbeln gepflegt und 

Jahr für Jahr aufs Neue durchgeführt. Im Rahmen dieses Spiels wird ein Schibbelkönig beziehungsweise 

eine Schibbelkönigin gekrönt. 

COSTEA DENISA-MARIA   VII. A Klasse 

 



 
18 

 

Traditionen und Bräuche von Ostern in Deutschland 
 

 Es wird vermutet, dass der deutsche Begriff Ostern von einer 

alten angelsächsischen Göttin namens "Eastre" oder "Ostara" kommt, 

die das Kommen des Bürgermeisteramtes ankündigt. Aus diesem 

Grund ist die wichtigste Aktivität, die das Kommen von Ostern 

ankündigt, Frühjahrsputz und Heimdekoration. 
 Wenn zu Weihnachten die Häuser mit Girlanden und 

leuchtenden Globen geschmückt sind und in der Mitte des Hauses die 

Tanne steht, ist das Osterhaus mit speziellen Figuren (Hasen, Hühnern, 

Eiern) geschmückt und die Bäume um die Häuser herum sind mit 

Plastikeiern dekoriert. 
 Die Tradition des "Osterbaums" wurde vor mehr als vierzig Jahren von einer Familie erfunden. 

Die Ehepartner von Kraft in Saalfeld begannen 1965 damit, den Baum vor dem Plastikeimerhof zu 

schmücken. Im Laufe der Jahre hat sich dieser Brauch im ganzen Land ausgebreitet und Plastikeier sind 

zu echten Objekten der Kunst geworden. 
 Eine andere deutsche Ostertradition setzt voraus, dass Ostern aus dem Feuer der Bäume, die zu 

Weihnachten geschmückt sind, gemacht wird. Dieses Feuer symbolisiert den Sieg des Frühlings über 
den harten Winter. 
 Wussten Sie, dass die Tradition des Osterhasen, der Geschenke brachte, in Deutschland begann? 

Die Kinder erfuhren von einem Hasen, der Eier und Schokolade versteckte, die nur an Ostern gefunden 

werden konnten. Heute gibt es echte Expeditionen, bei denen die Kleinen nach Ostergeschenken suchen, 

die in Häusern oder Höfen und Gärten versteckt sind.     
 Was die kulinarischen Gewohnheiten betrifft, sind die Deutschen zu Ostern sehr kreativ. Nach 

einer sehr knappen Arbeit servieren die Deutschen bei Tisch traditionelle Gerichte wie Lammsteak und 

Lammschokolade. 

Lăzurcă Iulia Elena     VII. A Klasse 

Prof. Coordonator Radu Mirela 

Ceasul fermecat 

Acum cinci ani, doi băieți, Andi și Luca, se jucau împreună fotbal în parc. Amândoi aveau câte 
o soră. Sora lui Luca era Elisa,iar sora lui Andi era Elida. Ele două se jucau mai tot timpul cu 
păpușile,dar vara, cei patru se jucau împreună. Deseori intrau în case abandonate și aflau multe 
secrete. 

 Într-o zi, cei patru erau în podulunei case și într-un colț al podului au găsit un ceas care 
lumina foarte tare. Andi, fiind cel mai mare, l-a luat în mână și a apăsat pe un buton. În următoarea 
clipă, Andi a dispărut din pod. Elida, fiind sora lui, a luat ceasul fermecat și a apăsat și ea pe buton. 
Imediat după ea au dispărut și Luca și Elisa din pod. 

Astfel, s-au trezit în altă lume, o lume a dinozaurilor. Aici au fost nevoiți să învețe să 
supraviețuiască fără ajutorul adulților. Andi și Luca au învățat să vâneze, iar fetele să culeagă fructe 
cu care se puteau hrăni. 

Copiii au construit o casă, din pietre și crengi, unde să se poată adăposti și deatunci ei caută 
în fiecare zi o modalitate de a se întoarce în lumea noastră. 

De cinci ani părinții îi caută, dar toată căutarea este zadarnică.  

    Tara Balint   clasa  a V-a G1 
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PAGINA PĂRINȚILOR 

Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc” 

 

La 11 ianuarie este marcată Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc” însă, ca orice 

lucru bun și frumos din viața oamenilor, cuvântul respectiv ar trebui să fie sărbătorit în fiecare zi, 

prin simpla lui pronunțare, de câte ori este necesar.  

„Și de câte ori este necesar?” Ei bine, cuvântul despre care se spune că inițial ar fi fost 

„multunesc”, care însemna mult-unire - legătura dintre doi oameni sau unirea cu Dumnezeu, 

reprezintă cel mai curat, banal și onest gest de recunoștință pentru cineva care ne ajută în vreun 

fel. Pentru că da, ne ajutăm unii pe alții, nu (întotdeauna) dintr-o obligație, ci pentru că așa am 

fost croiți, dar nu înseamnă că ceilalți 

sunt datori să ne ajute.  

A spune mulțumesc este dovada 

politeții elementare, a educației 

primite sau autoînsușite și, până la 

urmă, o caracteristică omenească. Am 

creat imaginea alăturată, pornind de 

la caracterul uman. 

Așadar, vă mulțumesc pentru că 

citiți Gazeta 12, revista Școlii 

Gimnaziale Nr. 12 Brașov! 

 

Recomandare de film 

 Filmul „Minunea” („Wonder”, 

2017) este povestea unui băieţel, 

Auggie, care are o diformitate a feţei, 

cauzată de un sindrom genetic şi 

merge la şcoală, în clasa a cincea, 

încercând să se integreze. Mai mult 

nu dezvălui, ci vă las să descoperiţi 

singuri, dacă nu aţi citit cartea.  

La începutul fiecărei luni, unul dintre profesorii de la clasă scrie pe tablă un precept, după ce 

le explică copiilor ce este acela. L-am reţinut în mod special pe cel din prima lună a anului şcolar 

şi îl redau aici: „Dacă ai de ales între a face bine şi a avea dreptate... alege binele!” 

Foto:  www.cinemagia.ro 

Antonela Lungu 
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Mărţişorul 

Mărţişor is a talisman (amulet) made of threads (wool, cotton or silk). 

Mărţişor, marţ and mărţiguş are all names for the red and white (or black 

and white, also blue and white) string, from which a small decoration is tied, 

and which is offered by people on the first day of March. 

Giving this talisman to other people is an old custom, and it is believed that the one who wears 

the red and white string will be powerful and healthy for the year to come. Women wear it 

pinned to their blouses for the first twelve days of the month. In some regions, a gold or silver 

coin is hanged from the string and it is worn around the neck.  

The origins of this holiday are not precisely known but, according to archaeologists, it is more 

than 8 000 years old. Some consider Mărţişor to have a Roman origin, and others consider it to 

have a Thracian origin. 

In the Roman Empire, New Year was celebrated on the first day of March, month that was called 

in the honour of god Mars (Mars was the God of war and the God of agriculture). So the red and 

white threads of Mărţişor can be explained as symbols of war and peace. 

The Thracians also used to celebrate the New Year on the first day of March, month which took 

the name of the god Marsyas Silen, the inventor of the flute. The spring celebrations, of flowers 

and fertility, were dedicated to him; celebrating the New Year on the first day of March meant 

celebrating the rebirth of nature. 

Initially, the string used to be called year's rope-‘’funia anului’’- made by black and white wool 

threads, representing the 365 days of the year. Mărţişor is the thread of the days of year, 

twisted by Baba Dochia. 

Red is the colour of fire, blood, and the symbol of life, associated with the woman. White is the 

colour of snow, the clouds, and also of man's wisdom. So, the threads of the string may 

represent the union of the feminine and the masculine principles, the forces which give birth to 

the eternal cycle of the nature. 

Mărţişor is a traditional celebration of the beginning of spring, on 1st March. It is a tradition kept 

in Romania, Moldova, and all territories inhabited by Romanians and also Aromanians. Almost 

the same custom can be found in Bulgaria (called Martenitsa) and similar ones in Albania and 

Italy. 

Prof. Mureșan Aurica 
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Perspective on a future career: home or abroad? 

 I often get asked by all sorts of people from 

different social circles if I wish one day move abroad, 

perhaps even as soon as I graduate from college. Just 

as often, I wish I could give a clear, honest answer. 

Unfortunately, the issue is neither black nor white. To 

respond properly to such question, one must look, 

both objectively and subjectively, at what the 

advantages and disadvantages of moving abroad, and 

staying home respectively, are. 

 First and first, this is a decision which will most 

likely mark the rest of my life: moving away from my 

existing family to an unknown country, and possibly language, is a great risk, especially if I go there 

without any established plans, as many young people do. 

 Leaving Romania for a 'better' life abroad is something many members of the young -and not 

only- generation choose to do. Their motivations are of course various, but most of them will tell you 

that they see no hope of living a decent life in a country as degenerated as ours. I cannot possibly deny 

it; Romania is a country battered by problems mostly centered on a corrupt political system. I can see 

why people are in such hurry to get out of it, often for good. 

 Yet I'm not the kind of person to always consider the decision or opinion of the masses to be 

correct. Whenever I think of this option, of moving abroad, it's rather the disadvantages rather than the 

advantages that strike me: having to leave my family and friends, all I love and care for and move to a 

foreign place, between people that probably have fundamentally different ways of thinking and that, 

let's be honest, have grown up in a culture that is simply more civilized than ours, perhaps even too 

civilized for us to adapt to it. In my opinion, this all is simply too much to sacrifice, no matter the gain. 

 There is still one more thing that makes me doubt I will 

ever permanently move abroad, though this one is rather 

personal, and I would expect a lot of people to disagree with it: 

think, for example, of our country's lack of qualified doctors. 

Now, think of all the Romanian doctors that have made 

themselves famous abroad. I will not dare challenge their 

contribution to the collective good of our nation, but I will ask: 

couldn't they have done more from inside our borders? 

Perhaps the answer is no, but I for one am convinced that we 

could always do better than this, that we should stop crying 

about how broken our system is and actually get on and fix it, 

damn it! If Romania is a sinking ship, then be sure I won't 

abandon her, but I will man the pumps. I will not make her float 

again all by my own, that is certain, but it doesn't mean I'll give 

up. Because as flooded as she is, Romania is my ship, and I'm 

proud of her.     

Lungu Cristian, VIII-G2 class  
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Îndemn la lectură 
 

Moștenirea ucigașă, primul volum din seria scrisă de Gareth P. Jones, este o carte plină de 

suspans și mister. Acest volum descrie viața gemenilor orfani, Lorelli și Ovid Thornthwaite, care nu 

sunt la fel ca toți ceilalți copii de vârsta lor. Trăiesc într-un conac uriaș și bizar, nu merg la școală și 

sunt moștenitorii unei averi imense.  

Foarte mult timp au încercat să se ucidă unul pe 

altul, găsind cele mai ingenioase și mai inteligente 

strategii care le ocupau tot timpul. La vârsta de 

treisprezece ani, ei au decis să facă un armistițiu prin 

care își promiteau unul altuia că vor lăsa ura deoparte și 

vor încerca să deslușească misterul morții părinților lor. 

Vor putea oare cei doi să supraviețuiască pentru a 

descoperi de unde vine adevăratul pericol? 

Cartea, aparent simplă la început, devine o lectură 

captivantă, plină de mister, dar și cu o doză suficientă de 

amuzament și răsturnări de situație. Veti citi o poveste cu 

albine ucigaşe, urşi furioşi, un joc de şah mortal, 

biciclete cu lanţul desfăcut şi fără frâne şi... un secret 

tulburător  care le va schimba viaţa celor doi copii pentru 

totdeauna. 
Lectură plăcută!   

 

Costea Denisa-Maria clasa  a VII-a A 

 

O dimineață de primăvară 

 
Dimineață. O dimineață frumoasă de primăvară-

liniștită, rece, dar plăcută, cu soare timid și palid, agățat 

de cerul senin. 

În zorii zilei, la răsărit, totul arată de vis, de la cer 

până la pământ.  

Cerul este curat, fără urme de nori, de un albastru 

strălucitor, iar soarele se strecoară timid. După multe 

încercări nereușite, începe să încălzească încet dimineața 

friguroasă. 

Grădina este liniștită şi învăluită de aerul proaspăt 

şi plăcut ce poartă aromele florilor şi plantelor 

primăvăratice. În grădină, florile abia revin la viață, 

obligate de roua dimineții ce parcă le poruncește cu 

gingășie să revină în puteri. 

Se aud zumzete moi, amorțite şi parcă îngânate. 

Este zumzetul albinelor ce trudesc din zori,  până târziu. Dar fluturii... cu aripioarele lor acoperite cu 

pudră de stele, zboară precum niște dansatori specializați, într-un dans simultan cu cel al minunilor 

dimineții. Dansează grațios, făcând mici pauze în timpul reprezentațiilor, aterizând pe locurile 

rezervate din grădină şi revenind pe scena cerului. 

Fiecare dimineață e unică și ne ademenește să-i descoperim tainele. O dimineață ca aceasta e 

un început promițător pentru restul zilei.  

Lăzurcă Iulia Elena   clasa a VII-a A 
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ALUMINIUL, ASASINUL TĂCUT DIN FARFURIE ŞI PAHAR 
 

 Aluminiul este cel mai răspândit metal de pe pământ. 

Este un metal alb-argintiu, se găseşte în natură mai ales sub formă de argilă, pe care 

unii o consideră leac. 

În zilele noastre aluminiul se găseşte în aproape tot ce mâncăm ,în tot ce bem,injectăm 

sau absorbim, dar nimeni nu ştie dacă nivelurile pe care le ingerăm în organism sunt 

sigure. Atenţie ! 

   Aluminiul poate fi toxic pentru organism(cantitatea admisă este de 2 mg/kg corp 

pe săptămână). 

Când cantitatea de aluminiu depăşeşte capacitatea corpului de a o ingera, excesul se 

depune în diferite ţesuturi, inclusiv în nervi, creier, oase, ficat, inimă, splină şi muşchi. 

Îl numim asasinul tăcut pentru că se stecoară treptat,treptat în corpul nostru, fără ca noi 

să ne dăm seama şi ne îmbolnăvim, fără să ştim de ce. 

Produse în care se găseşte aluminiul în diferite cantităţi : 

-în apă se pune sulfat de aluminiu Al2(SO4)3 pentru ca 

apa să fie limpede; 

-în toate alimentele care au nevoie de aditivi : 

prăjiturile şi biscuiţii conţin aluminiu; 

-bomboanele au coloranţi alimentari pe bază de 

aluminiu; 

- în ceai, cacao,dacă ambalajul este din aluminiu; 

-aluminiul se găseşte şi în băuturile pe bază de malţ, 

în unele vinuri şi în băuturile carbogazoase.  

 

Majoritatea alimentelor prelucrate conţin aluminiu: 

 

-folia alimentară de aluminiu pentru ambalarea 

produselor alimentare;  

 -tacâmurile şi vasele de bucătărie din aluminiu; 

-în anumite medicamente, cum ar fi aspirina, acid 

acetilsalicilic şi unele vaccinuri; 

-unele cosmetice :cremele solare, deodorantele clasice conţin săruri de aluminiu, cu 

toate că acestea pot determina cancer mamar. 

Cercetările de la Universitatea din Geneva, Elveţia au demonstrat că acumularea de 

aluminiu în corp creşte riscurile de dezvoltare a bolii Alzheimer,dar şi a altor boli 

neurologice,cum ar fi boala Parkinson şi scleroza în plăci. 

De aceea, Uniunea Europeană şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii au elaborat măsuri 

destinate să reducă cantitatea de aluminiu din produsele alimentare pentru protejarea 

consumatorilor. 

 

Dar pâna atunci, cea mai bună prevenţie rămâne : 

 

“Nu tot ce străluceşte este şi bun.” 
 

Neagu Andrei    clasa a VIII-a A 

Prof.coordonator , Temciuc Eugenia 
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LABORATORUL DE CHIMIE 

Patiseria cu E-uri 
În topul patiseriei cu cele mai multe E-uri se află Fornetti,care numără peste 30 de 

produse ,majoritatea pe bază de aluat congelat.  

Prezenţa masivă a E-urilor în aceste produse de patiserie are rolul de a întârzia alterarea 

produsului. 

Nutrişioniştii susţin că emulgatorii şi aditivii alimentari, plus o combinaţie de glucide de 

tip amidon şi grăsimile din reţetele lor nu fac bine sănătăţii. Lista aditivilor prezenţi 

,reprezintă un record al industriei alimentatre. 

Dar ce găsim concret într-un “Fornetti”:  

 

Foitajul conţine: 

-făină de grâu 

-apă- 28% 

-grăsimi vegetale rafinate, mono şi digliceride ale acizilor graşi 

-poliglicerolesteri 

-lecitină din soia 

-sare iodată 

-acid citric 

-aromă de unt 

-beta-caroten 

- colorant 

-smântână 

-drojdie inactivă 

-lactoză 

-enzime 

-stabilizatori 

-gluten de grâu 

-zahăr 

-fibre de bambus 

-albumină 

-lapte praf degresat 

-amidon de porumb 

-amidon de cartofi 

-extract de arome 

-substanţe naturale de aromatizare 

Caşcavalul are o pondere doar de 2,5% 

Şi, cu toate acestea, nu sunt puţini cei care atacă « prăjiturelele » acestea pline de 

chimicale. 

 

În concluzie : 

Cumpără “Fornetti” şi lasă-l să se răcească.Ai în mână ceva bizar. 

Mirosul acela de “proaspăt copt” e chimie pură. 

 

Neagu Andrei  clasa a VIII-a A 

Prof.coordonator ,  Temciuc Eugenia 
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În săptămâna 20-24 noiembrie 2017  s-a desfășurat o campanie de  

EDUCAȚIE JURIDICĂ pentru elevii din școala noastră.  
 

Există din 2013 un protocol de implementare a EDUCAȚIEI JURIDICE în unitățile din 

învățământul preuniversitar, reînnoit în anul 2017, semnat între Ministerul Educației și Ministerul 

Justiției, CSM, PICCJ și ICCJ. La el a aderat Uniunea Națională a Barourilor din România, precum și 

mai multe ONG-uri – printre ele Voci pentru Democrație și Justiție ce administrează site-ul 

www.educatiejuridica.ro și a elaborat manualul Educație juridică pentru liceeni urmând a fi eleborat și 

pentru clasele mai mici.  

Am avut ca invitat, pentru  „SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI JURIDICE” în unitate pe domnul 

Consilierul Juridic Gheorghe Roman, persoană abilitată să transmită informația juridică elevilor 

claselor  V- VIII.  Desigur, asemenea activități s-au putut desfășura în funcție de disponibilitatea celor 

implicați, elevii au fost informați despre legislația și drepturile copiilor.  

 

A fi „un bun cetăţean” înseamnă a-ţi cunoaşte 

şi exercita cât mai deplin drepturile, a avea 

iniţiativă şi a întreprinde pe cont propriu acţiuni 

care pot conduce la optimizarea şi progresul 

vieţii, a-ţi asuma răspunderi şi obligaţii care să 

vină în spijinul satisfacerii unor nevoi sociale 

generale. 

 

Dacă viitorii cetăţeni nu vor intra în viaţă 

responsabili, înarmaţi cu pregătirea necesară, vor 

fi victime ale nepregătirilor, vor suferi. 

Suferinţele, ca formă de manifestare sunt, fie 

active- atunci când au încălcat legea, fie  pasive -

ale celor care se simt permanent nedreptăţiţi şi 

loviţi, rămân suferinţe. 

 

În opinia mea, singurul factor important, 

competent şi responsabil de bunăstarea 

societăţii rămâne şcoala. Școala are un timp 

limitat la dispoziţie, pentru a interveni și 

influența copiii;  dacă familia are o influenţă 

negativă,  şcoala nu poate face mare lucru 

.  

 

Fraza de inceput a domnului consilier: 

 

„Cei care au intrat vreodată într-o sală de şedinţă a 

unei instanţe de judecată, au rămas, cred, surprinşi 

de numărul mare, prea mare de tineri (ba chiar 

minori) aflaţi în boxa acuzaţilor.” 

De ce ? Pentru că, cu toţii nu ne-am preocupat e 

pregătirea lor pentru viaţă. 

(pasaj de referat clasa a VI-a G)                                 Prof.M.Herescu 

http://www.educatiejuridica.ro/
https://educatiejuridica.ro/carti/romana/romana.pdf
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Iarna renului uitat 

 

 Odată, în cea mai friguroasă zi de iarnă, când fulgii 

parcă zburau în bătaia vântului, pe cerul cel alb, un ren s-a 

trezit în gerul cumplit, crezând că vântul l-a purtat pe 

zăpadă, în timp ce dormea. Dar nu era adevărat. De fapt, el 

trăgea sania moşului în seara de Crăciun. Chiar dacă era 

foarte ostenit, el a continuat să tragă sania, dar a adormit şi 

sania s-a prăbuşit. 

- Ce frig e! Trebuie să îl caut pe Moş Crăciun! zise 

renul, îngrijorat de soarta stăpânului său. 

- Nu-ţi face griji! Te ajut eu! zise o voce subţire. 

- Dar tu cine eşti? spuse renul nedumerit. 

- Eu sunt o vulpe polară. 

- Bine, vulpiţo. Poţi, te rog, să îmi spui unde ne 

aflăm? 

- Dar tu eşti un ren şi nu ştii unde suntem? Ce ren 

mai eşti şi tu? Noi suntem la Polul Nord. 

- Mulţumesc că mi-ai spus! Asta înseamnă că Moş 

Crăciun nu trebuie să fie departe. 

- Da, nu este departe, dar, totuşi, este destul de 

mult de mers. 

- Bine, hai să mergem! 

Cei doi şi-au continuat drumul, povestindu-şi unul altuia întâmplările lor. 

- Dar, stai! Nu mi-ai spus cum te numeşti? zise vulpiţa polară. 

- Eu mă numesc Rudolf. Dar 

tu cum te numeşti? 

- Eu mă numesc Foxy. 

Cei doi prieteni merg, până 

când, la un moment dat, Foxy 

spune: 

- Eu de aici nu mai merg. Nu vreau să 

mă îndepărtez prea mult de casă. Succes, Rudolf! 

- Pa, Foxy! Sper să ne mai revedem! 

 Şi aşa s-a despărţit Foxy de Rudolf. Ce 

trist! Dar Rudolf şi-a continuat drumul, şi, într-un 

final, a ajuns la o cabană pe care scria „Casa lui 

Moş Crăciun”. El nici nu apucase să îl strige pe 

Moş Crăciun, că acesta deschise uşa şi îl primi 

zâmbind, cu braţele deschise, înăuntru. 

 

Lupu Elena Anamaria 

Clasa a III-a B 

Prof.înv primar Pasca Anca 
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Din creațiile copiilor... 

clasei. a IV-a A 

Coordonator, Profesor învățământ primar Grosu- Tiu Corina 

 

Pinguinii 

 Pinguinii fac parte dintr-un grup de păsări acvatice numite palmipede. Aceștia nu zboară și, deși 

par foarte lenți pe uscat, în apă înoată foarte repede. Ei trăiesc exclusiv în emisfera sudică, în special în 

Antarctica, Noua Zeelandă sau în Insula Galapagos. Sunt bine adaptați la frig deoarece au un strat gros 

de grăsime sub penele lungi și dese. 

 Pinguinul Imperial are o înălțime de 1,20 m și o greutate de 20-45 kilograme. 

 Regele- Pinguin este diferit de cel Imperial, acesta având ciocul mai lung. 

 Pinguinul Adelie este cel mai harnic pinguin făcând ziduri de 50 centimetri pentru a-și proteja 

ouăle. 

 Pinguinul Albastru este cel mai mic pinguin, având ca greutate nu mai mult de un kilogram și o 

înălțime de 25 de centimetri.                                             Muntean Tudor 

 

Pinguinul Albastru 

 Pinguinul Albastru cântărește nu mai mult de un 

kilogram și are o înălțime de 25 de centimetri. El 

trăiește în sudul Australiei și în Noua Zeelandă. 

Pinguinul Albastru trăiește cel mai aproape de oameni. 

 Acesta este pinguinul meu preferat! Dacă 

Pinguinul Albastru ar fi animal de companie, cred că aș  

fi avut până acum numai pinguini.  

                                                          Ababei Anastasia 
 

Pinguinul Imperial și Pinguinul Albastru 

 Într-o zi doi pinguini povesteau: Pinguinul 

Imperial și Pinguinul Albastru. 

- Bună! spuse Pinguinul Albastru. 

- Bună! răspunse Pinguinul Imperial. Cum e 

în Noua Zeelandă, lângă oameni? 

- E frumos pentru că ei mă ajută să-mi fac 

cuibul și tare mă bucur, dar să știi că am și 

dușmani: vulpi și nevăstuici. 

- Cum ai spus... nevăistuici? Nu știu ce sunt 

acestea! Și eu am ca dușmani: pescăruși, balene și foci-leopard. 

- Am auzit că voi aveți înălțimea de 1,20 metri și o greutate de 20-45 kilograme. 

- Adevărat! Știai că ouăle noastre sunt cam de 2-3 ori mai mari decât cele de găină? 

- Rasa noastră este cea mai fidelă și mai mică.... de 25 centimetri. 

-  Ce păsări frumoase suntem!                                        Viron Bianca 
 

Pinguinii 

- Bună! spuse Pinguinul Adelie. 

- Bună! răspunse pinguinul Albastru. 

- Unde trăiești? întrebă Pinguinul Adelie. 

- Eu trăiesc aproape de oameni. 

- Și eu mi-aș dori! 

- Ei bine, nu este chiar superb deoarece sunt vulpi și nevăstiuci care vor să mă mănânce. 

- Eu trăiesc la Polul Sud și am și eu dușmani.Toți avem dușmani!  

- Mă bucur că te-am întălnit!                                                      Sneatovschi Andreea 
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Dirigintă Mucha Luminița 

Clasa a V-a A a desfășurat o activitate intensă în perioada Școala Altfel 

 Vizită la Poarta Ecaterinei 

 Vizită la Turnul Negru 

 Impreună la Muzeul Carpaţilor Răsăriteni din Sf. Gheorghe.... şi imagine cu vase 

folosite in neolitic 

 Expoziţia de Jocuri şi jucării de la Muzeul Ştefan Baciu 

 Vedem cum arăta Braşovul în perioada medievală la Bastionul Ţesătorilor 

 

 

 

Fotografii din activitățile clasei a V-a A din perioada Săptămâna Școala Altfel. 
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RECOMANDĂRI DE LECTURĂ (prof. coord. Prosan Timea) 

 
   Copilul prinţesei Savitri  este o poveste indiană despre o prinţesă foarte 
frumoasă (Savitri) care se căsătoreşte cu un prinţ. O femeie din palat îi spune că va 
fi fericită, va avea un copil, dar când va împlini doi ani, copilul va fi luat de un duh 
rău. Acest lucru se adevereşte. Duhul cel rău vrea să ia sufletul copilului şi să îl ducă 
pe tărâmul umbrelor. Iubirea de mamă o determină să îşi salveze copilul, însă va 
trece prin multe încercări. 

Povestea mi s-a părut foarte palpitantă, de aceea o recomand tuturor!  

(Chirciu Radu, V.B) 

 

Povestea indiană Cum l-a păcălit Broscuţa pe Leu începe 

cu Leul fioros, pentru care celelalte animale trebuie să 
găsească mâncare. Broscuţa se trezeşte prea târziu şi nu are 
mâncare pentru el. În cadrul poveştii aflăm cum a scăpat 
Broscuţa de pedeapsa Leului şi cum a reuşit să-l păcălească.  

   Mi-a plăcut povestea, fiindcă este amuzantă şi  fiindcă 
Broscuţa are un plan inteligent pentru a-l păcăli pe Leu.  

(Belici Paul-Mihai, V.B) 

 

  Bujorul de munte (poveste chinezească) este povestea unor băieţi care 

caută bujorul de munte pentru cumnatele lor. Zâna înconjurată de un arc 
roşu le promite că va da bujorul de munte celui care spune cea mai frumoasă 
poveste despre inteligenţa cumnatei sale. Zâna ascultă poveştile băieţilor, 
finalul fiind unul imprevizibil. Mi-a plăcut povestea şi o recomand, pentru că 
zâna este bună şi generoasă.  

(Ivan David, V.B) 

 

  În Cinci ouă tari (poveste chinezească) se prezintă un ţăran care 

îşi caută un loc de muncă, dar nu găseşte. Într-o zi, mănâncă într-o 
cârciumă cinci ouă tari, dar nu are cu ce plăti şi pleacă fără să fie 
văzut. După douăzeci de ani, ţăranul revine în acest loc, dar acum 
are loc de muncă şi este bogat. Povestea devine mai interesantă 
când  ţăranul se reîntâlneşte cu vechiul cârciumar. 

  Finalul este puţin ciudat, dar mi-a făcut plăcere să citesc această 
poveste,  fiindcă ţăranul este - până la urmă - cinstit.  

(Marton Andreea, V.B) 

 

  Ce mi-a plăcut cel mai mult în povestea Bătrânica şi spiriduşul (poveste 

irlandeză) este chiar spiriduşul isteţ, care o păcăleşte pe bătrânică.  

  Bătrânica doreşte să ia oala cu aur a spiriduşului, iar acesta pretinde că o ajută şi îi 
indică locul în care se află oala. De fapt, nu face altceva decât să o păcălească. Felul 
în care o păcăleşte este foarte amuzant. Vă recomand să citiţi povestea pentru a 
afla cum a păcălit spiriduşul bătrânica!  

(Lupuşoru Andra-Elena, V.B) 
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   Şoricelul fricos (poveste indiană) are două personaje: şoricelul fricos şi 
magicianul căruia i se face milă de şoricel. Astfel, magicianul îl transformă în 
pisică, dar atunci îi este frică de câini. Îl transformă în câine, însă atunci îi este frică 
de pantere. După multe transformări, magicianul îşi dă seama că va rămâne 
mereu fricos şi ia o decizie pentru care merită să citiţi povestea Şoricelul fricos. 
Mie cel mai mult mi-a plăcut magicianul, pentru că îl ajută pe şoricel.  

(Lupuşoru Vlad, V.B) 

Un proiect ambițios 

Clasa a V-a B Prof. Psiholog. Stăncioiu Daniela 

 

 

 

Cărticica 

Totul a început la ora de dirigenţie, unde povesteam ce ne place/ce nu ne place 

la şcoală, ce ne place/ ce nu ne place să facem, depănam amintiri din clasele mici, ne 

lăudam ce mult ne place Limba şi literatura română. Apoi, diriginta ne-a dat un test - 

să scriem o poveste despre noi. Nu am reuşit să ne limităm doar la o singură poveste 

ci au apărut mai multe. Am legat toate poveştile într-o cărticică, Ana(colega noastră 

pricepută la desen) a conceput coperta şi… Uite aşa a apărut prima noastră carte! 

Suntem tare mândri că am reuşit! Chiar dacă ne-am mai împotmolit şi am mai greşit 

un pic, promitem să fim atenți la următoarea noastră carte şi să devenim scriitori de 

viitor. Clasa a V-a B are propria ei carte deja!  
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ROBOTICA- materie de gimnaziu? 

 

Încercând să ne raportăm la descoperirile 

tehnologiei și a cunoștiințelor informatice, care 

trebuiesc acumulate de elevii secolului 21, am 

putea propune introducerea unui modul de curs 

opțional integrat. Acesta este dedicat în special 

elevilor din clasele VI-VII și are ca obiect Robotica 

și utilizarea programărilor specializate.  

Cursul este orientat în primul rând către 

cunoașterea HARDWARE, și în al doilea către 

SOFTWARE. Este dedicate elevilor  care au înclinații către matematică, tehnologie, fizică, chimie și 

”meșterit”, adică pasionați de calculatoare.  

Iată în continuare și câteva detalii ale cursului de "Robotica și microelectronica" care include 

(printre altele): 

-componente electronice utilizate în tehnica de calcul; 

-bazele funcționării și utilizării acestora; 

-sisteme și microsisteme de operare; 

-microelectronică aplicată; 

-schema bloc a unui robot; 

-scule, dispozitive, aparatură utilizată în 

construcția robotului; 

-procedee tehnologice; 

-construcția unui dispozitiv robotic; 

Discutând cu elevii am constatat un oarecare 

interes pentru a se juca sau a ”meșterii” ceva, în a 

utiliza calculatorul și în alt scop decât cel standard, dar 

când a venit vorba de a învăța teorie specializată de 

matematică, fizică, informatică au avut o oarecare 

reținere.  

Jocurile de tip LEGO sunt baza aplicativă a 

acestui curs, puțin cam costisitor, având în vedere 

cantitatea de cunoștiințe pe care  elevii le  acumulează 

și în urma căruia dobândesc abilități de raportare la ”lumea artificială”-  robotică. 

Prof. Herescu Monica 

 

Avem cu cine să ne mândrim! 
 

PENZEȘ TEODORA ALICIA 
 

Campionat Național de Tineret  
Sport - Aer Comprimat 
Secțiunea Pistol a câștigat  
Medalie de aur și locul I  
 la ediția 2018 
martie 
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Handbalul 
Sport National 

Campania MINGI ÎN ȘCOLI 

Campania organizată din partea Federației Române 

de Handbal,  coordonator campanie, Dana Boroș, Asistent 

Președinte Federației Române de Handbal 

 

Activitatea desfășurată pe parcursul acestui an școlar 

în Școala Gimnazială Nr. 12 Brașov de către Profesor 

Florin Spătaru 

Din păcate, vremea nu a ținut cu noi și nu ne-am putut desfășura activitatea pe 

terenul de handbal care este situat afară, dar avem o sală de sport .  

Suntem încântați să vă anunțăm că în urma înscrierii pe www.mingiinscoli.ro la etapa 

finală a campaniei ”Mingi în școli”, organizată de Federația Română de Handbal în 

parteneriat cu Henkel România,ne-au anunțat că: „școala dumneavoastră a fost 

selectată” printre câștigători. 

Mingile primite au adus bucurie copiilor din școala noastră, așa încât ne-am gândit 

să facem cunoscut  acest lucru.  

 
Profesor Florin Spătaru 

http://www.mingiinscoli.ro/
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DIN cuprins 

 

PICTURA PE APĂ           Prof.dr. Wusinczky Delia Ileana 

UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA           Prof. Mucha Luminița 

Inteligenţa artificială. Ce este şi cum funcţionează       Profesor: Andreea Iordache 

Dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor           Prof.înv.primar Pasca Anca 
Woche Anders in Prag               Prof. Sînziana Iordachi 

Matematica...altfel!                Prof. Sorea Cristina  

Ambasadorii clasei a IV-a G1 în vizită la colegii lor mai mici   Prof. PIPP Doichița Alexandra și Prof. PIPP Wittstock Laura 
Experimente în ciclul primar   Prof. Mihai Simona și Prof. PIPP Wittstock Laura 

Tschuss Grundschule 2018        Profesor Tătăran Felicia 

Was wird an Ostern gefeiert?  Lehrerin Tittes Beatrice II-te G3 Klasse 
Meine liebe Mutter!       Lehrerin: Haideț Costinela 

Bräuche und Traditionen von Ostern in Deutschland  
Der Ursprung  des Osterlammes und dessen Bedeutung 

Das Osterfeuer und die Osterkerzen             COSTEA DENISA-MARIA   VII. A Klasse 

Das Osterfest  in den verschiedenen Regionen in Deutschland 

Traditionen und Bräuche von Ostern in Deutschland 

Lăzurcă Iulia Elena     VII. A Klasse              Coordonator Prof. Radu Mirela 

Ceasul fermecat           Tara Balint   clasa  a V-a G1 

PAGINA PĂRINȚILOR   Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc” și  Recomandare de film  Antonela Lungu 
Mărţişorul               Prof. Mureșan Aurica 

Perspective on a future career: home or abroad?           Lungu Cristian, VIII-G2 class 
ALUMINIUL, ASASINUT TĂCUT DIN FARFURIE ŞI PAHAR 

LABORATORUL DE CHIMIE    Patiseria cu E-uri  Neagu Andrei  clasa a VIII-a A         Prof.coordonator ,  Temciuc Eugenia 
 EDUCAȚIE JURIDICĂ (pasaj de referat clasa a VI-a G) 

ROBOTICA- materie de gimnaziu?            Prof. Herescu  Monica 

Din creațiile copiilor...clasei. a IV-a A    Coordonator, Profesor învățământ primar Grosu- Tiu Corina 

Dirigintă Mucha Luminița    Clasa a V-a A a  Scoala ALTFEL 

Clasa a V-a B Prof. Psiholog. Stăncioiu Daniela     Cărticica 
RECOMANDĂRI DE LECTURĂ  prof. coord. Prosan Timea 

Îndemn la lectură            prof. coord. Barabaș Carmen Monica 

Moștenirea ucigașă, Costea Denisa-Maria clasa  a VII-a A 

O dimineață de primăvară                     Lăzurcă Iulia Elena   clasa a VII-a A 

Avem cu cine să ne mândrim!    Andreea Penzeș clasa aVIII-a G2 
Handbalul  Sport National    Campania MINGII ÎN ȘCOLI  Profesor Florin Spataru 

Horoscopul  verii 2018           Tehn.prof.  Herescu Monica 

Coperta: Enache Andreea Claudia clasa a IV-a A 

Contracoperta: Prof. Mareș Mihaela 

Horoscopul  verii 2018 

Berbec – Promisiumi și întâlniri 

Taur – Primele semne de belșug! 

Gemeni – Strop? sau Fulg? 

Rac – O, ce împrospătare!  

Leu – UAU! Minune! Cum.., ploaie? 

Fecioară – MARE, asteaptă-mă! 

Balanță – Schimb de umbrelă! 

Scorpion –Inutil, în deșert! 

Săgetător – Energie administrată  

în picături. 

Capricorn – Frumoase momente!?! 

Vărsător – Se asteaptă... 

 lacrimi de bucurie! 

Pești – Am scăpat de monotonie! 
 

Tehn.prof.  Herescu Monica
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 

Str. Școlii nr. 6A, str, De Mijloc nr. 41, Brașov 

Tel/fax: 0286 41 38 54, tel: 0268 41 15 31; 

e-mail: scoalageneralanr12@yahoo.com; scoala12bv@gmail.com; 

web: www.scoala12bv.ro. 
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