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Revista se adresează elevilor și profesorilor din învățământul primar și gimnazial. 

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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Bunele maniere ale copilului la școală 
 

Un lucru este clar: nu ne naștem manierați. Bunele maniere, acest set de reguli 

sociale, se învață, prin exemplele din jur. 

Bunele maniere ale copilului la școala conturează o etichetă valabilă pentru toată 

familia elevului, așa cum semnele de proastă creștere afectează reputația mediului familial 

din care provine copilul. 

În cazul copiilor, se vorbește despre „cei șapte ani de acasă”, în prezent sunt doar 

șase. Cei mici au nevoie să învețe și să știe că există reguli de comportare în societate și 

formule de politețe. De la cine să învețe aceste lucruri, dacă nu de la părinți? Exemplul 

personal este extrem de important  în dezvoltarea copiilor. Cei mici imită comportamentul 

părinților, așa că este necesar să le oferim dovezi de respect și politețe. 

Educația din familie și succesul la școală 

 

Părinții sunt direct responsabili de educația de bază pe care copilul o primește în 

familie. Lacunele procesului vor influența iremediabil succesul la școală, buna purtare 

fiind criteriul de bază în clasificarea elevilor în categoriile de "respectuoși" sau 

"obraznici". 

Modelarea unei atitudini politicoase și dezvoltarea capacității de a lua în calcul 

drepturile și sentimentele celorlalți sunt deprinderi cruciale pentru viitorul elev, dar și 

pentru adultul în care se va transforma acesta în viitor. 

În afară de aprecierile pe care le va primi de la profesori și colegii săi, copilul va 

dezvolta o stimă de sine puternică, un psihic echilibrat și un caracter demn. 

 

Metode de învățare a bunelor maniere pentru școală, din familie 

 

Există o serie de metode de învățare a bunelor maniere, pe care le putem folosi în 

educarea copiilor noștri. Nu toți copiii rețin regulile când li se transmit pur și simplu, ci au 

nevoie de o asumare treptată a lor, prin activități practice. 

Așadar, putem exersa interacțiunea dintre profesor și elev acasă, jucându-ne "de-a 

școala". În acest mod, îi arăți cum trebuie să salute, cum se cere permisiunea de a răspunde 

și alte gesturi tipice din timpul orelor. 

Citește-i povești despre consecințele obrăzniciei la școală și roagă-l să distingă între 

comportamentele bune și cele rele. Exprimă-te în termeni politicoși, precum "te rog 

frumos", "cu plăcere", "îmi cer scuze", "îmi permiți" etc. În acest mod, adresările de acest 

gen se vor transforma în automatisme pentru copil. 

Explică-i de ce nu este bine să jignească, să se comporte violent și să manifeste 

dispreț față de unii colegi. Accentuează ideea că este important să îi trateze pe ceilalți 

frumos, astfel încât să i se întoarcă favorul.  

Atrage-i atenția asupra exprimărilor greșite și corectează-l cu blândețe. Spune-i cât 

de mult admiri copiii manierați și dă-i exemple cunoscute, din familie sau din anturajul 

apropiat. 

Caută poezii și cântecele despre bunele maniere și învățați-le împreună, sub forma 

https://www.copilul.ro/Scoli-u60/
http://www.itsybitsy.ro/cei-sapte-ani-de-acasa/
https://www.copilul.ro/comunicare-copii/comportament-copii/Activitati-care-cresc-stima-de-sine-a-copilului-a10185.html
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de joc. Copilul va asimila fără efort toate regulile, care se vor transforma ulterior în 

obișnuințe. Rezultatele școlare și integrarea fericită și cu succes în colectiv sunt două 

consecințe sigure ale bunelor maniere la școală. 

 

 

Reguli de bază pentru bunele maniere la școală 

În primă instanță, bunul simț de acasă se va concretiza la școală prin câteva reguli 

de bază, în raport cu profesorii și colectivul de elevi al clasei. Elevul  trebuie să știe: 

 să salute colegii atunci când intră în sala de clasă; 

 să salute profesorul (ridicându-se în picioare) când acesta intră în sala de clasă; 

 să nu vorbească niciodată neîntrebat, mai ales în timpul orei; 

 să ceară permisiunea de a merge la toaletă; 

 să înapoieze obiectele împrumutate și să mulțumească pentru amabilitate; 

 să vorbească numai după ce interlocutorul își încheie discursul; 

 să respecte proprietatea altora și să nu își însușească bunuri care nu îi aparțin; 

 să spună "te rog frumos" și "îți mulțumesc"; 

 să păstreze liniștea în timpul orei, să nu se agite în bancă și să aibă o ținută decentă 

(cu spatele drept și antebrațele sprijinite de marginea băncii); 

 să nu folosească cuvinte jignitoare, să fie amabil, atent și să urmeze întocmai 

indicațiile cadrelor didactice; 

 să aibă grijă de banca, scaunul și dulăpiorul personal (fără să le murdărească de pix, 

cerneală sau să le deterioreze); 

 să se comporte decent în recreații, fără violență și acte de vandalism; 

 să fie politicos cu colegii, cadrele didactice și personalul care deservește școala; 

 și multe altele 

 

Director, 

Prof. dr. Wusinczky Delia Ileana 

https://www.copilul.ro/copii-6-11-ani/copilul-la-scoala/Rezultatele-la-scoala-ale-copilului-a6962.html
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ROMÂNIA MARE – REALIZATĂ CU ABILITATE  POLITICĂ  

 ŞI  SACRIFICII  ÎN PLAN MILITAR 

Prof. Luminiţa Aura Mucha 

 Participarea  României la Primul Război Mondial s-a făcut nu pentru a cuceri teritorii, ci pentru a-i 

elibera pe românii care trăiau în afara graniţelor româneşti, sub dominaţie străină. Din acestă cauză, acest 

război a fost pentru noi, Războiul Pentru Întregire Naţională, armata română participând la lupte 

alături de armatele Antantei în perioada 1916 - 1918.  

 Sacrificiile din plan militar au fost însoţite de numeroase tratative diplomatice purtate cu abilitate 

şi consecvenţă înainte şi după război, de cei care reprezentau interesele românilor în acea perioadă. Timp 

de doi ani 1914 – 1916  s-au purtat tratative cu reprezentanții Marilor Puteri din ambele tabere 

beligerante, fiecare dintre aceştia încercând să atragă România să participe la război alături de ele. 

Intrarea ţării noastre în război alături de Antanta s- a făcut numai după ce a fost recunoscut dreptul 

României asupra teritoriilor din Austro - Ungaria, locuite de români şi a fost garantată integritatea ţării.   

 În 1916, armata română a aparticipat la lupte puternice pentru eliberarea Ardealului în trecătorile 

Carpaţilor, la Turtucaia şi apoi în vara anului 1917, în zona Moldovei, la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.  

 La sfârşitul războiului, sacrificiile soldaţilor români au fost urmate de strădania depusă de liderii 

basarabeni, bucovineni şi ardeleni pentru înfăptuirea unirii şi apoi în plan diplomatic, pentru 

recunoaşterea acesteia în cadrul tratativelor de pace de la Paris - Versailles.  

 Trebuie menționate cel puţin câteva nume din rândul celor mulţi care au contribuit la realizarea 

României Mari: basarabenii Ion Inculeţ, Pantelimon Halippa, Ion Pelivanu, Pavel Gore, bucovinenii Iancu 

Flondor, Ion Nistor, Dionisie Bejan şi ardelenii Alexandru Vaida Voevod, Iuliu Maniu, Vasile Goldiş. În 

plan diplomatic un rol important l-au avut prim-ministru Ion C. Brătianu, Regina Maria şi Regele 

Ferdinand.  

La 15 octombrie 1922, Ferdinand I şi Maria au fost încoronaţi la Alba Iulia ca regi ai României Mari... 
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Sextil Pușcariu- făuritor de istorie 

Prof. Barabaș Carmen         . 
 

Oricât de mult s-ar scrie despre viața și activitatea lui Sextil Pușcariu, ar rămâne multe lucruri 

nespuse despre personalitatea complexă a marelui erudit. Sextil Pușcariu a avut o carieră impresionantă și 

s-a impus ca un intelectual implicat în viața unei națiuni. 

Destinul său a fost marcat de perioada istorică deosebită în care a trăit, pe care însuși o definește, 

atât de sugestiv, prin expresia „călare pe două veacuri”. Sextil Pușcariu a făcut parte din generația care a 

înfăptuit Marea Unire din anul 1918, eveniment cu urmări profunde în evoluția ulterioară a românilor. 

Contribuția filologului de renume la scrierea istoriei vremurilor mari n-ar fi fost posibilă fără o formare pe 

măsură în școlile cele mai bune din acele timpuri. 

Născut la Brașov în 1877, a studiat la Gimnaziul Românesc (actualmente Colegiul Național 

Andrei Șaguna), fiind educat în atmosfera culturală românească marcată de însuflețire și dorință pentru 

împlinirea mărețului vis de unitate națională. Cunoaște, în anii copilăriei, atât viața și societatea 

brașoveană, cât și plaiurile și oamenii din regiunea Branului, acolo unde avea rădăcinile paterne. 

Nostalgia clipelor petrecute aici îl va însoți toată viața, indiferent că era student la Viena sau Leipzig, 

profesor la Cernăuți sau rector la Universitatea din Cluj. Într-o scrisoare adresată soției, îi descrie drumul 

cu trenul până la Geneva, cu traversarea Alpilor, spunând în final: „Ai să râzi de mine, știu, dar zău îți 

mărturisesc că nici una (din priveliști) nu mi s-a părut atât de frumoasă ca Branul.” 

Sextil Pușcariu s-a format la școala germană, dobândind o educație întemeiată pe seriozitate și 

disciplina gândirii. Și-a desăvârșit formația de filolog prin studii la Leipzig (1895-1899) unde îl are ca 

profesor pe Gustav Weigand și unde obține doctoratul. În 1906 sosește la Cernăuți, fiind numit profesor la 

Catedra de limba și literatura română (1906-1919) și decan al Facultății de Filosofie și Litere (1918-

1919).  

Încă de la început s-a alăturat tinerilor bucovineni de la Junimea Literară, fiind în centrul 

evenimentelor politice și culturale de aici. Despre această generație care pregătea „unirea sufletească și 

culturală pentru clipa când mersul lumii o va aduce pe cea politică” vorbea într-o scrisoare către Ion 

Nistor, istoricul bucovinean care a stat întreaga viață în slujba cauzei naționale. În acest context, 

intelectualii bucovineni, în frunte cu Sextil Pușcariu, decid editarea ziarului Glasul Bucovinei care 

militează pentru emanciparea națională și prevestește Marea Unire. Primul număr al ziarului cuprindea 

aspirațiile tuturor românilor aflați sub dominație austriacă: ,,Vrem să rămânem români pe pământul nostru 

strămoşesc şi să ne ocârmuim singuri, precum o cer interesele noastre româneşti.” 

Filolog, lingvist, dar și memorialist, Sextil Pușcariu scrie în jurnalul său despre evenimentele din 

anul 1918: „Toamna lui 1918 a fost, desigur, punctul culminant în viața mea, căci ea aduse acea orgie de 

fericire pe care am așteptat-o o viață întreagă, pentru care erau acordate toate coardele sufletului meu 

strunit pentru acest ideal. Rolul pe care l-am avut eu însumi la această Unire a fost destul de mare pentru 

ca să am în suflet mulțumirea că am contribuit și eu, după puteri, la realizarea visului.” (Memorii, p.31). 

Memoriile sale sunt mărturii clare despre o biografie complexă din care nu lipsește nici perioada 

războiului. În momentul izbucnirii Primului Război Mondial, Sextil Pușcariu se afla în România, dar, ca 

cetățean austro-ungar,  s-a prezentat pentru înrolare. Intervenția regelui Ferdinand pe lângă Curtea de la 

Viena pentru ca Sextil Pușcariu, membru activ al Academiei Române, să nu fie mobilizat nu are un 

rezultat favorabil, academicianul fiind mobilizat pe frontul italian la serviciul de aprovizionare cu muniție 

din spatele frontului. A activat pe toată durata războiului, chiar dacă, după cum mărturisește, nu îndrăgea 

viața militară: „Totdeauna am simțit ca un chin viața militară, față de care nu aveam absolut nicio atracție 

și căreia nu-i putusem afla niciun farmec.” (ibidem, p.8). 

Sextil Pușcariu a  făurit istorie, atât prin participarea directă la evenimentele istorice mărețe 

derulate în spațiul românesc în acea perioadă, dar și prin paginile de referință ale memoriilor sale, în care 

predomină evocarea istorico-documentară. 
  

Bibliografie 
1. Sextil Puşcariu, Memorii, Bucureşti, Editura Minerva, 1978 

2. Magdalena Vulpe, Sextil Pușcariu despre Bran și brăneni, în Revista Cumidava,Nr.XII-1, 1979-1980 

3. Emil Stoian, Sextil Pușcariu și Branul, în Caietele Sextil Pușcariu II, Editura Scriptor, Cluj-Napoca, 2015 

4. Ion Simuț, Sextil Pușcariu. Lumile culturale ale memorialisticii, în Caietele Sextil Pușcariu I, Editura Scriptor, Cluj-

Napoca, 2015  
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O excursie minunaTĂ    Prof. Mureșan Aurica 

 

"Şcoala Altfel", privită iniţial ca o săptămână pierdută, s-a 

dovedit a fi o etapă a realizării coeziunii grupului de elevi, a 

consolidării relaţiei profesor - elev, în absenţa presiunii clopoţelului 

sau a lecţiei care trebuie parcursă în 50 de minute. 

Copii veseli, dornici de a participa la orice acţiune, de a 

experimenta sau exersa, profesori dispuşi să socializeze cu elevii lor, 

într-un context non-formal, atipic pentru în văţământul românesc, dar 

inovator, destins, prielnic pentru cunoaştere şi fixarea unor relaţii 

"poate mai umane" decât se pot stabili în cadrul unei ore de curs, așa 

se poate descrie experienţa celor cinci zile în care şcoala şi-a 

schimbat mersul cu care ne-am obişnuit de-a lungul anilor. 

Astfel, elevii claselor a IV-a G1 și a V-a G3 au petrecut o zi 

frumoasă de toamnă explorând zone mai puțin sau deloc cunoscute 

ale țării noastre. În ziua de joi, 25 octombrie, dornici de explorare au 

plecat pe traseul Rupea – Sighișoara –Târgu Mureș.  

Primul obiectiv vizitat a fost Palatul Culturii din Târgu 

Mureș. Palatul Culturii este una din cele mai reprezentative clădiri ale 

Belle Époque din Transilvania. Monumentul, ridicat între anii 1911-

1913 prin eforturile primarului György Bernády, se impune atât prin 

decorația interioară, cât și prin cea exterioară. La exterior palatul este 

împodobit cu mozaicuri și basoreliefuri în bronz și piatră, fresce și vitralii, toate specifice 

stilului Secession, ca variantă a Art Nouveau. În interior, în Sala oglinzilor, există două 

grupuri a câte trei oglinzi mari de cristal și 12 vitralii viu colorate, care ocupă întreg peretele 

dinspre stradă. Vitraliile au fost propuse să reprezinte Europa la expoziția de artă decorativă 

de la San Francisco din 1914, dar din cauza izbucnirii Primului Război Mondial doar schițele 

acestora, care au fost și premiate, au fost trimise la expoziție. Holul interior este impunător, 

fiind lung de 45 de metri, realizat din marmură de Carrara și delimitat de două oglinzi 

venețiene.  

Următorul obiectiv a fost Grădina zoologică din Târgu Mureș. Ea se află în partea de 

est a orașului pe platoul Cornești la o altitudine de 488 m. Grădina a fost inaugurată în 1964, 

pe o suprafață de 20 ha, aici putând fi admirate  peste 500 de animale care fac parte din 120 

de specii. 

Următoarea oprire a fost Sighișoara. Turnul cu Ceas (în germană Stundturm, în 

traducere „Turnul orelor”) este un monument istoric și de arhitectură, cel mai masiv dintre 

cele nouă turnuri de apărare ale cetății Sighișoara care s-au păstrat până în prezent (din totalul 

de 14).  

Monumentul are o înălțime de 64 de metri, este situat în partea de sud-est a cetății și 

este vizibil din orice punct al centrului orașului. Edificiul a fost construit în secolul al XIV-

lea pentru a proteja poarta principală a orașului. 

Cetatea Rupea este unul dintre cele mai vechi vestigii arheologice de pe teritoriul 

României, primele semne de așezări omenești datând din paleolitic și neoliticul timpuriu 

(5.500-3.500 î.H.). Prima atestare documentară datează din anul 1324 când sașii răsculați 

împotriva regelui Carol Robert al Ungariei s-au refugiat în interiorul cetății. Documente din 

secolul al XV-lea menționează cetatea ca fiind un important centru comercial și 

meșteșugăresc, cu 12 bresle. Cetatea a servit de-a lungul timpului ca fortificație, dar și refugiu pentru 

populația ce locuia dealurile și valea din împrejurimi, așezarea ei fiind strategică: la îmbinarea drumurilor 

ce făceau legătura între Transilvania, Moldova și Țara Românească prin pasurile sud-estice.  

Locurile vizitate, momentele minunate trăite și atmosfera veselă au contribuit la construirea unei 

experiențe de neuitat. O experiență care trebuie repetată! 

Bibliografie: Wikipedia, site-ul oficial Palatul Culturii Târgu Mureș  
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ACTIVITĂȚI ALTFEL 
 

În săptămâna “Şcoala altfel” din luna octombrie a acestui an şcolar, elevii clasei a IV-a B, plini de 

entuziasmul unor alte tipuri de activităţi extraşcolare, au fost extrem de bucuroşi şi curioși, totodată, să 

participe la activitățile propuse.  

Am constatat că au fost extrem de preocupați 

pentru atingerea obiectivelor propuse. Am îmbinat 

utilul cu plăcutul, și astfel totul s-a desfășurat în 

condiţii bune. 

Activitățile propuse despre siguranţă şi non-  

violenţă s-au împletit cu multe momente de relaxare 

în aer liber și cu o ieșire la cinema. Am vizitat 

Grădina zoologică din Brașov, Casa Mureșenilor, 

Turnul Alb, Turnul Negru, Strada Sforii și Centrul 

Istoric al Brașovului. Săptămâna s-a încheiat cu 

jurnalul „Școlii Altfel” în desene și impresii. 

Una dintre cele mai interesante activități a fost 

vizitarea Casei Mureșenilor. Copiii au fost foarte 

încântați de prezentarea interactivă ținută de 

muzeograf și dotarea muzeului i-a impresionat pe 

copii. Ei au aflat, totodată, multe informații noi, și 

anume că în această casă de locuință a familiei 

Mureșenilor a fost sediul redacției Gazeta de 

Trasilvania (apărută în 1838) și că din anul 1968 

funcționează Muzeul memorial Casa Mureșenilor. 

Tot aici se află și documentele legate de istoria 

imnului „Deșteaptă-te Române”, creația lui Andrei 

Mureșanu. 

După această săptămână, am constatat că elevii 

mei au fost încântați de activitățile desfășurate, le-am 

putut observa implicarea în activităţi şi bucuria unor 

activităţi reuşite. 

Prof.înv.primar Pasca Anca 
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Istorie și legendă. Mănăstirea Argeșului 

 
Prof. Burduhos Ovidiu 

 

Câți dintre noi nu ne  amintim versurile minunate din balada ”Mănăstirea Argeșului”: 

Pe Argeș în gios / Pe un mal frumos,/ Negru-vodă trece/ Cu tovarăși zece,/ Nouă meșteri mari,/ Calfe și 

zidari,/ Și Manole, zece,/ Care-i și întrece.? Pare acum ca și odinioară, că acel mit al jertfei pentru creație 

rămâne ca o permanență în conștiința poporului român.  

Un motiv în plus pentru elevii școlii noastre, de a dobândi noi informații și a-și împrospăta 

cunoștințele, a fost vizita la Mânăstirea Curtea De Argeș, necropolă a voievozilor și regilor României. 

Mănăstirea a fost construită de Neagoe Basarab (1512-1517) pe locul vechii mitropolii (1359). 

Pictura interioară, realizată de zugravul Dobromir, a fost terminată în anul 1526, în timpul domniei lui 

Radu de la Afumați. Ea este păstrată fragmentar în Muzeul Național de Artă din București. Reparată de 

câteva ori, biserica a fost restaurată (1875-1886) de arhitectul francez André Lecomte du Noüy  și de 

arhitectul român Nicolae Gabrielescu, inspectorul lucrărilor de restaurare, în a doua jumătate a secolului 

al XIX-lea. După unele refaceri parțiale și întregiri în timp ale ansamblului sau, deteriorată și de un 

puternic incendiu, Biserica Episcopală Curtea de Argeș a fost refăcută - astfel după cum se vede astăzi. A 

fost desăvârșită în anul 1885 și sfințită la 12 octombrie 1886. 

Construcția a fost amintită si descrisă în termeni laudativi de personalități care si-au găsit găzduire 

în chiliile sale. Unii dintre ei, ca Paul de Alep, în 1654, considerau vechea așezare a lui Neagoe drept 

„una din minunile lumii”. Aceleași cuvinte de înaltă prețuire le notează, în 1794, și englezul Robert 

Ainslie și - mai târziu - pictorii Bouquet și Lancelot, ale căror însemnări de călătorii și stampe au făcut să 

circule și în afara granițelor țării faima mănăstirii lui Neagoe Basarab. 

Arhitectural locașul de cult se prezintă astfel : un pronaos supralărgit, contopit organic cu 

construcția propriu-zisă, ai cărei 12 stâlpi interiori susțin o turlă pe mijloc și două turnulețe laterale care 

încununează colțurile vestice ale pronaosului. Pronaosul este evidențiat în acest fel deoarece îndeplinea și 

funcția de necropolă. Aceste turle mici prin podoaba lor exterioară, se caracterizează prin răsucirea 

porțiunilor de zidărie. Restul bisericii și altarul - cu abside care îi împlinesc forma de cruce - susțin de 

asemenea o turlă înaltă, a cărei îmbinare cu restul ansamblului se face prin bolți. Fațadele bisericii sunt 

decorate în relief plat cu motive caucaziene și islamice. În fața intrării se află un agheasmatar deschis, a 

cărui cupolă cu arcuri dantelate se sprijină de patru coloane, lucrate în marmură de felurite tonuri și 

împodobite cu desene.  

 

 ”Și de pe grindiș,/ De pe coperiș,/Mort bietul cădea!/Iar unde cădea,/Ce se mai făcea?/O 

fântâna lină,/Cu apa puțină,/Cu apă sărată/Cu lacrimi udată!” 

 

În imediata vecinătate a mănăstirii, se află un izvor, pe care localnicii îl numesc „Fântâna lui 

Manole”. Această denumire poartă peste timpuri povestea meșterului legendar, care, neputând coborî de 

pe biserică după terminarea ei - luându-i-se scările - și-ar fi făcut aripi din șindrilă și a sărit de pe 

acoperișul sfântului locaș, la temelia căruia se spune că-și zidise propria soție. În locul în care s-ar fi 

prăbușit, sufletul său s-ar fi preschimbat într-un izvor. 

 

”Manole, Manole/ Meștere Manole!/ Zidul rău mă strânge, /Viața mi se stinge!" 
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Presupusul mormânt al Anei, soția Meșterului Manole se găsește în peretele sudic al Mănăstirii (în 

imagini). Meșterul Manole și-a zidit în zidurile acestei magnifice mănăstiri soția (Ana), deoarece în mod 

inexplicabil tot ceea ce era construit în timpul zilei se dărâma noaptea. 

Între obiectele de preț păstrate în acest edificiu amintim o evanghelie alcătuită de regina Elisabeta 

în cinstea copilului său decedat prematur. Elisabeta, prima Regină a României, a dăruit Mănăstirii Curtea 

de Argeş, Evanghelia Învierii din Sâmbăta Mare, pictată pe pergament şi scrisă cu litere de aur chiar de 

Majestatea Sa, o Evanghelie unică în lume, textul fiind scris cu aur sau cu argint, după cum convine mai 

bine tonului culorii. 

 În paraclisul mănăstirii Curtea de Argeș se păstrează moaștele muceniței Filofteia. Documentele 

istorice arată că moaștele muceniței au fost aduse în Țara Românească pentru a nu fi profanate, fiind 

dăruite domnitorului Mircea cel Bătrân (1386-1418), care le așază în biserica domnească Sfântul Nicolae 

de la Curtea de Argeș. 

Mănăstirea Curtea de Argeș este și necropolă regală, începând cu anul 1914, aici fiind 

înmormântați regii și reginele României: Carol I și Elisabeta, Ferdinand și Maria, Carol al II-lea (nu însă 

și Regina Elena, care este înmormântată la Lausanne, Elveția), precum și Mihai I și Ana. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
11 

Reguli de comportament în excursie 

Pâșnei Ștefania-elevă clasa a VII-a A 

 

În data de 23.10.2018, cadrele didactice împreună cu clasele a VII-a A, a VIII-a A si a VII-a B au 

fost în excursie la Curtea de Argeș. Pe drum ne-am oprit sa vizităm și Mausoleul Mateiaș. După părerea 

mea, această excursie a fost foarte interesantă si distractivă, cu toate că am fost foarte mulți și foarte 

vorbăreți. Cel mai mult mi-a plăcut Mausoleul Mateiaș deoarece acolo am vizionat și o ”scenă” de pe 

câmpul de luptă.  

 

Excursia reprezintă un eveniment foarte îndrăgit de copii. Pe lângă faptul că învaţă lucruri noi, ei 

au posibilitatea să se joace împreună, sunt puşi în alte situaţii decât cele de acasă sau de la şcoală. 

Pentru ca bucuria şi buna dispoziţie să vă însoţească tot timpul va trebui să respectaţi sfaturile 

părinţilor, precum şi regulile stabilite de organizatorul excursiei. 

Iată câteva dintre aceste reguli: 

– veţi sosi la locul de plecare la ora stabilită, e total nepoliticos ca un întreg grup să vă aştepte; 

– bagajul va conţine doar strictul necesar; vom lua haine şi încălţăminte comode, ţinuta va fi cât 

mai sportivă şi adecvată anotimpului; nu uitaţi hârtia igienica, un pachet de șervețele umede, o mică trusă 

medicală de strictă necesitate, un carnețel pentru notiţe. 

– veţi urca în mijlocul de transport în ordine, fără să vă înghesuiţi, veţi ocupa locurile, conform 

indicaţiilor; 

– dacă din grup fac parte copii de vârste diferite, veţi avea grijă ca cei mici să ocupe locurile 

considerate mai bune; 

– nu deschideţi geamurile, nu vă aplecaţi în afara acestora; 

– aşezaţi bagajele în aşa fel încât să nu-i incomodaţi pe ceilalţi participanţi la excursie; 

– veţi vorbi cu colegii pe un ton scăzut, astfel încât să nu-i deranjaţi pe cei care vor să facă altceva 

(să privească peisajele, să asculte muzică); 

– dacă vreţi să schimbaţi locurile, o veţi face cu acordul conducătorului de grup; 

– eventualele întrebări le veţi pune conducătorului de grup, şi nu şoferului, căruia nu trebuie să-i 

distrageţi atenţia sub nicio formă; 

– coborârea din mijlocul de transport se face tot în ordine; 

– nu veţi părăsi grupul pentru diverse cumpărături fără să anunţaţi; 

– nu încercaţi să vă impresionaţi colegii, căţărându-vă în copaci, pe stânci sau alte locuri 

periculoase, urmările pot fi grave; 

– să vă comportaţi politicos cu alte grupuri de turişti pe care le întâlniţi, nu comentaţi dacă au o 

înfăţişare sau o ţinută diferită de a voastră; 
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– orice nevoie personala şi orice disconfort vor fi anunțate însoţitorului; 

– nu insistaţi să intraţi în vorbă cu persoane necunoscute; 

– păstraţi curăţenia în locurile prin care treceţi; 

– nu vă scrieţi numele pe stânci sau pe scoarţa copacilor; 

– vă veţi supune hotărârilor majorităţii, chiar dacă unele decizii nu vă convin; 

– este bine să vă notaţi informaţiile interesante. 

– pe tot parcursul excursiei să vă comportaţi în aşa fel, încât tot grupul  să se simtă bine., 

 

 

Mesajul din CARTEA DE ONOARE 
Lăzurcă Iulia clasa a VIII-a A 

 

 În cadrul proiectului de istorie, 

ELOGIU EROILOR CARE AU 

REALIZAT ROMÂNIA MARE, s-au 

organizat excursii la care am participat 

alături de elevii claselor mai mici.  În 

fiecare an școlar, am vizitat 

monumente și expoziții, comemorând 

evenimentele petrecute acum 100 de 

ani. La orele de istorie am învățat 

despre evenimente și locuri dar, 

vizitarea acestora ne-a adus o emoție 

asupra înțelegerii faptelor. 

 

Am observat în fiecare obiectiv 

vizitat câte o CARTE DE ONOARE, 

iar un coleg din clasele mari,  

nominalizat de doamna profesoară 

Mucha Luminița să consemneze 

impresii.  

Fiind în clasa a VIII-a, acum 

mi-a venit și mie rândul să scriu o 

impresie. Recunosc, am avut emoții 

când am aflat despre aceste mesaje 

care sunt rodul impresiilor lăsate de 

expoziție, muzeu, explicațiile primite 

din partea ghidului asupra 

vizitatorului. Am fost îngrijorată. Dacă 

nu voi găsi cuvintele potrivite? 

După o informare temeinică, am avut onoarea să consemnez în Cartea de Onoare de la Mausoleul 

Mărăști, fiind impresionată de frumusețea locului și de prezentarea domnului muzeograf.  

 

 

„Aducem cinstire gloriei eroilor români căzuți pe câmpul de 

luptă și ca prinos al recunoștinței noastre vom învăța istoria, 

întotdeauna de Ziua Eroilor vom păstra un moment de 

reculegere.” 

Elevă a  Școlii Gimnaziale Nr.12 Brașov 
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Noiembrie – calendar Şi obiceiuri 
Prof. ILĂ-GAȘPAR CARMEN 

 

Noiembrie este numit în popor Brumar, 

deoarece este vremea brumei şi promoroacei, sau 

este numit Vinar adică luna vinurilor, căci în 

Noiembrie este vremea fermentării şi limpezirii 

vinului în butoaie. În calendarele populare de pe 

vremuri erau multe sfaturi şi poveţe legate de 

lucrările gospodăreşti ale acestei luni, dar şi 

pentru practicile de medicină populară, descântece 

şi sfaturi oraculare, prin care se puteau face farmece.  

Prima săptămână este cunoscută de bătrânii de la sate  ca ”Săptămâna Miriștei” deoarece în 

această săptămână gospodarii ară miriștile pentru primăvară. 

A doua săptămână are în centru sărbătoarera Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, cei cu puteri 

ocrotitoare asupra gospodarilor și a turmelor de oi. 

Ce-a de-a treia săptămână este denumintă tradițional ” Săptămâna Filipilor de Toamnă”. Se spune 

că în această săptămână lupii încep să se împerecheze. 

A patra săptămână sau săptămâna Ovideniilor se referă la noaptea de Ovidenie când cerul se 

deschide și animalele au puteri miraculoase. Tot această săptămână mai este cunoscută și ca săptămâna 

lui Andrei, despre care se spune că îngheață apa și coase răul. 

La granița dintre toamnă și iarnă, luna noiembrie este luna de răspântie a tradițiilor, unde 

îmbătrânirea și degradarea treptată a timpului calendaristic este exprimată de numeroasele sărbători 

precreștine dedicate lupilor, strigoilor și altor ființe fantastice malefice, însă scenariul spiritual al lunii 

este completat de multe alte sărbatori legate de ritualul creștin. 
 

Ce sărbătorim în luna noiembrie? 

01 noiembrie - Intrarea Triumfală a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia (1599) 

După victoria asupra lui Andrei Bathory, în bătălia de la Şelimbăr (18/28 octombrie 1599), Mihai 

Viteazul a intrat triumfător în Cetatea Alba Iulia, primind cheile oraşului chiar din partea episcopului 

Demetrius Napragy. Deşi nu a fost recunoscut de Dieta Transilvaniei decât ca un guvernator imperial, 

Mihai a fost conducătorul de facto al Transilvaniei. Avea încuviinţarea împăratului Rudolf II care dorea 

să păstreze Transilvania răzvrătită sub control politic. În „Românii supt Mihai-Voievod Viteazul”, 

istoricul Nicolae Bălcescu ne descrie în cuvinte alese fericitul eveniment. Mihai Viteazul, prin opera sa 

politică, devenise deja un laitmotiv pentru întreaga societate românească. Bălcescu a editat volumul în 

contextul revoluției de la 1848, pentru a sublinia relevața dorințelor naționale și de a-i însufleți pe toți cei 

care doreau eminaciparea românilor. 

05 noiembrie 1880  

Mihail Sadoveanu a fost un scriitor, povestitor, nuvelist, romancier, academician și om politic 

român. Este considerat unul dintre cei mai importanți prozatori români din prima jumătate a secolului 

XX. Opera sa se poate grupa în câteva faze care corespund unor direcții sau curente literare dominante 

într-o anumită epocă: o primă etapă sămănătoristă, cea de început, a primelor încercări, nuvele și 

povestiri, o a doua mitico-simbolică, din perioada interbelică (reflectată în romane precum „Creanga de 

aur” sau „Divanul persian”, precum și o ultimă fază care corespunde realismului socialist, în acord cu 

perioada socialist-comunistă la care Sadoveanu va adera ideologic. 

15 noiembrie: Unirea Bucovinei cu România (15/28 noiembrie 1918); 
 

Declaraţia de Unire a Bucovinei cu România, la 15/28 noiembrie 1918 

"Congresul General al Bucovinei întrunit azi, joi în 15/28 noiembrie 1918 în sala sinodală din 

Cernăuţi, consideră că: de la fundarea Principatelor Române, Bucovina, care cuprinde vechile ţinuturi ale 

Sucevei şi Cernăuţilor, a făcut pururea parte din Moldova, care în jurul ei s-a închegat ca stat; că în 

cuprinsul hotarelor acestei ţări se găseşte vechiul scaun de domnie de la Suceava, gropniţele domneşti de 



 
14 

la Rădăuţi, Putna şi Suceviţa, precum şi multe alte urme şi amintiri scumpe din trecutul Moldovei; că fii 

acestei ţări, umăr la umăr cu fraţii lor din Moldova şi sub conducerea aceloraşi domnitori au apărat de-a 

lungul veacurilor fiinţa neamului lor împotriva tuturor încălcărilor din afară şi a cotropirei păgâne; că în 

1774 prin vicleşug Bucovina a fost smulsă din trupul Moldovei şi cu de-a sila alipită coroanei 

habsburgilor; că 144 de ani poporul bucovinean a îndurat suferinţele unei ocârmuiri străine, care îi 

nesocotea drepturile naţionale şi care prin strâmbătăţi şi persecuţii căuta să-şi înstrăineze firea şi să-l 

învrăjbească cu celelalte neamuri cu cari el voieşte să trăiască ca frate; că în scurgerea de 144 de ani 

bucovinenii au luptat ca nişte mucenici pe toate câmpurile de bătaie din Europa sub steag străin pentru 

menţinerea, slava şi mărirea asupritorilor lor şi că ei drept răsplată aveau să îndure micşorarea drepturilor 

moştenite, isgonirea limbei lor din viata publică, din şcoală şi chiar din biserică; că în acelaşi timp 

poporul băştinaş a fost împiedicat sistematic de a se folosi de bogăţiile şi izvoarele de câştig ale acestei 

ţări, şi despoiat în mare parte de vechea sa moştenire; dară că cu toate acestea bucovinenii n-au pierdut 

nădejdea că ceasul mântuirii, aşteptat cu atâta dor şi suferinţă va sosi, şi că moştenirea lor străbună, tăiată 

prin graniţe nelegiuite, se va reîntregi prin realipirea Bucovinei la Moldova lui Ştefan, şi că au nutrit 

vecinic credinţa că marele vis al neamului se va înfăptui prin unirea tuturor ţărilor române dintre Nistru şi 

Tisa într-un stat naţional unitar; constată că ceasul acesta mare a sunat! 

Astăzi, când după sforţări şi jertfe uriaşe din partea României şi a puternicilor şi nobililor ei aliaţi 

s-a întronat în lume principiile de drept şi umanitate pentru toate neamurile şi când în urma loviturilor 

zdrobitoare monarchia austro-ungară s-a zguduit din temeliile ei şi s-a prăbuşit, şi toate neamurile 

încătuşate în cuprinsul ei şi-au câştigat dreptul de liberă hotărâre de sine, cel dintâiu gând al Bucovinei 

desrobite se îndreaptă către regatul României, de care întotdeauna am legat nădejdea desrobirii noastre. 

Drept aceea Noi, Congresul general al Bucovinei,întrupând suprema putere a ţării şi fiind investit singur 

cu puterile legiuitoare,în numele Suveranităţii naţionale, Hotărâm: Unirea necondiţionată şi pentru vecie a 

Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu regatul României". 

27 noiembrie 1885 Liviu Rebreanu s-a născut la, in Târlişua, judeţul Bistriţa-Năsăud 

Liviu Rebreanu s-a nascut la 27 noiembrie 1885, în satul Tirlisiua, județul Bistrita-Năsăud. 

Debutul literar al scriitorului este nuvelistic. Îl consemneaza revista “Luceafarul”, din Sibiu, 

condusa de O.Goga si O.Taslauanu, către sfârșitul anului 1908, apoi, în anul următor, revista “Convorbiri 

critice”, la București, unde tânărul prozator se stabilise, încercând să se afirme în viața literară 

românească. In anul 1910 este secretar de redacție la “Falanga literară și artistică”, condusă de 

M.Dragomirescu, funcție ce o va deține și la “Convorbiri critice”. In 1911 este numit secretar al Teatrului 

Național din Craiova, mai apoi devenind colaborator de baza al lui Emil Gârleanu, la acea dată director al 

instituției. 

Până la apariția primului sau roman, “Ion”(1920), a publicat câteva volume de nuvele 

(“Frământări”, 1912; “Golanii”, 1916; “Mărturisire”, 1916; “Răfuiala”, 1919). În decembrie 1928 este 

numit director al Teatrului Național din București, funcție pe care o va deține vreme de un an. În anul 

1932 tipărește, la București, revista “România literară”, care apare până la 6 ianuarie 1934. 

În cadrul evoluției romanului românesc, se poate vorbi de “momentul Rebreanu”.  

 

30 noiembrie: Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat – ocrotitorul României; 

 

Pentru români, numele apostolului Andrei este 

legat de lupi. Se susține că acest nume -  Apostolul 

Lupilor - derivă din vechea denumire a dacilor, 

daoi=lupi, dar și de la simbolul lor - lupul. Lupul 

era chiar un simbol al sanctuarelor Daciei. 

Legendele spun că acest animal a fost alături de 

daci la căderea Sarmizegetusei și că cel care era 

căpetenia lupilor, l-ar fi vegheat pe Apostolul 

Andrei prin pustia Dobrogei spre Pestera care i s-a 

oferit ca adapost. 

Sfăntul Andrei ucenic al Sfantului Ioan Botezatorul 

  

http://www.crestinortodox.ro/biserici-si-manastiri-din-romania/67904-manastirea-pestera-sfantului-apostol-andrei
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Un concert de neuitat 
Prof. coordonator,  Feder Annegret 

 
Pentru 30 de elevi din clase primare și gimnaziale ale școlii noastre, anul școlar 2018-2019 a 

început cu totul deosebit: alături de alte 7 școli brașovene au avut ocazia să participe pentru prima dată la 

Festivalul Musica Coronensis, care se află la a XIV-a sa ediție.  

Pregătirile au început în luna septembrie.  Repertoriul era vast și cuprindea cântece în 7 limbi. 

Repetițiile s-au desfășurat mai întâi la nivel de școală, fiind apoi urmate de cinci repetiții comune. După 

multe ore de muncă, copiii și profesorii de muzică implicați s-au bucurat de rezultate deosebite.  În prima 

duminică a lunii octombrie concertul lor a încheiat Festivalul Muzica Coronensis sub cerul senin la 

poalele muntelui arămiu Tâmpa, pe Arena Liceului Sportiv. 
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Impresii ale copiilor 
Coordonator, prof. Feder Annegret 

 

 
Participarea la proiectul Coronensis mi-a oferit oportunitatea de a promova muzica corală într-un oraș 

cultural precum Brașovul. Diversitatea repertoriului ne-a purtat prin diferite colțuri ale lumii. Acest 

proiect ne-a învățat să colaborăm mai mult unii cu alții, iar împreună am reușit să încântăm publicul. 

Mi-a plăcut foarte mult această experiență și ar fi frumos să o repetăm.  

Maya Batista (VI G2) 

 

Pentru mine, să particip la proiectul ”Coronensis”a însemnat foarte mult… Să stai împreună cu alți copii 

necunoscuți înseamnă să înveți să îi cunoști. La repetiții mi-am făcut prieteni.(…) 

Frau Anne (profesoara noastră de muzică) ne zicea la fiecare repetiție, că trebuie să fim împăcați unii cu 

alții dacă vrem să cântăm într-un cor. La întâlnirile noastre toți aveam zâmbete largi. Unii veneau de 

acasă poate cu probleme, dar plecau cu sufletul împăcat. Cu toate emoțiile pe care le-am avut atât noi, 

cât și profesoarele noastre, a ieșit ceva minunat. Sper să mai existe o astfel de ocazie! 

(Alexandra Muntean, VIIA) 

 

A fost ceva nou și interesant, a fost muncă în echipă. Iar dacă lucrezi în echipă, totul iese bine. Muzica 

este ceva creativ și ține de munca în echipă. Proiectul Coronensis a fost interesant deoarece am învățat 

melodii foarte frumoase și am întâlnit copii noi.  

(Mara Mărginean, VI G2) 

 

Să iau parte la proiectul Coronensis a însemnat mult și pentru mine. Mi-a făcut plăcere să cânt împreună 

cu peste 150 de copii. Deși a fost uneori obositor să vin la repetiții (peste 10 ore de repetiții comune), 

într-un final a meritat. Am așteptat acest concert cu nerăbdare și mă așteptam să iasă bine. Așa a și fost! 

O experiență minunată! 

(Raisa Damian, VII A) 

 

Pentru mine, să particip la proiectul Coronensis cu atât de multe persoane a fost o bucurie imensă. Totul 

a meritat, repetițiile lungi au dat rezultate datorită sârguinței noastre și nu în ultimul rând al profesoarei 

noastre de muzică care și-a dat tot interesul ca să iasă ceva minunat.  

(Elene Rîmbu, VII A) 

 

Mi s-a părut foarte frumos proiectul pe care l-am avut în toamnă cu alte școli. M-am distrat cu colegii 

mei și mi-am făcut mai mulți prieteni. Ieri am descoperit: - Că o fată de la orele suplimentare de engleză 

a participat și ea la Coronensis (ea este elevă la Liceul de Muzică)… Astfel am devenit mai apropiate. 

Mi-a plăcut să cântăm și nu mă așteptam să vină atâta lume să ne asculte. A fost o experiență de neuitat! 

(Ana Bof VI G2) 

 

Pentru mine a însemnat o mare bucurie să cânt alături de atâția copii. Am fost uimită să aflu că vom 

cânta pe Arena Liceului Sportiv. Port cu drag tricoul pe care l-am primit și atunci îmi amintesc mereu de 

momentele spectaculoase din concert. 

(Ema Moașă, VI G1) 
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De 100 de ani, România 

prof. Anca Buta 

prof. Marinela Oproescu 

prof. Cristina Sorea 

 

Împreună cu d-na psiholog Cânda Rodica, am inițiat, începând cu luna octombrie 2017, proiectul 

De 100 de ani, dragă România!. Activitățile din cadrul proiectului s-au concretizat prin organizarea unei 

expoziții de pictură pe pânză aparținând elevilor clasei a II-a A, expoziție realizată în perioada 22-25 

martie 2018, în cadrul Târgului Internațional de carte și Muzică Libris Brașov, desfășurat în Aula 

Universității Transilvania.  

În anul școlar 2018-2019, am extins activitățile din calendarul proiectului și am avut bucuria de a 

ni se alătura elevii clasei a III-a B, coordonați de doamna prof. Oproescu Marinela și elevii clasei a VIII-a 

A, coordonați de doamna prof. Sorea Cristina. Scopul nostru este acela de a realiza 100 de lucrări plastice 

și de a scrie 100 de mesaje despre România, acum, în an centenar. Proiectul se va finaliza prin 

organizarea unei expoziții cu lucrările copiilor. Acestea vor fi expuse pe holul școlii (corpul A) pe tot 

parcursul lunii decembrie 2018. În martie 2019, vom lansa cartea De 100 de ani, dragă România! în 

cadrul Târgului Internațional de carte și Muzică Libris. 

Poate pentru mulți dintre noi, adulții, ne este greu să definim în câteva cuvinte țara în care ne-am 

născut, ne-am petrecut copilăria, adolescența, am studiat, ne-am întemeiat o familie, ne-am ales să trăim 

și să muncim. 

Poate că, de multe ori pentru noi, adulții, sentimentele față de țara noastră sunt contradictorii: 

speranță, bucurie, împlinire, indiferență, deznădejde, iubire, rușine, furie, resemnare, credința că va fi mai 

bine sau că nu ne vom mai face bine niciodată, sentimentul că este țara tuturor posibilităților sau că nu 

este niciunde mai bine ca acasă și lista rămâne deschisă… 

Însă, pentru copii, se pare că totul a fost mult mai ușor în a exprima ce înseamnă țara și a se 

raporta la sentimentele lor față de aceasta (inconștiența vârstei, puritatea sufletului de copil, sentimentul 

că totul e minunat și posibil).  Și, până la urmă, ce frumos este să fii copil și ce bine ar fi să rămânem așa 

măcar din când în când… pentru că, ce pline de sens sunt gândurile lor, din care spicuim câteva: 

România = o lumină care e mai puternică decât orice, un zâmbet luminos, o lume misterioasă, un 

curcubeu, o bucurie pentru lume, un univers al culorilor. 

Este sufletul meu, grădina pe care o iubesc. 

Pentru mine, România înseamnă mister, natură, armonie, oameni minunați și anotimpuri deosebite. 

Iubire de bine de rău! Asta e România. 

Un copac cu mere de aur. Țara mea, ești  frumoasă ca o rază de lună! 

Un curcubeu, un soare la apus, o noapte plină de stele. 

România este o țară foarte frumoasă, are lucruri uimitoare, munți, cascade, câmpii, mare. România, te 

iubesc! Ești ca o acadea foarte colorată. 

Ești ca un spic de grâu,ca o lună, ca o floare care se deschide ziua, iar noaptea se închide.  

Tu ești Raiul pentru mine! Tu ai fost prima mea casă și așa vei rămâne întotdeauna! 

România – țara căreia pot sa îi spun „ACASĂ”, prietena mea, locul în care mi-am petrecut 

majoritatea vacanțelor, locul în care sunt mii de minunății naturale. România e ACASĂ de 100 de ani și 

așa va fi și de acum înainte! 
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PAGINA PĂRINȚILOR  

Implicarea părințiilor în activitatea clasei 

Gliga Daniela  părinte clasa a III-a G3 
 
Orele de curs, în cadrul unei școli gimnaziale moderne, se desfășoară pe baza manualelor oferite de 

sistemul de învățământ, dar și cu materiale adiționale necesare unei mai bune înțelegeri a cursurilor 
predate de către învățător respectiv de către profesorii implicați în actul educațional. Prin materiale 
adiționale ne vom referi la produsele necesare unei mai bune desfășurări a orelor de curs, produse care 
sunt, de multe ori, indisponibile oricărui funcționar sau chiar unei persoane fizice: calculator, internet, 
imprimantă; dar și culegeri de probleme și exerciții. Aceste materiale adiționale nu pot fi puse întotdeauna 
la dispoziția claselor, datorită clasării pe un nivel neprioritar a acestor nevoi, considerate uneori ca fiind 
mai puțin importante (față de investițiile majore pe care le implică o școală respectiv lucrări de 
întreținere sau dotări de laboratoare) dar și datorită unei finanțării insuficiente a sistemului de 
învățământ. În acest context, părinții sunt întotdeauna 
dornici să sprijine școala prin punerea la dispoziția 
clasei a acestor materiale atât de necesare. 

Având în vedere că societatea evoluează rapid și în 
mod continuu, accesul elevilor la informațiile corelate 
cu disciplina trebuie să fie facil pentru a putea înțelege 
mai ușor elementele predate, lucru care se poate face 
doar dacă există acces necondiționat din partea 
învățătorului la diverse materiale adiționale sau 
conexiune internet astfel încât acesta să poată 
prezenta elevilor aceste materiale prin care să susțină 
cu date suplimentare cursul din manual. Acestea pot fi 
de exemplu: cântece prezentate pe Youtube care vor 
fi memorate ulterior de către elev mult mai ușor dacă 
cunoaște linia melodică sau diverse filmulețe 
documentare care să-i țină pe aceștia mai ușor 
concentrați pe materialul prezentat de manual, nu în 
ultimul rând, fotocopii din diverse culegeri prin care 
elevii pot exersa cunoștiințele predate în clasă. 

Acestea se vor putea realiza cu sprijinul efectiv 
al părinților, sprijin dat prin punerea la dispoziția 
clasei a unui laptop sau a unei conexiuni la internet, 
în cazul în care școala nu reușește să achiziționeze 
aceste produse. Cu toate că școala face eforturi vădite 
de a aduce toate elementele necesare unei bune 
desfășurări a orelor, având un buget limitat nu poate 
achiziționa produsele menționate mai sus în același ritm alert cu care acestea apar și care sunt din ce în ce 
mai performante și cu care mulți dintre copii sunt obișnuiți din mediul familial. Având în vedere acestea, 
părinții clasei a III-a G3 au reușit să pună la dispoziția doamnei învățătoare un laptop, o imprimantă, dar și 
o prelungire a cablului necesar furnizării de internet, deoarece cablul existent nu avea o arie de acoperire 
suficient de largă astfel încât să poată beneficia și clasa a III-a G3 . 

Pe lângă materialele menționate mai sus, părinții elevilor încearcă să susțină eforturile doamnei 
învățătoare de a educa elevii și printr-o participare efectivă la activitățile din cadrul școlii. Astfel, în cazul 
unor deplasări în exteriorul școlii pentru vizionarea unor spectacole sau muzee, părinții ajută la 
supravegherea elevilor alături de doamna învățătoare. În cadrul evenimentelor organizate de către școală 
cum ar fi Bazarul de Crăciun, părinții ajută la procurarea de produse necesare realizării obiectelor ce vor fi 
confecționate de către elevi și vândute în cadrul bazarului. 

Ca membru al Comitetului de părinți al clasei a III-a G3, doresc să amintesc faptul că sprijinul 
părinților în realizarea actului educațional nu este determinant dar este important pentru o mai bună 
desfășurare a activității la clasă. 

Rămâne un deziderat consolidarea spiritului de echipă în rândul elevilor, eventual prin implicarea 
acestora într-un număr cât mai mare de activități extracurriculare, recreative cum ar fi excursii, vizite 
organizate la locurile de muncă ale părinților, în vederea asigurării unui univers de cunoaștere mai larg. 
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CARTEA –PRIETENA COPILULUI 
Prof. pt. înv. primar, BURDUHOS MARIA 

 
Cartea reprezintă un depozit al inteligenței omenești, înmagazinând în filele ei 

cunoștințe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. Uitate între 

file de sute de ani, par inerte, dar ele reprezintă de fapt o stare a istoriei omului, dezvăluind 

o lume nebănuită. 

Cartea este învățătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi și să 

plângi. Drumul citirii unei cărți nu are sfârșit. Toate cărțile bune pot să ne învețe câte ceva 

pe planul științei, tehnicii, artelor, moralei, comportamentului etc. O carte te trimite la alte 

cărți și toate împreună formează baza trainică a culturii noastre. 

Limba română reprezintă comoara pe care, dacă o păstrăm ne justificăm existența de 

neam și națiune. 

Cartea trebuie să devină prietena copiilor încă 

de la cea mai fragedă vârstă. Ea îl ajută să parcurgă 

căile cunoașterii, de la concret la abstract, de la 

intuiție la reprezentare și fantezie. Cu ajutorul ei, 

copilul intră în posesia numeroaselor instrumente 

care îi pot satisface dorința de a descoperi realitatea 

înconjurătoare, cartea însăși fiind o lume. 

Copilul se apropie în mod real de cărți după 

modelul adulților (educatoare, părinți, bunici, etc.), 

cărțile devenind o sursă inepuizabilă de informații 

sub forma imaginilor și a cuvântului scris, 

contribuind astfel la alfabetizarea lor, la pregătirea 

pentru școală. Pentru a stimula interesul pentru carte 

încă din copilărie este necesar ca familia să se 

implice activ în apropierea copilului de miracolul 

cărții începând cu sfârșitul perioadei de dezvoltare a limbajului (1-3 ani) prin citirea unor 

povestiri în imagini viu colorate, a basmelor, a unor poezii. Toți părinții pot observa 

plăcerea și nerăbdarea pe care copiii le manifestă în așteptarea momentului lecturii. 

Lectura părinților, bunicilor în anumite momente ale zilei, îndeosebi înaintea orelor de 

somn constituie cea mai bună modalitate de a stabili primele contacte ale copilului cu 

cărțile. Cărțile ilustrate constituie, de asemenea, un deosebit mijloc de atracție. Răsfoirea 

lor și analizarea ilustrațiilor reprezintă o lectură realizată de copil, care, provocat să 

povestească ce observă, ne dezvăluie cu ușurință lumea imaginarului. 

Cartea dăruiește copilului un inestimabil tezaur al cultivării spirituale. În fața cărții 

copilul simte de timpuriu o mare atracție, datorită faptului că mesajul și imaginile ocupă 

un loc aparte în universul său interior. Puterea cuvântului dă sentimentul curajului de a-și 

exprima ideile, oferă copilului șansa să trăiască și să transmită sentimente, stări afective, 

stimulându-i nevoia de activitate. 

La început de mileniu trei, când se discută din ce în ce mai des despre refuzul elevilor 

de a citi, despre dezinteresul lor față de cuvântul tipărit, profesorul pentru învățământul 
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primar trebuie să acționeze creativ, să identifice metode și procedee variate de trezire a 

interesului elevilor pentru carte, pentru păstrarea ei, pentru procurarea cărților în vederea 

realizării unei biblioteci personale. 

 Pe măsură ce progresează disciplinele informative, numeroși elevi preferă să-și 

rezolve problemele folosind calculatorul personal, căutând și descoperind informația mult 

mai repede cu ajutorul internetului. Prezența fizică a cărții, în genere a documentului 

tipărit, dispare.  

 Ceea ce trebuie să-și propună profesorul pentru învățământul primar în vederea 

trezirii interesului elevilor pentru lectura suplimentară este îmbinarea armonioasă a celor 

două tipuri de lectură, pledoaria, pe de o  parte, pentru citirea textului din carte și luarea 

notițelor, pe de altă parte, pentru găsirea unor informații utile despre cartea citită. 

În orele de lectură se pot valorifica tehnici ale gândirii critice, metode activ-

participative, elevii pot folosi diferite mijloace de exprimare pentru a-și spune părerea 

despre un text citit;textul scris, desenul, pictura, colajul, mima și pantomima, dansul, 

muzica sunt doar câteva exemple care ilustrează preocuparea profesorilor de a-i îndemna 

pe elevi să se apropie de text, să pătrundă în lumea lui, pentru a-l descifra și pentru a 

împărtăși cu ceilalți propriile experiențe de lectură. 

Prin lectură, elevii sunt conduși să-și formeze capacitatea de a surprinde, de a 

descoperi conținuturi și forme ale realității exprimate într-o multitudine de modalități, să-și 

extindă astfel, aria cunoașterii. Pătrunzând în diversitatea textelor literare, elevii vor 

parcurge căi specifice de expresie, asocierea cu altele, ceea ce le permit trecerea de la 

cunoașterea concretă la cea abstractă, de la intuiție la reprezentare și fantezie, ajungând la 

posesia unor multiple instrumente utile satisfacerii dorinței lor de a descoperi realitatea 

înconjurătoare. 
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Activitatea integrată în școală 
Prof. înv. primar, Grosu-Tiu Corina 

 

Tipurile fundamentale de învățare au evoluat de la 

simplul „a învăța să știi pentru tine” la „a învăța să trăiești 

împreună cu ceilalți”. Privită din această perspectivă, 

activitatea de învățare se referă la sprijinirea copiilor să se 

cunoască pe sine, să ia decizii, să relaționeze cu ceilalți, să-

și dezvolte creativitatea pentru a face față unor situații de 

viață diverse. Încurajarea, participarea, implicarea, 

creativitatea, parteneriatul sunt doar câteva caracteristici ce 

trebuie să contureze personalitatea copiilor. 

Activitatea cu școlarii este modalitatea cea mai 

importantă de a pune bazele formării unei asemenea 

personalități. Pentru aceasta este necesară o proiectare a 

activităților centrată pe obiective educaționale care să creeze 

posibilitatea abordării flexibile a conținuturilor și respectării 

intereselor de cunoaștere ale copilului, dar și particularitățile de vârstă ale acestuia. 

Activitatea de proiectare se realizează în funcție de obiectivele propuse, în așa fel încât să permită 

crearea unor scenarii de lucru plăcute copiilor, care să-i antreneze în rezolvarea sarcinilor încredințate. Se 

va avea în vedere permanent ca obiectivele propuse să fie de ordin formativ, dar și informativ, să nu fie 

numeroase pentru a permite împletirea și realizarea lor. 

Activitatea de proiectare tematică presupune o viziune de ansamblu a tot ce se poate întâmpla în 

perioada derulării unui proiect și permite o activitate integrată într-un scenariu unic, cu secvențe zilnice, 

alcătuite din activități integrate, activități desfășurate pe centre de interes și activități de dezvoltare 

personală. 

Prin abordarea activităților în formă integrată, învățătoarea organizează învățarea ca un regizor, un 

moderator, ajutându-i pe copii să înțeleagă, să accepte și să stimuleze opinii personale, emoții, sentimente, 

să fie parteneri în învățare. Desfășurând activități integrate, copilul are posibilitatea de a-și exprima păreri 

personale, de a coopera cu ceilalți în elaborarea de idei noi, în rezolvarea sarcinilor, în argumentare, 

devenind mai activ și câștigând mai multă încredere în sine. 

Prin aceste activități se pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, pe formarea de competențe 

practice, pe latura calitativă a formării (informații, valori, sentimente, atitudini, comportamente), pe 

feedback-ul pozitiv, pe măsurarea și aprecierea competențelor. Se cultivă independența, deschiderea spre 

inovație, emoțiile pozitive, autocontrolul. 

Abordarea integrată este, așadar, o împletire a conținuturilor într-o formă atractivă, flexibilă, 

mobilizatoare, care conduce activitatea copilului spre investigare, documentare, cercetare și aplicare 

practică a celor învățate.  

În acest context, pentru a răspunde necesităţilor unui învăţământ modern, trebuie diversificat 

instrumentarul de metode aplicate în activităţile cu clasa.  

Învăţarea activă dezvoltă gândirea critică, creativă şi responsabilitatea. În procesul predării 

interactive, rolul cadrului didactic se schimbă. El formulează probleme, ascultă părerile copiilor, 

sugerează rezolvări, lucrează împreună cu copiii, corectează greşelile acestora, dar niciodată nu impune 

autoritar un punct de vedere. Cu alte cuvinte, este organizatorul şi conducătorul acţiunii, devine consilier, 

dar şi coechipier. 

Integrarea metodelor gândirii critice în activităţile din școală reprezintă un mod superior de 

instruire. Schimbările intelectuale pe care le cuprind, de idei, opinii, de acţiune, activizează elevii şi-i 

motivează reducând stresul trăit de învățătoare şi copii într-o activitate tradiţională. 
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Metodele cu variantele şi etapele lor trebuie să fie predate ca un joc cu reguli. Ele acţionează 

asupra modului de gândire şi de manifestare a copiilor. Prezentate ca nişte jocuri de învăţare, de 

cooperare, distractive, metodele gândirii critice, învaţă copiii să rezolve probleme cu care se confruntă, să 

ia decizii în grup şi să aplaneze conflictele. 

Aplicarea metodelor solicită timp, diversitate de idei, angajare în acţiune, descoperirea unor noi 

valori, responsabilitate didactică, încredere în capacitatea personală de a le aplica în mod creator pentru 

eficientizarea procesului instructiv –educativ. 

Prin intermediul acestor metode, elevii înţeleg şi observă că implicarea lor este diferită, dar 

încurajaţi îşi vor cultiva dorinţa de a se implica în rezolvarea sarcinilor. 

Metodele implică mult tact din partea dascălilor deoarece trebuie să-şi adapteze stilul didactic în 

funcţie de copilul timid, pesimist, agresiv, acaparator, nerăbdător, pentru fiecare găsind gestul, mimica, 

interjecţia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reţinerea, aprecierea, entuziasmul în concordanţă cu 

situaţia. Desigur că este un proces dificil, dar dacă educatorii îşi cunosc foarte bine copiii şi problemele 

lor, vor şti să aleagă metodele adecvate obţinând astfel avantajele pe care acestea le oferă. 
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CÂTEVA REGULI  DE SCRIERE CORECTĂ 
Profesor  Balan Daniela 

SCRIEREA CUVINTELOR COMPUSE 

 

I. S-a revenit la scrierea într-un cuvânt a formelor pronumelui negativ compus niciunul, 

niciuna „nimeni” şi ale adjectivului pronominal corespunzător niciun, nicio, care se încadrează într-

un întreg sistem la care se aplică de mult aceleaşi reguli.  

1. Niciun(ul) s-a mai scris „legat” şi înainte de 1953, dată după care nici un(ul) a devenit 

singura excepţie în mai multe privinţe:  

a. era unicul pronume (în afară de ceea ce şi spre deosebire, de exemplu, de pronumele cu o 

componenţă relativ asemănătoare vreun(ul), scris într-un cuvânt) redat grafic ca şi cum ar fi 

vorba de două cuvinte diferite şi independente şi nu de un unic pronume/adjectiv compus 

sudat - între componentele căruia nu poate fi intercalat alt cuvânt;  

b. era singura combinaţie din seria celor formate din nici + când, cât, cum, de cât, de cum, o 

dată sau odată, odinioară, unde la care nu se făcea distincţie şi în scris între îmbinările libere 

şi disociabile, în care componentele îşi păstrează individualitatea, şi cuvintele compuse 

sudate. Astfel, şi până acum trebuia să se distingă, de exemplu, şi în scris, între niciodată „în 

niciun moment” şi nici odată „nici cândva” (situaţia complicată în acest caz şi de o a treia 

situaţie: nici o dată „nici o singură dată”, „nicio dată calendaristică” sau „nicio informaţie”) 

sau între grupurile ortografice fiecare, oarecare, oricine ş.a. şi, respectiv, fie care, oare care, 

ori cine.  

 2. Tot atât de normal ca în aceste ultime exemple este să distingem, de pildă, între:  

- niciun adjectiv pronominal (N-are niciun chef să facă ce i se cere) şi  nici un adverb + articol 

(Nu e naiv şi nici un om neştiutor) sau nici un conjuncţie + numeral (Mă confundaţi, eu nu am 

nici un frate, nici mai mulţi);  

- niciunul pronume (N-a venit niciunul „nimeni”) şi nici unul conjuncţie + pronume nehotărât 

(Nu-mi place nici unul, nici celălalt  

- combinaţii în care nici este accentuat în frază şi în care se poate intercala, de exemplu, adverbul 

măcar (N-are nici măcar un prieten).  
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Aceste combinaţii se folosesc mult mai rar decât pronumele şi mai ales în astfel de structuri 

binare, destul de clare din punctul de vedere al înţelesului şi al logicii, nu numai al analizei 

gramaticale.  

 3. Grafia niciun etc. corespunde şi pronunţării în două silabe [ničun].  

 4. Ea nu numai că nu îngreunează, ci, dimpotrivă, uşurează recunoaşterea ca atare a 

pronumelui/adjectivului pronominal în cauză.  

 5. Acestă grafie a fost adoptată şi de noua Gramatică a Academiei. 

 6. Ea respectă şi paralelismul grafic cu celelalte limbi romanice în care există pronume cu o 

structură asemănătoare.  

 Se scriu „legat” şi:  

 - adjectivele cu structura adjectiv + vocala de legătură o + adjectiv, care exprimă o unitate, 

având flexiune numai la ultimul element: cehoslovac „din fosta Cehoslovacie”, sârbocroat;  

Dar ceho-slovac „dintre Cehia şi Slovacia”, sârbo-croat „dintre sârbi şi croaţi”. 

 - adverbul odată „cândva (în trecut sau în viitor), imediat, în sfârşit”: A fost odată ca 

niciodată, O să-ţi spun eu odată ce s-a întâmplat, Termină odată, Odată terminat lucrul, am plecat.  

Dar se scriu în două cuvinte o dată numeral adverbial (Aşa ceva ţi se întâmplă numai o dată în 

viaţă, Te mai rog o dată, O dată la două luni) şi o dată subst. „zi, dată calendaristică” sau 

„informaţie”. 

 II. Se scriu cu cratimă:  

 - adjectivele compuse nesudate cu structura adverb + adjectiv (adesea provenit din 

participiu), când compusul prezintă o diferenţă de sens faţă de cuvintele de bază: bine-crescut 

„cuviincios”, bine-cunoscut „celebru”, bine-venit „oportun, agreat”;  

Ele se deosebesc de îmbinările cu o structură şi o componenţă asemănătoare, care se scriu într-

un cuvânt când sunt compuse sudate (binecuvântat) şi separat când sunt grupuri de cuvinte care 

îşi păstrează fiecare sensul (bine crescut „dezvoltat bine”). 

 - substantivele compuse cu unitate semantică şi gramaticală mai mică decât a celor scrise 

într-un cuvânt, ca:  

 - bună-credinţă „onestitate”; bună-creştere, bună-cuviinţă „politeţe”; bună-dimineaţa (plantă), 

bun-rămas „adio”; 

Compusele sudate cu structură asemănătoare se scriu într-un cuvânt (bunăstare „prosperitate”), iar 

secvenţele în care componentele îşi păstrează autonomia - în cuvinte separate (bună creştere 

„dezvoltare bună”, bunul gust al libertăţii). 

 - prim-balerin, prim-balerină, prim-procuror, pri-solist, prim-solistă;  

 - bas-bariton, contabil-şef1, cuvânt-titlu „intrare de dicţionar”, maşină-capcană (în care al 

doilea substantiv este apoziţie); 

 Se scrie într-un cuvânt blocstart - ca şi blochaus, 

blocnotes. 

 - termeni care denumesc substanţe chimice 

distincte, specii distincte de plante sau de animale (cu 

nume ştiinţifice diferite) ş.a., la care se generalizează 

scrierea cu cratimă - indiferent de structură: fluture-de-

mătase, gândac-de-Colorado (specii de insecte), viţă-de-

vie (plantă).  
 - tipuri izolate: cuvânt-înainte „prefaţă”, mai-

mult-ca-perfect (timp verbal).  

  

                                                           
1
 În COR. Clasificarea ocupaţiilor din România, Meteor Press, Bucureşti, 2003, şi în actele normative (Ordonanţa de urgenţă nr. 191 din 12 decembrie 2002, 

în Monitorul Oficial al României, XIV, nr. 951, Partea I, 24 decembrie 2002), numele de funcţii compuse cu şef sunt scrise în cuvinte separate; cf. şi 

negociator şef etc.  
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Rolul studierii  basmului  

 în formarea personalităţii elevului din ciclul gimnazial 

Prof. Șfabu Lucica 

 

Indiferent de tipul acestuia, basmul este un fenomen viu legat de viaţa spirituală a unui anumit tip 

de comunitate. Poveştile reprezintă o lectură aparte, extrem de placută la orice vârstă, cu atât mai mult în 

copilărie. Primii ani de gimnaziu îi ţin încă pe elevi în lumea poveştilor; încă sunt fascinaţi de farmecul 

acestora şi vin cu un bagaj de cunoştinţe bogat, acumulat în clasele primare. Unii dintre ei au adânc tipărit 

în minte glasul doamnei învăţătoare care le citea şi continuă să prefere să li se citească poveşti. 

 Preferinţa elevilor pentru lectura basmelor poate fi explicată prin faptul că acestea sunt opere 

captivante, antrenante, în care suspansul este la el acasă.  Oferă trăire, emoţie, aventură, lecţii de curaj, de 

omenie, de prietenie, de evoluţie personală, pe toate planurile. Punând în faţă binele şi răul, basmul dă  

elevului posibilitatea de a le deosebi, de a recunoaşte valoarea şi de a o aprecia, de a identifica 

nonvaloarea,  de a o condamna şi de  a o corecta. 

Oferind modele umane, basmul influentează formarea caracterului elevilor. La această vârstă, a 

trecerii prin ciclul gimnazial, prezenţa modelelor pozitive în viaţa lor este esenţială. Astfel, eroul, prin 

calitătile sale umane numeroase, îi poate oferi cititorului  de gimnaziu motivaţia pentru a ieşi din 

anonimat, de a lua iniţiativa, de a-şi asuma greşelile şi slăbiciunile.  Cu alte cuvinte, îi oferă sprijinul, 

exemplul  de care are nevoie personalitatea sa, aflată în plină formare. 

Prin modelul oferit de protagonist, elevul capătă deprinderi de a gândi independent, de a lua 

decizii, uneori extrem de dificile. Însă, învaţă să acţioneze şi în echipă, să accepte că are nevoie de sprijin, 

să dea ajutor celorlalţi, să îşi accepte limitele fireşti, să nu creadă în autosuficienţă. 

Basmul  are o valoare moralizatoare extrem de puternică. Vine astfel în sprijinul modelării 

caracterului elevului. A avea caracter înseamnă a avea statutul de Om, de fiinţă socială.  

Citind basmele noastre populare atât de bogate, elevul îşi dezvoltă şi competentele de comunicare 

în limba maternă, întâlnind cuvinte şi expresii populare „delicioase”, proverbe, zicători, ghicitori, vorbe 

de duh, sursă adâncă de înţelepciune.Comunicarea şi dezvoltarea capacităţii de comunicare sunt utile în 

formarea atitudinii. 

Omul are obligaţia morală de a citi, de a face cunoştinţă cu datinile, credinţele şi obiceiurile 

înaintaşilor, pentru a-şi cunoaşte propriile rădăcini.  
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Teaching English Through Music, Drama and Pictures 

Profesor  Ilă-Gaşpar Carmen 

Have you ever wondered how to teach English using all forms of arts? It is a well-known fact 

that our students enter the class with different moods; some are disinterested or even bored. 

Our role of teachers of English is to awake their interest and make them feel that this language 

is not difficult to learn as long as it is done in an enjoyable way. One of the examples could be 

teaching Oscar Wilde’s play The Nightingale and the Rose. 

Stage one: Critical thinking 

When teaching students literature, we can help them make critical judgments, develop their 

critical thinking. First, discuss with students how the characters in this story are symbols that 

represent certain ideas rather than realistically depict humans. The Nightingale may represent 

love and innocence in a natural world, while the Student and, especially the girl represent the 

false values and lack of understanding found in society. 

Stage two: Interdisciplinarity Activity 

A storyboard, with a sequence of sketches, is made to visualize scenes in this play. They are 

made by students in collaboration with the teacher who can guide them. 

1) The class will be divided into four groups, each responsible for one act of the play. Within 

their group, the students choose the most important settings, events, characters and 

images in the act they have been assigned. 

2) Next, they create a series of storyboards for their act. They focus on the staging of each 

scene (where should the characters stand? What actions are they performing? What 

costumes are they wearing?), as well as details such as colours and props. Students use 

their storyboard to present to the class an overview of the important events in their act.  
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3) Choosing accompaniment.  The students select a piece of music for each scene that they 

think would make a good accompaniment, they even can create their own music. They 

perform in the play. 

 

Stage 3: Summarizing  

The teacher can ask the class: Are you ambitious? Is ambition a good trait to have? It can also 

be added that most successful people are ambitious, and we admire them for their 

achievements. Ambition, however, can sometimes lead to negative consequences, such as 

anguish and tragedy. 

Suggest that students consider how the mood changed in the play (nostalgia, suffering, despair, 

defiance) and discuss with them if the music chosen reflected those mood changes. Have 

students summarize the message this play wants to teach. Some students may say that he 

would like to learn the key to perfect happiness. Others may say that he would like to learn how 

to be content with what he has. Students who are more sensitive may say that the nightingale’s 

sacrifice was in vain, and that the end of the play made them sad or that they felt revolted when 

the girl proved to be so ungrateful and the Student so indifferent. Then, the teacher may 

suggest they could change the end of the story as home assignment as the piece of music for 

the last scene, which I chose to be accompanied by Leonard Cohen’s song ‘Dance me to the 

end of love’, may as well suggest that.  

For those who don’t sympathize with the 

Nightingale’s sacrifice, and not only, the teacher 

could make an emotional appeal by mentioning 

the elegy. The song ‘Nightingale’ by Leonard 

Cohen  would be the best choice as it can make 

students leave that English class carrying in 

mind that a sacrifice like the one made by the 

Nightingale should be rewarded. The song will 

suggest that the Nightingale is a symbol and 

should always be one. Students are provided 

with the lyrics: 

 I built my house beside the wood 
So I could hear you singing 
And it was sweet and it was good 
And love was all beginning 
Fare thee well my nightingale 
 
'Twas long ago I found you 
The forest closes 'round you 
The sun goes down behind a veil 
'Tis now that you would call me 
So rest in peace my nightingale 
Beneath your branch of holly 
Fare thee well my nightingale 
I lived but to be near you 
Tho' you are singing somewhere still 
I can no longer hear you.  
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MOTIVAȚIONAL 
 
Prof. Popescu Horațiu 
 
Joseph Rudyard Kipling (n. 30 decembrie 1865, 

Bombay, India - d. 18 ianuarie 1936) a fost un poet și prozator 
britanic, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 
1907. Este celebru prin povestirea sa pentru copii "Cartea 
Junglei" (1894), romanul indian de spionaj "Kim" (1901), 
poemele "Gunga Din" (1892) și "If— " (1895), numeroase 
schițe și nuvele. În 1934 i s-a acordat, alături de William Butler 
Yeats, Premiul Gothenburg pentru Poezie. În timpul vieții a fost 
considerat îndeobște poet și i s-a oferit un titlu nobiliar și postul 
de poet laureat – ambele refuzate de Kipling. 

 
 

DACĂ... 
 
 
De poţi să nu-ţi pierzi capul, când toţi în jurul tău 
Şi l-au pierdut pe-al lor găsindu-ţi ţie vină, 
De poţi, atunci când toţi te cred nedemn şi rău 
Să nu-ţi pierzi nici-o clipă încrederea în tine 
De poţi s-aştepţi oricât fără să-ţi pierzi răbdarea 
De rabzi să fii minţit, fără ca tu să minţi 
Sau când hulit de oameni, tu nu cu răzbunarea 
Să vrei a le răspunde, dar nici prin rugăminţi. 
 
De poţi visa, dar fără să te robeşti visării 
De poţi gândi, dar fără să-ţi faci din asta un ţel, 
De poţi să nu cazi pradă nicicând exasperării 
Succesul şi dezastrul primindu-le la fel, 
De poţi să-auzi cuvântul rostit cândva de tine 
Răstălmăcit de oameni, ciuntit şi prefăcut, 
De poţi să-ţi vezi idealul distrus şi din ruine, 
Să-l reclădeşti cu-ardoarea fierbinte din trecut. 
 
De poţi risca pe-o carte întreaga ta avere 
Şi tot ce-ai strâns o viaţă să pierzi într-un minut, 
Şi-atunci, fără a scoate o vorbă de durere 
Să-ncepi agoniseala cu calm, de la-nceput 
Iar dacă trupul tău, uzat şi obosit 
Îl vei putea forţa să-ţi mai slujească încă 
Numai prin străşnicia voinţei tale şi astfel, 
Să steie peste veacuri aşa cum stă o stâncă. 
 
De poţi vorbi mulţimii fără să minţi şi dacă, 
Te poţi plimba cu regii, fără a te-ngâmfa 
De nici amici, nici duşmani nu pot vre-un rău să-ţi facă 
Pentru că doar dreptatea e călăuza ta, 
Şi dacă ştii să umpli minuta trecătoare,  
Să nu pierzi nici-o filă din al vieţii tom, 
Al tău va fi Pământul, cu bunurile-i toate, 
Şi mai presus de toate - vei fi un OM,  copilul meu ! 

 

IF… 
(‘Brother Square-Toes’—Rewards and Fairies) 
 
If you can keep your head when all about you 
 Are losing theirs and blaming it on you, 
If you can trust yourself when all men doubt you, 
 But make allowance for their doubting too; 
If you can wait and not be tired by waiting, 
 Or being lied about, don’t deal in lies, 
Or being hated, don’t give way to hating, 
 And yet don’t look too good, nor talk too wise: 
 
If you can dream—and not make dreams your master; 
If you can think—and not make thoughts your aim; 
If you can meet with Triumph and Disaster 
 And treat those two impostors just the same; 
If you can bear to hear the truth you’ve spoken 
 Twisted by knaves to make a trap for fools, 
Or watch the things you gave your life to, broken, 
 And stoop and build ’em up with worn-out tools: 
 
If you can make one heap of all your winnings 
 And risk it on one turn of pitch-and-toss, 
And lose, and start again at your beginnings 
 And never breathe a word about your loss; 
If you can force your heart and nerve and sinew 
To serve your turn long after they are gone,    
And so hold on when there is nothing in you 
 Except the Will which says to them: ‘Hold on!’ 
 
If you can talk with crowds and keep your virtue, 
 Or walk with Kings—nor lose the common touch, 
If neither foes nor loving friends can hurt you, 
If all men count with you, but none too much; 
If you can fill the unforgiving minute 
 With sixty seconds’ worth of distance run, 
Yours is the Earth and everything that’s in it, 
 And—which is more—you’ll be a Man, my son! 
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THANKSGIVING DAY 
Dancu Călin, clasa a V-a G1 

 
Did you know that ... Thanksgiving is celebrated on 

the 4th Thursday of November? 
The symbol of this holiday is the Horn of 

Abundance. 
Thanksgiving is a one-day annual celebration that 

symbolically worships God for the richness of the harvest 
over the year. Thanksgiving is a typical American 
celebration when the whole family gathers for the 
traditional dinner, the specific dishes being stuffed turkey, mashed potatoes, sweet potatoes, 
corn, and pumpkin pie.  

    
Thanksgiving Table decorations are traditional: brightly colored garlands with earth fruits, 

corn rings, apples, oranges, peanuts, dried leaves as well as grapes, all of which symbolize a 
rich autumn. 

This day officially became a national holiday in the United States after the US Congress 
adopted a resolution in that respect. 

Thursday and Friday is a day off for most Americans, only shopping centres are open. 
 
Did you know that ... 
- traditionally, the President of the United States pardons a turkey every year. Two turkeys are 

sent to the President: one with the position of a presidential turkey, the other with the position of a vice-
president turkey (a "backup" turkey). If the first turkey fails to carry out  its role, the turkey vice-president 
replaces it. 

-the was first celebrated in 1621, but it was officially declared a 
national holiday only 200 years ago; 

- historians say that at the first Thanksgiving dinner there was 
no turkey but game such as  geese, ducks, fish, lobster; 

- Americans eat 46 million of turkeys every Thanksgiving Day; 
- The Macy's Thanksgiving Parade is an annual event featured 

by a large chain of stores across the United States. The tradition 
began in 1927. The three-hour event is held in New York City on 
Thanksgiving. During the parade, huge balloons in the shape of  various animals or cartoon characters 
are lifted  in the air, live music is played and various other festive activities take place. Also, bands of 
students and students from all over the country come to parade to march. 
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Lesen macht Spaß! 

Profesor  coordonator Petrescu Manuela 

 

Lesen macht Spaß!- diesen Satz hörte ich jahrelang von meinen Schülern, leider haben sich aber 

die Zeiten verändert. Lesen macht immer weniger Spaß, da die Kinder seit Kleinem fast nur noch 

visuell ihre Umwelt erfassen. Wie oft sehen wir schon Zweijährige, die unglaublich schnell und 

intuitiv mit dem Handy umgehen aber nicht länger als 5 Minuten an einem Platz verweilen, wenn 

sie nicht das magische Objekt in der Hand halten.  

Hinzu kommt noch die Tatsache, dass immer wenigere Eltern Zeit und Geduld finden dem 

Kleinen etwas vorzulesen. Das Zuhören muss ja auch eingeübt werden, die Geduld der 

Geschichte zu folgen, muss schrittweise entstehen.  

Vor 25 Jahren gab es dieses Problem noch nicht, da waren alle Kinder begeistert, wenn jemand 

ihnen vorlas. Mit dem Erscheinen der Zeichentricksfilme im Fernseher, wo das Kind zwischen 2-

3 Sender auswählen konnte, verlagerte sich das Interesse der Kinder auf das Visuelle, die 

Aufmerksamkeit in der Klasse begann abzunehemen. Die Handys, die der neusten Generation 

angehören, erlauben den Kindern nun fast ununterbrochen ihre Lieblingsserien/-filme/-musik zu 

verfolgen. Und nun kommt der Deutschlehrer in die Klasse und behauptet: Lesen macht Spaß! 

Sicher, denken manche Schüler, Lesen bringt Spaß vielleicht dem Lehrer, nicht mir! 

Doch trotz dieser Einstellung sollte der Lehrer sich nicht entmutigen lassen, jedes Kind liebt die 

Phantasie und die Phantasiewelt, ob diese mit Hilfe des Handys oder des Buches entsteht, hängt 

auch von ihm als Lehrer ab. Darum sollte er spannende und anziehende Bücher auswählen, die 

der Altersgruppe und dem Sprachniveau seiner Klasse entsprechen. Schrittweise, durch lautes 

Vorlesen muss das Interesse des Schülers erweckt werden, so dass dieser dann auch Daheim noch 

eine Anzahl Seiten alleine lesen wird. Klar, am Ende der Stunde, werden nicht 30 Schüler 

begeistert die nächste Lesestunde erwarten, aber auch wenn es nur die Hälfte ist, stellt es einen 

riesigen Fortschritt dar.  

Als Lehrer habe ich die Möglichkeit gehabt, unterschiedliche Klassen anzutreffen: Klassen die 

nur schwer mit dem Lesen vorankamen, und Klassen in denen 10-12 Schüler ununterbrochen 

Lesen wollten. Da habe ich die Wichtigkeit der vorgeleisteten Arbeit der Eltern und Lehrkräfte 

erkannt. Diese Kinder hatten schon Bücher lieb, sie brauchten nur die Anleitung des Lehrers, eine 

Liste passender Bücher und Zeit zum Lesen. Ja, zu meiner großen Freude habe ich auch in 

diesem Jahr solche Schüler, die gerne lesen und dafür danke ich allen, die den Kindern schon vor 

mir gezeigt haben, dass Lesen Spaß machen kann! 
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Die Insel ist zu klein für uns vier 
 

Habt ihr „Die Insel ist zu klein für uns vier“ gelesen? Wenn 

ihr das Buch nicht gelesen habt, müsst ihr es lesen. 

Meine Meinung ist, dass dieses Buch das beste Buch ist! Ich 

habe fast alles gelesen und ich habe mich nie langweilt. Ihr 

werdet auch lachen. 

Wenn ihr eine Rezension braucht, werde ich euch sagen: In 

diesem Buch kommen zwei Jungen vor, die auf eine Insel 

gehen wollten. Dort treffen sie noch zwei 

Mädchen, eine Frau und einen Mann.  

Als sie die Mädchen gesehen hatten, waren sie 

ärgerlich. Die Zwei wollten die Insel nur fur sich 

haben. 

Seid ihr neugierig? Wollt ihr auch lesen? Ich 

werde nichts mehr über das Buch sagen, weil ich  

euch lesen lasse, um zu sehen was weiter 

geschieht.  

 

VULCAN BRIANA ELENA    

5-G3 KLASSE 
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Leuchtenden Laternen 
Lehrerin  Bănucu Alina 

Trotz der Kälte ziehen Kinderscharen mit leuchtenden Laternen 

und eben solchen Augen singend durch die Straßen. Sicherlich 

haben sich schon viele gefragt woher diese Tradition der 

Martinszüge wohl kommt.  

Am Martinstag erinnern wir an den Heiligen Martin von Tours. 

Er wurde Anfang des vierten Jahrhunderts in Ungarn, in dem 

damals zum römischen Weltreich gehörenden Sabaria geboren. 

Während seiner Zeit als römischer Legionär,  nahm er den 

christlichen Glauben an. Später wurde er Mönch und Bischof 

von Tours.  

Folgender Legende verdankt seine Berühmtheit: 

Es war in einer sehr kalten Nacht. Überall lag hoher Schnee und Eiszapfen hingen von den 

Bäumen. Der römische Soldat Martin ritt auf seinem Pferde an einen vor Kälte zitternden 

Bettler heran. Der arme Mann saß im Schnee und hatte keine warme Kleidung. Der Bettler 

sah zu Martin auf und flehte um Hilfe. Voll von Mitleid teilte Sankt Martin mit seinem 

Schwert seinen wärmenden Umhang. Die eine Hälfte überließ Martin dem armen 

frierenden Mann und rettete ihn damit vor dem Tod. 

Seine Taten errinern uns an Barmherzigkeit und Mitleid, Gefühle die wir leider sehr oft 

vergessen... 
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"Laterne, Laterne, ..." 

Băjan Edith  Grundschullehrerin 

 

Jedes Jahr um den 11. November herum ziehen Scharen von 

Kindern mit bunten Laternen durch die dunklen Straßen und 

trällern dabei Martins- und Laternenlieder.  

Doch wer war eigentlich der Heilige Martin, an den jedes 

Jahr am 11. November mit Martinsumzügen erinnert wird? 

Martin war ein römischer Soldat, der um das Jahr 316 nach 

Christus geboren wurde. Der Legende nach ritt er an einem 

kalten Wintertag an einem hungernden und frierenden 

Bettler vorbei. Der Mann tat ihm so leid, dass Martin mit 

dem Schwert seinen warmen Mantel teilte und dem Bettler 

eine Hälfte schenkte. In der Nacht erschien Martin der 

Bettler im Traum und gab sich als Jesus Christus zu 

erkennen. 

Nach diesem Erlebnis ließ sich Martin taufen und im 

christlichen Glauben unterrichten. Später baten ihn die 

Menschen der Stadt Tours (heute Frankreich), ihr Bischof 

zu werden. Doch der bescheidene Martin hielt sich des 

Amtes nicht für würdig und versteckte sich in einem 

Gänsestall. Die schnatternden Vögel verrieten ihn allerdings 

und er wurde doch zum Bischof geweiht. 

Rund 30 Jahre lang war Martin Bischof von Tours und soll 

zahlreiche Wunder vollbracht haben. Am 11. November 397 

wurde er zu Grabe getragen und später heilig gesprochen. 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Heiligen 

Martin und den bunten Laternenumzügen? Bereits die 

frühen Christen kannten Lichterprozessionen, mit denen sie 

vermutlich auch den Heiligen Martin an seinem Gedenktag 

ehrten. 

Wie viele Kinder aus Siebenbürgen mögen die Schüler der 

12-er Schule auch diesen Tag, weil sie Laternen basteln und 

einen Umzug mit den Laternen durch den Ort machen. 

Am Freitag Abend, als es dämmerte, sind die Kinder der 4 

G2 und ihre Eltern mit den leuchtenden Laternen in der 

Hand die Mittelgasse entlang bis in die Martinsberger 

Kirche gezogen. In der Kirche haben die Schüler mehrer 

Klassen Martinslieder gesungen und Frau Ligia Talos, die 

Religionslehrerin, hat den Schülern die Geschichte des 

Mantels erzählt. Zum Schluss haben die Kinder von Sankt 

Martin eine Martinsbrezel erhalten und die meisten Schüler 

haben kleine Leckereien ausgeteilt. 

Die Kinder haben anderen Menschen mit ihrem Licht und 

http://www.liederkiste.com/Martinslieder.html
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Gesang Freude gebracht und das Teilen gelernt, denn HABEN IST GANZ NETT – TEILEN IST COOL! 

 

Wir schreiben Bücher! 
Lehrerin: Haideț Costinela 

 

 

Da wir schon in der zweiten Klasse sind, haben wir das 

Alphabet gelernt und üben fleißig es auf verschiedene 

Arten anzuwenden. Mit Hilfe der Buchstaben kann man 

spielen, Wörter finden, Sätze bilden und dadurch Ideen 

ausdrücken. 

 

Wir haben gedacht, dass wir auch kurze Texte schreiben 

können, die beweisen sollen, dass die Freundschaft, die 

Tiere und sogar die Technologie wichtig für uns sind. 

Schöne Zeichnungen haben die geschriebenen Texte bunter 

gestaltet und bereichert. So sind drei Büchlein 

entstanden,auf die wir ganz stolz sind. 

Möchte jemand wissen wie wir uns organisiert und 

gearbeitet haben? 

Unsere Klasse wurde in drei Gruppen aufgeteilt. Dadurch 

sollten wir miteinander arbeiten, uns gegenseitig helfen, 

unsere Ideen äußern, andere Ideen bekommen oder ändern. 

Einige Kinder haben mehr geschrieben, andere mehr 

gezeichnet. Das wichtigste ist, wir haben es zusammen 

geschafft. 

Zum Schluss wurde jedes Buch der ganzen Klasse 

vorgestellt. Die guten und schlechten Seiten wurden 

besprochen, um in der Zukunft einige Fehler zu vermeiden 

und Gutes noch besser zu schreiben. 

Niemand ist perfekt aber ,,Übung macht den Meister´´ und 

gerade dieses ist unser Ziel. 

 

 

Ein Kind ist ein Buch, aus dem wir lesen und in das wir schreiben sollen. 

(Peter Rosegger) 
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FESTE 

Prof. coordonator: Prosan Timea 

 

„Ein Leben ohne Feste ist wie eine Woche ohne Wochenende” (Hermann Lahm) 
 

Mein Lieblingsfest ist Weihnachten. Wir feiern 

Weihnachten am 25. Dezember. Weihnachten ist ein 

gesegnetes Fest, weil wir die Geburt von Jesus Christus 

feiern. Ich mag, dass meine Familie zusammen ist und wir 

genieβen zusammen die Schönheit dieses Festes. 

(Găvăneanu Larisa, VIII.A)  

 

Ich genieβe sehr die Weinachtstraditionen: der 

Tannenbaumschmuck und das Weihnachtsessen. Ich mag 

die Geschenke auspacken. Weihnachten ist prima! 

(Gheorghe Sarah, VIII. A) 

Karneval ist eine Zeit, die in einigen Ländern dem 

Posten vorausgeht. Der Karneval ist ein Fest, das aus der 

Zeit der Römer und Griechen entstand, die den Anfang 

des Jahres und den Frühling feierten. Die Paraden werden 

im Zweiten Weltkrieg plötzlich gestoppt und beginnen 

1947 erneut. (Kiss Flavius, VIII. A) 

Karneval ist mein Lieblingsfest, weil es eine festliche 

Atmosphäre mit Freude und Humor darstellt. Die Teilnehmer sind 

häufig maskiert und in Karnevalskostüme gekleidet. Diese Zeitraum 

kann nach Regionen unterschiedlich sein. Z.B., am Rheintal in 

Deutschland beginnt der Karneval am Martinstag und dauert bis zum 

Aschermittwoch. (Vrabie Alexandru, VIII. A) 

Silvesternacht ist die letzte Nacht des Jahres. Das neue Jahr wird mit 

Begeisterung begrüβt. Die Leute haben Spaβ, singen, tanzen und sind 

einfach glücklich. Zu Silvester gibt es zahlreiche Rituale und 

Traditionen. Wir essen, z. B., Fisch und Linse, um ein reiches Jahr zu 

haben. (Lăzurcă Iulia Elena, VIII. A) 

Für das neue Jahr gibt es in den groβen Städten um 00:00 ein Feuerwerk, an dem viele Menschen 

beteiligt sind. Nach oder während des Feuerwerks trinkt die Welt Wein oder Sekt und wünscht: Ein 
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frohes neues Jahr! (Enache Radu, VIII. A) 

Silvester feiert man mit einem Abendessen (es besteht aus Partysnacks, Raclette, Fondue, Chili con 

Carne usw.). Die groβe Party dauert vom 31. Dezember bis zum 1. Januar. Ich feiere Silvester mit meiner 

Familie und meinen besten Freund. (Podoreanu Raul Viorel, VIII. A) 

Mein Lieblingsfest ist der Nikolaustag. Dieser Feiertag wird am 6. Dezember gefeiert. Am Abend kommt 

ein Mann namens Nikolaus und belohnt gute Kinder mit 

Geschenken. Die Kinder putzen ihre Stiefel und lassen sie unter 

das Fenster. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was ich dieses 

Jahr bekomme! (Pușcaș Flavius, VIII. A) 

Das Nikolausfest ist mein Lieblingsfest, weil die gute Kinder 

belohnt und die schlechten Kinder bestraft werden. Bis jetzt war 

ich ein gutes Kind und ich hoffe, dass ich viele Süβigkeiten und 

Obst bekommen werde. (Mocanu Andrei, VIII. A) 

Advent ist eine Feier, die ich sehr mag und dauert vier 

Wochen bis Heiligabend. Der Adventskranz besteht aus 

Tanne, rotes oder goldenes Band und vier Kerzen, die 

unterschiedliche Farben haben können. Diese Farben 

symbolisieren Freude, Glauben oder Freundlichkeit. Es gibt 

auch ein Adventskalender für Kinder – sie essen jeden Tag ein 

Stück Schokolade oder Süβigkeiten. (Ciuhui Florentina, VIII. A) 

 

Zum Advent gehört auch der Gedenktag der heiligen Barbara von 

Nikomedien. den die Kirche alljährlich am 4. Dezember begeht. Diese 

starb der Legende nach im 3. Jahrhundert als Märtyrerin in Nikomedia, 

indem sie eigenhändig von ihrem reichen Vater geköpft wurde, weil sie 

sich weigerte, einen heidnischen Ehemann zu nehmen. Die heilige 

Barbara gehört zu den Vierzehn Nothelfern und gilt als Schutzpatronin 

der Geologen, Glöckner, Dachdecker, Artilleristen und Sterbenden. 

(Catrinescu Daniela, VIII. A) 

Mein Lieblingsfest ist Ostern, weil wir die Auferstehung 

Christus feiern und es ein schönes Festfür alle Leute ist. Für 

Kinder ist es ein besonderes Fest, weil die Osterhasen 

Schokoladeneier teilen. Eine andere Tradition ist Ostereier zu 

malen. Die rote Farbe symbolisiert das Blut von Jesu. (Costea 

Denisa-Maria, VIII. A) 
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Das alte Ägypten 

Lehrerin: Bajan Edith 

Das alte Äypten entstand vor etwa 5 000 Jahren an den Ufern des Nil. 

Der Nil war die Lebensader der alten Ägypter. Die jährlichen 

Überschwemmungen brachten reichen schwarzen Boden zu den Ufern des 

Nil und machten für die Landwirte den Anbau von Pflanzen möglich. Der 

Fluss war auch Ägyptens wichtigste Transportstraße.  

Die alten Ägypter erfanden die erste Art von Papier aus der 

Papyruspflanze und die Hieroglyphen, eine Bilderschrift. Aber berühmt ist 

das alte Ägypten für die Pyramiden. Diese sind riesige Grabmäler von 

Pharaonen. Die Pyramiden und der Sphinx von Gise sind wichtige 

Kennzeichen des alten Ägypten. Sie sind auch heute noch aus großer 

Entfernung von der Wüste aus zu sehen. Die Cheops-Pyramide überragt mit ihren fast 147 Metern alle 

Pyramiden. 

Die Bevölkerung des alten Ägypten war in streng getrennte Schichten geteilt. Auf der obersten 

Stufe stand der Pharao, der als Gottheit auf Erden verehrt wurde. Unter ihm standen die hohen Beamten 

und die Priester, die für die Verwaltung zuständig waren. Die Schreiber bildeten die Grundlage der 

Verwaltung. Die Schreiber beherrschten die Kunst der Schriftzeichen und waren von großer Bedeutung. 

Um den Beruf des Schreibers auszuführen, war es notwendig, bereits in der Kindheit mit dem Studium zu 

beginnen. 

Der Großteil der Bevölkerung waren Bauern. In den Zeiten, in denen sie nicht die Felder 

bearbeiteten, arbeiteten sie an den großen Bauwerken im Auftrag der Pharaonen. 

Die Handwerker waren auf die Verarbeitung von Ton, Metall und Stein spezialisiert. Die 

altägyptischen Steinmetzer arbeiteten mit großer Genauigkeit. Die Steinplatten der Cheopspyramide 

fügen sich so gut ineinander, dass kaum ein Haar dazwischenpasst.  

Die Soldaten mussten die harte Ausbildung in der Kaserne durchlaufen, lange Fußmärsche in 

fremde Gebiete machen und mit den Gefahren bei Gefechten umgehen, ohne eine Entlohnung zu erhalten. 

Auf der letzten Stufe standen die Sklaven. Meist waren diese Kriegsgefangene, die keine Rechte 

besaßen und dazu gezwungen waren, die niedrigsten und anstrengendsten Arbeiten zu verrichten. 

Die Ägypter hatten Kleider aus Leinen, die fast immer weiß waren. Die Kinder waren meist nackt. 

Männer und Frauen, ob reich oder arm, legten Schmuck an und trugen 

Make-up auf. Gerne trugen sie auch Perücken vor allem bei Festen. Diese 

schützten ihre Träger auch vor einem Sonnenstich.  

Um 30 v. Chr. wurde Ägypten römisch. Die Christen verboten die 

Hieroglyphenschrift. So verlernten die Ägypter ihre Schrift. Erst im 19. Jh. 

konnte sie wieder mühsam entziffert werden.  

Es gibt viele Wege, das alte Ägypten neu zu entdecken. Man kann die 

Schätze der Pharaonen in Museen betrachten oder man lernt darüber in der 

Geschichtestunde. Das haben wir, die IV. G2, in der letzten Woche aus 

November auch eifrig getan. Wir haben die ganze Woche ganz viel über 

das alte Ägypten gelesen und erzählt 

und am Ende der Woche haben wir 

wundervolle Plakate erstellt und 

diese in der Klasse ausgehängt. 

Quellen: 

Das alte Ägypten – Alles was ich wissen will, Ravensburger 

Buchverlag, Rawensburg 

Entdeckungsreise in die Antike – Alles über Römer, Griechen und 

Ägypter, Schmid GmbH 

Von der Steinzeit zu den alten Römern, Tessloff Verlag, Nürenberg 

 

Boureanu Alexandru  și Boureanu Cristian   IV. G2 
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FUSSBALL – LATERNE BASTELN FÜR SANKT MARTIN 

III-te G3 KLASSE 

 

MATERIAL: 3 Bogen, weisse Wellpappe, Zirkel, Vorlage Fussballflicken, Schere, 

Klebefilm, Kleber, Pergamentpapier in weiss und Draht 

ANLEITUNG: Mit einem Zirkel einen Kreis auf eine Wellpappe malen. (Bild 1)  

Danach etwa 2 bis 3 cm vom Rand entfernt einen weiteren Kreis ziehen. Den 

Kreis jeweils innen und aussen ausschneiden, so dass man nur noch einen 

Ring übrig hat. Das Gleiche mit der zweiten Wellpappe wiederholen. ( Bild 2) 

In die Ringe auf der glatten Seite der Wellpappe Pergamentpapier einkleben. 

Die Vorlage Fussballflicken 3 Mal ausdrucken. ( Bild 3) 

Jeweils 6 Flicken auf der Aussenseite der Wellpapenkreise aufkleben: Ein 

Flicken kommt die Mitte, die anderen fünf werden gleichmässig in der Nähe 

des Randes aufgeklebt. ( Bild 4)  

Von dem dritten Bogen Wellpappe einen Streifen quer zur Welle 

abschneiden. Davon rechts und links einen kurzen Streifen abknicken. ( Bild 

5)  

Das geht am besten, wenn man mit einer stumpfen Scherenspitze einmal über die Wellen geht. ( Bild 6)  

Mit den Wellen den Knick mehrmals in kurzen Abständen einschneiden 

 ( Bild 7) 

Von den eingeschnittenen Stücken immer einen stehen lassen und den 

nächsten wegschneiden. So erhält man eine Klebelasche, die man rund 

formen kann. ( Bild 8)  

Die Klebelasche auf den Kreis legen und mit Kleber oder Klebefilm 

befestigen. ( Bild9)  

Den anderen Kreis auf der anderen Seite anbringen. ( Bild 10)  

Oben, in der Nähe des Randes, gegenüber zwei Löcher stechen 

und etwas Draht als Aufhänger durchziehen. (Bilder 11 und 12)  

   Lehrerin Tittes Beatrice  
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Der Junge im gestreiften Pyjama 
Tara Balint  clasa a VI-a G1 

Prof. coordonator Radu Mirela 

 

 Bruno war ein neunjähriger, deutscher Junge. Wegen der Arbeit seines Vaters zieht er zusammen 

mit seiner Familie in die Villa neben dem jüdischen Lager namens Auschitzum. Als er eines Tages um das 

Haus herumforschte, entdeckte er einen ganz langen Zaun, der ein paar Stuben umzaunte. Später sah er 

aus seinem Zimmer, dass hinter dem Zaun Leute in gestreiften Anzügen herumgingen. 

 Am nächsten Tag ging er hin, um nachzuschauen, wo der Zaun endete. Nach einer Zeit kam er am 

Ende an und sah hinter dem Zaun einen traurigen Jungen sitzen. Dieser Junge war ein Jude und hiess 

Schmuel. Schmuel und Bruno sprachen miteinander und Bruno brachte ihm sooft er konnte etwas zum 

Essen mit. 

 Die beiden befreundeten sich und hatten eine ganz enge Beziehung. Eines Tages kam Schmuel 

sehr traurig zum Zaun. Er war traurig, weil er seinen Vater seit zwei Tagen nicht mehr finden konnte und 

bat Bruno um Hilfe. Bruno entschied seinem Freund zu helfen uns zusammen stellten sie einen Plan  auf. 

Gesagt getan. 

 Am nächsten Tag trafen sie sich wieder beim Zaun und Schmuel gab ihm ein gestreiftes Pyjama. 

Gleich danach wurden die zwei und noch andere Menschen in eine dunkle Baracke gebracht. Und von 

dort kamen sie nie wieder heraus. Es war eine Gaskammer. 

 

 

 

Prietenie 

Tara Balint  clasa a VI-a G1 

 

Au fost odată, într-un magazin de jucării, două oițe din pluș; una albă și una neagră. Chiar dacă 

arătau diferit din cauza culorii, ele erau identice. Fiecare cusătură era la fel. 

 Oița albă era tare simpatică, deoarece ochii ei mari și negri ieșeau în evidență pe blănița albă și, să 

nu uităm de oița neagră, care era tare drăguță cu zâmbetul ei până la urechi. Aceste două oițe erau bune 

prietene și, de când au fost făcute, au stat împreună. 

Într-o zi, a intrat o fetiță mică cu părul alb ca zăpada în magazinul de jucării. Când a văzut oița 

albă a scos niște monede dintr-o gentuță, a luat oița albă de pe raft și i-a dat proprietarului acele monede. 

Oițele știau ce se va întâmpla, deoarece au văzut aceasta și la alte jucării. 

A doua zi, a venit o fetiță cu părul negru și cârlionțat și a luat oița neagră de pe raft. 

Din acea zi, oițele nu s-au mai văzut niciodată, dar tot timpul se gândeau una la cealaltă. 
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Şcoala viitorului 

 
Sînziana Elecheş, clasa a V-a G3 

 

„Viitorul” este un cuvânt care are multe înţelesuri. Unii se gândesc la cel mai performant laptop 

care va exista vreodată, pe unii îi duce cu gândul la următorul iPhone, dar nu mulţi se gândesc la şcoală. 

Viitorul este prezentul din următoarea secundă, din următorul minut, deceniu, din următorii 100 de 

ani, sau chiar mai mult. 

Adică, tot ce avem acum, vom avea şi anul viitor, dar sub altă formă. Şi, prin lucrurile pe care le 

avem, se numără, de asemenea, cuvântul „şcoală”. 

Şcoala viitorului poate fi complicată pentru că nimeni nu ştie cum va arăta. Probabil elevii îşi vor 

scrie temele pe tabletă, pentru a nu se mai irosi atâta lemn pentru caiete şi pentru creioane. Pot, de 

asemenea, să folosească acelaşi sistem şi la şcoală, unde tabla va fi un imens gadget  cu diferite funcţii, 

care îi poate ajuta pe profesori să le exemplifice mai uşor materia copiilor. 

Pentru ca elevii să vină mai mulţumiţi la şcoală, ar trebui să fie liberi să îşi aleagă singuri materiile 

pe care le vor studia. În acest fel, aceştia pot rămâne cu mai multă imformaţie după ce se termină ora. 

După terminarea programului, profesorii ar putea să creeze diferite forumuri cu elevii: forum de 

lectură, de dans, de actorie, de canto, de tehnologie sau chiar de chimie. Elevii pot câştiga mai multe 

cunoştinţe şi, de ce nu, se pot cunoaşte între ei. 

Pot învăţa mai multă geografie şi istorie mergând o dată la două săptămâni în mici excursii, cu 

destinaţii la diferite muzee. 

Pentru fiecare oră, profesorii ar putea să aibă la îndemână diferite filmuleţe care să facă referinţe la 

materia învăţată în acea zi. Filmuleţul ar avea scopul exemplificării a ceea ce profesorul îi învaţă pe copii. 

Unele videoclipuri pot fi create de către elevii pasionaţi de tehnologie, care, după terminarea programului 

şcolar, sunt dornici să creeze mici animaţii pentru a da culoare orei.  

După terminarea lecţiei, elevii pot să aibă un 

manual digital, pe care să-şi rememoreze lecţia acasă. În 

interior, acest gadget ar fi un manual normal, dar în 

exterior ar arăta ca o tabletă obişnuită. Acest manual 

digital ar cuprinde toate materiile pe care copiii le 

studiază, iar ei nu ar mai trebui să care o greutate atât de 

mare în ghiozdan. Tot pe acest sistem, există cărţi 

digitale. De pe această carte digitală îţi poţi instala 

cărţile dorite, fără a te duce la magazin sau la bibliotecă. 

Aceste gadget-uri pot fi recomandate de către profesori, 

pentru ca elevii să-şi achiziţioneze mai uşor lecturile 

obligatorii. 

Aşa cum am scris deja, viitorul nu înseamnă doar următorul iPhone. Tehnologia şi şcoala se pot 

îmbina foarte frumos, dacă noi, oamenii, ştim cum să avem grijă de ele. 
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Omul-robot 
Totoescu Ana clasa a V-a G3 

 

În anul 3000, un băiat pe nume Mark s-a 

transformat în robot. Întrebarea este: cum? Astăzi 

în această carte vă voi spune cum s-a întâmplat 

asta. 

Într-o dimineață, Mark era în pat și se gândea ce să facă. 

A decis să meargă afară cu băieții să joace fotbal. El s-a întâlnit cu 

prietenii săi și au început să joace fotbal. După o oră de jucat fotbal, Mark a plecat cu 

prietenii săi în oraș fără să le zică părinților. El, cum avea 17 ani, s-a întors acasă foarte târziu și părinții 

lui erau îngrijorați. Ei l-au sunat pe Mark să vadă unde este, dar acesta nu le-a răspuns. El a ajuns acasă la 

4 noaptea și părinții lui i-au spus că vor vorbi dimineața. 

A doua zi, dimineața, după ce s-a trezit Mark, părinții lui l-au chemat în living să vorbească despre 

ce s-a întâmplat noaptea precedentă.  El și-a cerut scuze și părinții l-au iertat. A fost pedepsit o 

săptămână- fără telefon și fără televizor. Mark s-a dus la el în cameră și era foarte supărat. S-a apucat să 

citească o carte și a stat la el în cameră până a citit-o pe toată. După ce a terminat cartea s-a dus în garaj 

pentru că trebuia să își repare bicicleta. Tatăl lui a vrut să îl ajute să își repare bicicleta, dar el nu a vrut și 

a plecat la un prieten pasionat de chimie, pe nume Jordan. 

Mark s-a întâlnit cu Jordan și au început să vorbească. Lui Jordan i s-a făcut sete și s-a dus să își ia 

un pahar cu apă. Cât timp s-a dus el să bea apă, Mark a văzut ceva fluid într-un pahar și a crezut că e suc 

și a băut. El nu s-a gândit că poate fi ceva chimic. Pe Mark începuse să îl doară burta, doar că nu a spus. 

După ce s-a întors Jordan, i-a spus lui Mark că trebuie să îi arate noua sa invenție. El nu găsea poțiunea și 

l-a întrebat pe Mark unde este și el și-a dat seama că el o băuse. Mark l-a întrebat pe Jordan pentru ce era 

acea poțiune. El i-a zis că este pentru a transforma un om într-un robot.  
Mark a plecat în fugă acasă pentru că simțea că ceva se schimba în corpul lui. După ce a ajuns în 

camera lui, s-a culcat. Peste noapte, Mark s-a transformat într-un robot, ceea ce l-a speriat rău de tot. El a 

țipat și părinții lui au mers la el în cameră și  când l-au văzut, erau să leșine. Ei au stat de vorbă cu Mark 

să vadă ce s-a întâmplat. El le-a povestit tot ce s-a întâmplat. Părinții lui l-au dus la doctor, iar ei l-au dus 

în carantină. Doctorii de acolo au chemat poliția pentru că s-au speriat deoarece era robot. Au  venit niște 

experți și au decis să îl ducă la un  laborator unde să facă experimente pe el. El le-a explicat experților 

cum a ajuns să fie robot.  

După un an în care Mark a fost studiat, cercetătorii au descoperit că el poate supraviețui și fără 

oxigen. El a fost trimis pe Marte și pe Lună și s-a descoperit că pe Marte există extratereștri și oxigen. 

Omenirea a început să se dezvolte și pe Marte. 

După 10 ani, cercetătorii au descoperit cum să îl transforme înapoi pe Mark. Din acea zi a revenit 

la viața de adolescent. 

 

 

Miss Poppy 
Stoica Sara  clasa a V-a G3 

 
Salutare! Mă numesc Bobo, iar ea este sora mea Evelinne și bona noastră, Miss Poppy. Miss 

Poppy iubește cărțile mai mult decât oricine; atât de mult, încât poate să intre în povestea pe care o citește 

nu doar cu imaginația, ci și cu întreg corpul. 

Prima dată când am văzut-o, mie și surorii mele nu ne plăcea deloc de ea. Ne dăruia tot felul de 

cărți, iar noi am fi preferat  să ne uităm la televizor. Miss Poppy nu ne interzicea acest lucru, doar că ne 

lăsa doar în intervale scurte de timp, iar atunci când nu le respectam, dădea din cap dezaprobator și pleca 

din cameră. 

Ne plăcea să o necăjim, până am aflat că mama ei era bolnavă și ea strângea bani pentru a-i cumpăra 

medicamente. Atunci a început să ne pară rău pentru ea, așa că am devenit un pic mai cuminți. După un 

timp, Miss Poppy a devenit pentru noi o prietenă mai mare. În fiecare seară ne citea o poveste, iar toată 
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lumea era fericită.  

Într-o zi, Miss Poppy a intrat în cameră cu o carte 

mare și veche. A mai spus că acea carte era specială. 

Când am întrebat-o de ce, ea a răspuns:  

- Țineți-mă de mână. Strâns. Orice-ar fi, să nu 

îmi dați drumul. Pot să am încredere în voi? 

Evelinne a spus: 

-Cu siguranță, dar… 

- Și înainte să își poată termina propoziția, am 

început să ne rotim rapid, atât de rapid, încât a început 

să mi se facă rău, iar dintr-odată ne-am trezit într-o  

lume cu totul nouă. 

În jurul nostru erau oameni îmbrăcați în haine 

vechi, iar cerul era negru, dar pe el se puteau vedea 

stele de toate culorile. Asta nu mi s-a părut atât de 

neobișnuit… dar, atunci când am văzut niște cărți 

zburând rapid pe lângă noi, m-am convins că nu mai 

eram în Europa. Miss Poppy a spus : 

- Bine ați venit în Booklandia! De când v-am 

văzut prima oară, mi-am dat seama că sunteți neobișnuite… În sensul bun, nu vă faceți griji! Sunteți la fel 

ca și mine! Aveți o imaginație bogată, sunteți niște Booklandieni perfecți! Cu timpul, o să descoperiți că 

aveți abilitatea de a călători oriunde și oricând, chiar și într-o lume imaginară! Aceasta este școala 

Bookings, aici veți petrece cele mai frumoase clipe din viața voastră! 

Și așa a fost într-adevăr … Am cunoscut o grămadă de copii prietenoși și de încredere… Iar acum, 

eu și Evelinne lucrăm ca “bone” la fel ca și Miss Poppy.  

 

 

Prizonierul  B-3087 

Alan Gratz 
Anghel  Maria  Teodora  clasa a VI-a G1 

 

 

Prizonierul  B-3087 este o carte uimitoare, bazată pe o 

întâmplare reală. Este vorba despre un tânăr evreu care a fost târât 

printr-o  mulțime de lagăre . 

Condițiile inumane din lagăr au făcut ca majoritatea 

apropiaților lui Yanek să piară, înainte ca el să ajungă acolo. 

Băiatul a făcut față tuturor condițiilor vitrege din lagărele în care a 

fost purtat ca, într-un  final, să fie salvat de către americani . 

Atunci când Yanek a scăpat din lagăr, a descoperit că unul 

dintre verii lui este în viață. Băiatul a locuit o vreme împreună cu 

familia vărului său, iar, după aproximativ un an, a plecat pentru a-și 

urma  visul în America. 

Cartea Prizonierul B-3087 m-a impresionat extrem de mult. 

Citind-o, plângeam din cauza chinului la care era supus un băiat de 

aceeași vârstă cu mine și din cauza răutăților de care dădeau dovadă 

naziștii. Existau și momente în care optimismul era maxim, atunci 

când Yanek reușea să scape teafăr din grelele încercări la care era 

supus. 

Eu pot spune că iubesc această carte incredibil de profundă 

și cu tot dragul o recomand tuturor copiilor. 

 

  



 
46 

 

Creionul și guma 

de Irina Hach, elevă în clasa a VI G2 

sub îndrumarea doamnei profesor Nechita Dora 

Trăiau cândva, în camera mea, 

Un creion ascuțit și un caiet dichisit.  
Fiecare credea că numai el însemna ceva, 

În special creionul, care-și spunea că  

Fără el niciun cuvânt n-ar exista. 

-Ce rost ai fără mine cu tot dichisul tău? 

-Dar tu pe ce ai scrie de eu n-aș fi cu tine? 

Caietul a tăcut, creionul însă a continuat până  

Ce în vârf a picat și s-a terminat. 

Când gura vorbește fără tine  ai grijă să nu îți pierzi capul. 

 

 

Zăpada și ghiocelul 

culeasă de Mara Brandiburg clasa a VI G2 

sub îndrumarea doamnei profesor Nechita Dora 

Când Dumnezeu a făcut toate lucrurile de pe pământ le-a impodobit cu culori frumoase. Zăpezii i-

a spus să-și caute singură culoarea. Zapada a cerut ierbii să-i dea din culoarea ei, dar aceasta nu a vrut. 

Trandafirul nu a vrut nici el să-i impumute din culoarea lui roșie. Vioreaua nu i-a imprumutat din 

albastrul său și nici floarea soarelui puțin galben de la ea  

Văzând cât e de tristă, ghiocelul s-a oferit să impartă culoarea lui albă cu ea. Zăpada primește 

darul ghiocelului și drept recunoștință il lasă să scoată căpșorul din zăpadă de cum se arată primăvara. 

 

 

 



 
47 

   



 
48 

 

Vis de iarnă 

Vulcan Briana Elena  clasa a V-a G3 

 
Începutul iernii și-a făcut simțită prezența.  Eu, bineînțeles, abia așteptam să simt 

magia sărbătorilor. Nu mai aveam răbdare să împodobesc, alături de familie, bradul de 

Crăciun. 

Într-o zi, când mă uitam pe geamul înghețat la fulgii jucăuși care se așezau pe 

pământ, mi-am dat seama că este Sfântul Nicolae. M-am dus repede, ca un fulger, în 

debaraua cu papuci, pentru a lua ghetele.  

Îmi curățasem ghetele foarte bine. Pusesem ghetele la cuier și urcasem în dormitor. 

Tocmai când mă dusesem la culcare, zărisem o dâră de lumină pe hol. Când m-am 

dus să văd ce era, dispăruse. După câteva clipe, iarăși apăruse, dar îmi era prea  somn 

pentru a vedea ce era acea lumină. 

Toata seara visasem doar spiridușii și pe Moș Crăciun. Când mă trezisem văzusem 

multe dulciuri  în ghete. Nu am mai stat pe gânduri și le-am mâncat cât ai zice pește. 

Mă simțeam foarte ciudat. Dintr-odată mă mâncase nasul foarte tare, încât mă 

trezisem. Atunci îmi dădusem seama că, de fapt, nu s-a întâmplat nimic. Nu îmi curățasem 

ghetele, nu mă uitasem pe geam, nu primisem nimic  dulce. Eram foarte confuză și tristă. 

Brusc îmi auzisem alarma. Am sărit din pat rapid, m-am îmbrăcat și m-am dus jos. 

Când m-am uitat pe calendar, mi-am dat seama că, de fapt, este doar luna noiembrie, o zi 

obișnuită de școală. 

La școală, în ora de muzică, doamna  profesoară ne-a propus să începem să repetăm 

colindele de Crăciun.  

Astfel, noi am simțit că spiritul Crăciunului este tot mai aproape.  
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” SANITARII PRICEPUȚI ” 

Prof. îndrumător, Andreea Iordache 

 

” Sanitarii Priceputi” este singura  competiție  care promovează 

sănătatea și acordarea primului ajutor, care se desfășoară anual în 

școlile din România -cu participarea voluntară a elevilor- fiind un 

program cu o tradiție de peste 50 de ani, și probabil,  unul din 

concursurile cele mai populare și îndrăgite de către elevi,  pentru 

utilitatea lui.  În 1962, concursul ”Sanitarii pricepuți ” s-a născut din 

necesitatea de a oferi copiilor și tinerilor cunoștințe suplimentare celor 

primite în familie și la scoală, despre modul în care își pot apăra 

sănătatea, cum pot salva viața cuiva aflat în pericol, ca urmare a accidentelor și îmbolnăvirilor.  

În anul școlar 2017-2018, echipa formată din cei șase elevi ai clasei a VII-a de la Școala 

Gimnazială nr. 12: Chețe Sandra, Rafiroiu Cerisa, Corlățeanu Teodora, Vulcu Horia, Truță Alexia și Albu 

Andrei, a fost selectată pentru participarea la acest concurs. 

Concursul pentru sănătate și prim ajutor „Sanitarii pricepuți” 

este organizat de Crucea Roșie Română, împreună cu 

Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Sănătății Publice 

și Ministerul Administrației și Internelor- Inspectoratul 

General pentru Situații de Urgență. In cadrul orelor de 

pregătire pentru concurs, elevii au dobândit prețioase priceperi în acordarea primul ajutor, precum: tehnici 

de resuscitare cardio-respiratorie, bandaje pentru hemoragii, plăgi, mușcături, arsuri,, intervenții în caz de 

sufocare cu un corp străin, reacții alergice, convulsii, etc. Munca și sârguința lor nu a fost de prisos, ci a 

condus la obținerea locului III, și astfel ne-a oferit 

plăcerea și onoarea să fim pe podium, alături de alte 

două școli, câștigătoare a locului I și II.  Partenerii 

județeni tradiționali ai Crucii Rosii sunt: Inspectoratul 

Școlar Județean Brașov, Inspectoratul pentru Situații de 

Urgentă- Brașov, cu contribuția Serviciului de 

Ambulanță Județeană Brașov, cărora le mulțumim! 
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Crăciunița 
 

Prof.Nastasă Oana-Marinela 

 
Denumire științifică: Euphorbia pulcherrima; 

Aparține familiei: Euphorbiaceae; 

Origine: zona Mexicului și a Americii Centrale; 
Floarea Crăciunului, Steaua Crăciunului, Floarea Nopții 

Sfinte, căci așa i se mai spune poate deveni un cadou pe care îl 

puteți oferi persoanelor dragi în perioada sărbătorilor de iarnă. 

 Aceasta este un arbust, cu frunze late, asemănate cu 

stelele. În luna decembrie frunzele i se colorează în culorile roșu, 

roz, galben sau crem. Acestea rămân așa până la venirea 

primăverii. Pentru a înflori de Crăciun are nevoie de peste 12 ore 

de întuneric pe zi, începând cu 1 octombrie până la 1 decembrie.  

Una din legendele  născute pe meleagurile unde a fost descoperită planta, spune despre doi copii 

sărmani care trăiau într-un sătuc din Mexic. În noaptea sfântă de Ajun, copiii satului respectiv obișnuiau 

să ducă la biserică, câte un dar pentru a omagia nașterea lui Iisus. Cei doi frați, fiind prea săraci, au strâns 

în drumul lor spre biserică, câteva plante verzi pe care le-au dus ca dar. Copiii prezenți la biserică au 

început să râdă, considerând gestul josnic. Ca prin miracol, frunzele verzi au devenit roșii și au căpătat o 

formă de stea. 

De la această legendă, Crăciunița a devenit simbolul stelei din Betleem. 

Credința copiilor a fost răsplătită de Dumnezeu, de aceea, Crăciunița este un simbol al simplității 

și al lucrului dăruit din inimă.  

 

Parteneriat  

Săptămâna fructelor și legumelor donate   prof. Pascu Florentina 

Echipa coordonată de prof.dr. 

Wusinczky Delia, în calitate de director, 

formată din următorii profesorii și 

învățătorii: Sorea Cristina, Mucha 

Luminița, Petrescu Manuela, Edith Băjan, 

Pascu Florentina, Haideț Costinela, 

Macovei Laura, Hagineagu Mariana, 

Mârzac Dana, Buta Anca, Grosu-Tiu 

Corina, Nechita Cristina, Maier Ana-Maria, Mureșan Aurica, 

Mihaly Ana-Maria, Tittes Beatrice, Doichiță Alexandra, 

Piukovici Eva, Wittstock Laura, Helm Ligia, Urda Monica, 

Bănucu Alina, Ilă-Gaspar Carmen, a participat activ, în cadrul 

SNAC. În perioada 12-21 noiembrie 2018, s-a desfășurat 

campania socială Săptămâna fructelor și legumelor donate, în 

cadrul căreia echipa cadrelor didactice și a elevilor Școlii 

Gimnaziale nr 12 Brașov a donat Fundației „Bucuria 

Darului”, un număr de  541 conserve de legume și fructe 

împreună cu o cantitate de 80 kg citrice și fructe.  
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DOLOMITA –O  FARMACIE  ÎNTR-O PIATRĂ 

Prof.  Temciuc Eugenia 

 

Dolomita este un mineral benefic sănătaţii. Este un remediu universal cu care se tratează deopotrivă  

oamenii, plantele şi animalele, este piatra care vindecă. 

Tradiţia folosirii ei ca medicament s-a pierdut de-a lungul timpului, însă cercetătorii au scos din nou la 

lumină efectele benefice ale sale pentru menţinerea sănătăţii. 

Ce este dolomita?  

Dolomita este un mineral frecvent întâlnit în natură, având formula chimică CaMg(CO3)2.  Dolomitul este 

un mineral, în general alb , uneori incolor, sau în prezenţa unor impurităţi poate deveni gălbui spre brun 

sau chiar roz. 

 

Compozitie chimică 

Din punct de vedere chimic Dolomita face parte din clasa carbonaţilor, fiind un carbonat dublu de calciu 

şi magneziu.Este alcătuit în proporţie de 21,7% calciu şi 13,3% magnaeziu, restul mineralului constă în 

carbon şi oxigen. 

Dolomitul poate fi pur, dar poate conţine şi alte elemente de exemplu: cobalt, plumb și zinc, de aici şi 

culoarea diferită a acestuia.   

Istoric 

Numele dolomitei vine de la un geolog francez, Déodat de Dolomieu( 1750-1801), care a cercetat pentru 

prima oară această rocă sedimentară în Munţii Alpi, prin anul 1780. El a fost uimit de conţinutul extrem 

de ridicat de calciu şi magneziu al acestei roci, care era folosită de păstorii italieni deopotrivă pentru 

tratarea oamenilor şi animalelor. Savantul francez a făcut publice rezultatele studiilor sale despre piatra 

care, ulterior, avea să-i poarte numele. Aşa a început cariera de medicament a dolomitei. 

Cum poate o piatră aşa de simplă să fie un medicament?  Deşi foarte simplă în aparenţă, dolomita este 

o colecţie de minerale extrem de utile organismului uman. Există zeci de tipuri de dolomită, în funcţie de 

zona de provenienţă, dar toate conţin câteva minerale importante: calciul, care alcătuieşte structura de 

rezistenţă a corpului uman, magneziul ,este vital pentru activitatea nervoasă şi cardiacă.          

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://ro.wikipedia.org/wiki/Natur%C4%83
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Rolul calciului în organism: 

-esențial pentru formarea oaselor şi a dinţilor ( 99% din  calciu  este depozitat în oase) 

-reglează transportul fierului în organism      

-esenţial pentru contracţia şi relaxarea musculară, inclusiv a inimii -ajută la menţinerea tensiunii arteriale  

-important pentru coagularea sângelui 

Doza zilnică de calciu este de 800mg/zi. 

În lipsa lui apar simtome cum ar fi: starea de oboseală generalizată, asociată cu irascibilitate şi cu 

dificultate în controlul emoţiilor. În fazele avansate ale lipsei de calciu apare insomnia, scade capacitatea 

de efort, musculatura este diminuată şi apar frecvent cârcei. Când lipsa de calciu devine cronică, dantura 

se cariază rapid, gingiile slăbesc. Deficitul de calciu se manifestă şi prin oprirea creşterii la copii şi 

osteoporoza la adulti. Osteoporoza apare după 50 de ani, prin pierderea mineralelor din oase, oasele îşi 

pierd din densitate şi devin mai fragile, fiind un pericol pentru fracturi. 

Rolul magneziului  în organism: 

 -mineral antistres, esenţial pentru echilibrul psihic, combate starea de oboseală  

-implicat în mineralizarea oaselor    

-participă la transmiterea nervoasă, reduce excitabilitatea nervoasă-regleaza temperatura corpului  

-intra în structura proteinelor şi a enzimelor;   

-participă la metabolizarea glucidelor şi lipidelor; 

-esenţial în contracţia musculară (împiedică oprirea inimii) 

Doza zilnică este de 300mg pe zi şi chiar mai mult când suntem supuşi unor emoţii puternice, unor stări 

de anxietate sau când ne este frig.    

Deficitul de magneziu se manifestă prin slăbiciune, încetinirea creşterii, mişcări musculare bizare, 

contraţii involuntare ale ochilor şi  mușchilor feţei, iar în carenţa majoră de magneziu apare tetania, 

contracții musculare prelungite şi dureroase. Cauzele cele mai frecvente ale deficitului de magneziu sunt 

diareea, deshidratarea, malnutriția prin absenţa proteinelor animale, alcoolismul. 

Lipsa de calciu și magneziu poate fi compensată cu suplimente cu dolomită.  

Pentru lipsa de calciu: 4-5grame de dolomita asigură necesarul din acest element. 

Pentru lipsa de magneziu:  4 grame de dolomită asigură necesarul de magneziu pentru un adult  

În magazinele naturiste se găseşte atât pulbere, cât şi capsule de dolomită. 

a) Pulberea de dolomită pură - se administrează câte o jumătate de linguriţă la copii, 1 linguriţă la adulţi 

în doză unică, cu apă sau suc de portocale care, datorită conţinutului de acid citric, creşte de 1,5 la 3 ori  

procentul de asimilare de calciu şi magneziu. Cura se ţine două săptămâni, apoi 2-3 săptămâni de pauză, 

necesare organismului pentru a metaboliza  corect mineralele din rocă. 

 b)Capsulele cu dolomită pură - conţin aproximativ trei sferturi grame dolomită și se administrează 3-6 

capsule/zi, doza maximă asigurand 100% necesarul de calciu şi magneziu pentru organismul uman. Se ţin 

cure de 14 zile , apoi 21 zile pauză, penru ca organismul să elimine excesul de minerale neasimilabile. 

Tratamente cu dolomită 

1.Alcalinizarea urinii  

- dolomita este esenţială în tratamentul cistitelor, nefritelor, pielonefritelor împreună cu antibiotice de 

sinteză sau plante ca: strugurii ursului, frunzele de afin sau de merisor. De ce? Pentru ca într-o urina cu 
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pH prea acid, antibioticele nu-şi pot exercita efectul antiinfecţios, iar în cea cu reactie bazică, efectul lor 

creşte exponential. Cea mai bună alcalinizare se face consumând un litru de suc de portocale/zi şi  1-2 

capsule de dolomita. 

2.Regimul de slabire , regimul vegetarian și raw-vegan 

- administrarea dolomitei este recomandată în toate  regimurile de slăbire şi detoxifiere, pentru că 

majoritatea curelor privează organismul de minerale, în special de calciu, magneziu, provocând tulburări 

emoţionale. De exemplu, foamea viscerală care ne face să abandonam subit o cura, apare atunci când 

scade nivelul calciului şi magneziului, implicate în reglarea glicemiei, iar stările de slăbiciune şi ritmul 

neregulat al inimii sunt consecinţa scăderii magneziului din organism. Apoi, stările de depresie sau 

anxietate care apar la aproape toate persoanele care ţin o cură de slăbire sunt adesea o consecinţă a 

scăderii nivelului magneziului şi al unor oligoelemente din sânge. De aceea, este  important ca atunci 

când începem o dietă, să ţinem simultan şi o cura cu dolomită, câte 3-5 grame/zi. Cea mai bună este 

dolomita pulbere pusă în sucuri acide, de citrice, mere, struguri şi pere.   

 3.Dolomita- pentru plante şi animale 

 Dolomita  a  atras  atentia  si a agronomilor si zootehnistilor. Astfel agronomii au observat ca plantele 

tratate cu dolomită absorb mai uşor apa şi nutrienţii din sol, sunt mai rezistente la boli şi  au un conţinut 

mai ridicat de minerale şi oligoelemente în funcţie de seminţele lor. Chiar şi solurile se vindecă atunci 

când  le este administrată dolomita. Aplicată în zonele acide puternic poluate cu pesticide sau saracite de 

agricultura iraţională, dolomita imbogăţeşte  rapid structura solului şi ajută la instalarea rapidă a plantelor 

care refac fertilitatea pământurilor.       

Medicii veterinari au observat că dolomita face minuni atunci când este introdusă în hrana animalelor. 

Erbivorele tratate cu dolomita au un lapte cu 15% mai gras şi într-o cantitate mai mare, au mai puţine boli 

digestive şi de oase. Câinii şi pisiciile care consuma acest mineral, cresc mai repede, nu au probleme de 

tipul rahitismului şi au mai puține tulburari digestive. 

 Concluzie: 

Principala precauţie în ceea ce priveşte dolomita, se referă la calitatea produsului. Vor fi consumate 

exclusiv varietăți de dolomită pură, fără metale grele care pot fi extrem de nocive pentru organism . 

„Sănătatea este comoara omului care este cel mai uşor de pierdut.” 

 

Bibliografie: 

1.Ghid de nutriție pentru sănătate-Editura Coreus Publishing 

2.Alimentaţie,frumuseţe, formă-editura House of  Guides 
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10 lecții de viață de la Albert Einstein- motivațional - 

 
Albert Einstein este considerat de multă vreme ca fiind un 

om de geniu. El a fost fizician, filozof, autor și este probabil 

cel mai influent dintre oamenii de știință care au trăit 

vreodată. 

Einstein a adus contribuții mari în lumea științifică: teoria 

relativității, fondator al cosmologiei relativiste, predicția 

devierii luminii de către gravitație, pentru a numi doar 

câteva dintre contribuțiile sale. 

Einstein a primit premiul Nobel pentru Fizică, în anul 

1921, pentru "serviciile sale aduse Fizicii teoretice și, în 

special, pentru descoperirea efectului fotoelectric". 

El a publicat peste 300 de lucrări științifice și peste 150 

de lucrări non-științifice. 

 El este considerat "părintele" fizicii moderne și este, 

probabil, cel mai de succes om de știință care a trăit 

vreodată. 

 

1. Urmează-ți curiozitatea 

"Nu am niciun talent special. Sunt doar un curios pasionat." 

- Ce îți stârnește curiozitatea? 

Sunt curios ce anume face ca o persoană să reușească acolo unde alta eșuează.. Acesta este motivul 

pentru care am studiat ani la rând succesul. 

- De ce anume ești cel mai curios? 

Urmărirea sursei curiozității tale este cheia succesului autentic. 
 

2. Perseverența este neprețuită. 

"Nu este pentru că nu sunt deștept, dar eu doar studiez problemele mai mult" 

Prin perseverență broasca țestoasă (din poveste) a ajuns la corabie. Ești dispus să perseverezi până îți 

atingi scopul? 

Se spune că întreaga valoare a unui timbru postal este dată de abilitatea lui de a se lipi de ceva până 

ajunge la destinație. Fii ca și timbrul poștal, termină drumul pe care l-ai început! 
 

3. Fii atent la prezent. 

"Orice bărbat care poate conduce mașina în siguranță în timp ce sărută o fată drăguță, pur și simplu 

nu acordă întreaga atenție sărutului." 

Tatăl meu spunea întotdeauna că nu poți călări doi cai deodată. Mie îmi place să spun că poți face 

orice, dar nu pe toate. Învață să fii prezent, acordă întreaga atenție lucrului pe care îl faci. 

Energia concentrată (atenția îndreptată spre ceea ce faci) este putere și aceasta este diferența între 

succes și eșec! 

 

4. Puterea imaginației. 

"Imaginația este TOTUL. Imaginația este previziunea a ceea ce viața îți va aduce. Imaginația este 

mai importantă decât cunoștințele." 

- Îți folosești imaginația zilnic? 

Einsetin a spus că imaginația este mai importantă decât cunoștințele! Imaginația îți pregătește 

viitorul. 

Einstein chiar a spus: "Adevăratul semn al inteligenței nu sunt cunoștințele, ci imaginația!" 

Îți exersezi zilnic "mușchii" imaginației?. Nu lăsa ceva atât de puternic ca imaginația nefolosit! 
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5. Fă greșeli. 

"O persoană care nu greșește niciodată 

este o persoană care niciodată nu 

încearcă ceva nou." 

Să nu îți fie niciodată teamă că vei greși. 

Greșeala nu înseamnă esec! Greșelile te 

pot face mai bun, mai deștept și mai rapid, 

dacă te folosești de ele cum trebuie (să le  

înveți). 

Descoperă puterea din "a greși".  

Am spus-o și înainte și repet: dacă vrei să 

reușești, triplează numărul de greșeli pe 

care le faci. 

 
6. Trăiește clipa. 

"Niciodată nu mă gândesc la viitor - vine oricum destul de repede." 

Singura modalitate de a aborda în mod corespunzător viitorul este să fii prezent cât se poate de mult 

"în prezent". 

Nu poți "în prezent" schimba ziua de ieri sau pe cea de mâine. Este crucial să îți dedici toate 

eforturile tale pentru "acum". Este singurul timp care contează, este singurul timp care există! 

 
7. Creează valoare. 

"Străduiește-te nu să fie un succes ci mai degrabă să fie de valoare." 

Nu-ți pierde timpul încercând să fii "de succes", folosește-ți timpul creând valoare. Dacă esti 

"valoros" vei atrage și succesul. 

Descoperă talentele și abilitățile pe care le ai, învață cum să le folosești astfel încât ceilalți să 

beneficieze de ele. 

Muncește să devii valoros și succesul te va "năuci"! 

 
8. Nu te aștepta la rezultate diferite. 

"Este o nebunie să faci mereu și mereu același lucru dar să te aștepți la rezultate diferite!" 

Nu poți face zilnic același lucru și să aștepti rezultate diferite! 

Cu alte cuvinte, nu poți face același antrenament de rutina dar să arăți diferit. 

Pentru ca viața ta să se schimbe, trebuie să schimbi atât de mult acțiunile tale și modul tau de 

gândire, cât de mult vrei să îți schimbi viața! 

 
9. Cunoașterea vine din experiență. 

"Informația nu este cunoaștere. Cunoașterea vine din experiență." 

Cunoașterea vine din experiența acumulată. Poți discuta despre un subiect, dar discuția îți va oferi 

doar o înțelegere filozofică a lui. Trebuie să "experimentezi" mai întâi pentru a cunoaște cu adevarat.  

Care este "lecția" ? Nu pierde prea mult timp asuns după informații, ieși afară și fă-o! 

Experimentează și vei obține cunoaștere neprețuită! 

 
10. Învață regulile și apoi joacă mai bine. 

"Trebuie să înveți regulile jocului. Apoi trebuie să joci mai bine decât toți ceilalți!" 

Pentru a pune totul în termeni simpli, există două lucruri pe care trebuie să le faci: 

Primul lucru este să înveți regulile jocului pe care vrei să îl joci. Poate nu sună interesant, dar este 

vital. 

Al doilea lucru este să joci jocul mai bine decât ceilalți. Dacă reușești aceste două lucruri, succesul îți 

este garantat! 

Material propus de prof.  Herescu Monica 

Preluat de pe www.povesticutâlc.ro 
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Ce este calendarul de Advent? 
Coordonator prof Ilă-Gașpar Carmen 

În calendarul de Advent al poveștilor săsești, fiecare număr este o 

nouă zi în care veți descoperi o surpriză – o poveste legată de iarnă 

și de Crăciun, cu tot farmecul ce învăluie sărbătorile. Personajele 

noastre principale sunt sașii, dar, așa cum veți observa adesea, 

comunitatea și spiritul Crăciunului înseamnă conviețuire, prietenie, 

comunicare, împrumut de obiceiuri. Colindele se înalță în văzduh 

peste toți, bucuria Crăciunului ne luminează sufletele și Moș 

Crăciun ajunge negreșit în fiecare casă. Chiar prima poveste a 

calendarului nostru exprimă toate acestea la un loc: în România, în 

Germania, în lume, a devenit o modă să deschidem astăzi prima 

ușiță a calendarului de Advent (sau pe toate deodată). (clasa a V-a 

G1) 

 Dar ce este și care sunt semnificațiile Adventului? Așadar să începem cu începutul… 

Ce este Adventul? 

Adventul este timp de bucurie și liniște, în așteptarea 

Crăciunului. De Avent se deschid căsuțele târgurilor de Crăciun, 

iar atmosfera feerică se umple de arome de vin fiert și turte 

dulci, de glasuri vesele. Probabil că tot din Advent începe și Moș 

Crăciun să-și pregătească renii și sania, iar poșta lui nu mai face 

față scrisorilor. 

Cuvântul Advent provine din latinul “adventus”, care înseamnă 

“venire”. Corespondentul său în Biserica Ortodoxă ar fi, numai 

într-o anumită măsură, perioada postului, deși cele două diferă 

atât prin durată, cât și prin felul în care sunt celebrate. 

Adventul începe în a patra duminică înainte de 25 decembrie, 

așa că data diferă de la an la an, între 27 noiembrie și 3 

decembrie. În fiecare dintre cele patru duminici de Advent se țin 

slujbe speciale, în pregătirea Crăciunului, iar în mijlocul 

familiilor este o tradiție aprinderea câte unei lumânări din 

coronița de Advent. (clasa a V-a G1)  

  

Tradiția calendarului de Advent 

Calendarul de Advent este expresia nerăbdării și a pregătirii în 

așteptarea sărbătorilor, numărând la propriu, zi cu zi, până în Ajunul 

Crăciunului.  

Înainte de a fi o alergătură după cadouri, în Advent fiecare zi ar trebui să ne îmbogățească 

sufletește, să ne bucure și să ne introducă treptat în atmosfera Crăciunului. 

Deși Adventul ca perioadă de pregătire spirituală este celebrat în biserică încă din secolele V-VI, 

se pare că tradiția calendarului de Advent este relativ recentă. Ea ar veni de la germanii luterani, care în 

http://povestisasesti.files.wordpress.com/2013/11/i_113645030_50_20080901.jpg
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secolul XIX numărau zilele până la Crăciun prin diferite metode: de la simpla însemnare cu creta pe ușă, 

la aprinderea unei lumânări în fiecare zi.  

Există o legendă care spune că un preot de la un orfelinat era întrebat zilnic de copiii nerăbdători 

cât mai este până la Crăciun. Văzând curiozitatea lor, preotul a avut ideea să le înșire 24 de lumânări și să 

le aprindă în fiecare zi câte una. Așa copiii știau sigur când vine Moșul. 

Primul calendar de Advent asa cum îl știm astăzi a fost confecționat în 1851, iar primul tipărit a 

apărut în 1902, în Hamburg. Gerharg Lang a tipărit la München, în 1908, un calendar de Advent cu 

imagini și mesaje biblice, care a devenit rapid foarte popular. 

Calendarele pe care le vedem peste tot în magazine sunt convențional numerotate de la 1 la 24 

decembrie, indiferent de data când începe Adventul în anul respectiv. În zilele noastre, aceste calendare 

au devenit nelipsite distracții, în forme diverse și cât mai originale. Știm cu toții că nu doar copii sunt cei 

care își stăpânesc cu greu curiozitatea de a desface toate ușițele deodată, pentru a descoperi ce surpriză se 

ascunde în spatele lor: o bucățică de ciocolată, un cadou mic, o jucărie sau un mesaj. 

Obiceiuri de Advent în Transilvania 

În Transilvania, Adventul este un obicei tot mai recent, iar de prin anii ‘60 s-a răspândit mai mult 

sub influența sașilor deja plecați în Germania. În unele comunități a fost adoptat, în altele a fost privit ca o 

invenție modernă și celebrat doar prin slujbele religioase speciale. Oricum, în general, sașii din 

Transilvania l-au sărbătorit ceva mai rezervat decât în Vest, urmând un ritm firesc al pregătirilor care 

oricum se făceau înaintea sărbătorilor. 

Balul de Sf. Katharina, pe 25 noiembrie, încheia în mod tradițional petrecerile cu dans, până la 

Crăciun. În Advent, corurile și fanfarele începeau repetițiile pentru cântecele de Crăciun. Tot devreme, 

din primele zile ale Adventului încep și copiii, sub 

îndrumarea preotului sau a dascălilor să-și intre în rolul  ales 

pentru sceneta Nașterii Domnului, nelipsită de Crăciun. 

La Cisnădioara s-a ținut mult timp tradiția ca în fiecare 

duminică de Advent, corul să țină un mic concert de cântece 

de Crăciun, pe treptele bisericii.În multe comunități, 

coroanele de Advent și lumânările de ceară erau făcute 

manual, în casă. Turnatul lumânărilor era de obicei treaba 

băieților tineri, iar coronițele de brad erau împletite în general 

de femeile mai în varsta 

 

Sărbători de iarnă în Europa 

PIEŢELE DE CRĂCIUN ÎN AUSTRIA 

Tradiţia pieţelor de Crăciun este întâlnită peste tot în Europa. 

Este vorba despre un fel de bazare şi parcuri de distracţii la un 

loc. Cele mai renumite manifestări de acest gen sunt la Viena, 

capitala Austriei, dar şi la Bruxelles (Belgia), Frankfurt si 

Nürenberg (Germania), destinaţii la fel de potrivite pentru o 

vacanţă de iarnă de neuitat. Dacă, dimpotrivă, adori oraşele cu 

un aer liniştit, atunci vei fi încântat să treci la ceas de 

sărbătoare prin Salzburg (Austria). 

Elegant și pitoresc în acelaşi timp, Salzburg îşi păstrează atmosfera intimă în sezonul rece, fiind vizitat de 

mai puţini turişti, întrucât majoritatea cumpărătorilor din magazine şi pieţe sunt localnici. Unii dintre ei 

defilează mândri în costume tradiţionale: jachete verzi cu nasturi metalici, pantaloni până la genunchi, 

şosete de lână trase peste gambe şi pălărioare cu nelipsitele pene 
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Ce îţi oferă o astfel de piaţă de Crăciun? Imaginează-ţi străzi medievale, feeric luminate. Câteva castane 

coapte, fierbinţi îţi încălzesc mâinile, auzi râsetele copiilor care se dau în carusel şi te plimbi printre zeci, 

chiar sute de tarabe şi căsuţe din lemn, care te ademenesc cu tot soiul de bunătăţi specifice locului, 

suveniruri, ornamente pentru brad, jucării şi alte cadouri care mai de care mai simpatice sau ciudate... . 

(clasa a V-a G1) 

 

Horoscopul  iernii 2018 

Berbec – Promisiumi, recolte bogate 

Taur – Roadele muncii sunt semne de 

belșug! 

Gemeni – Fulg cu fulg, zăpada se așterne 

Rac – O, ce încântare!  

 Momente cu artificii ! 

Leu – Minune! Cum.., foc in sobă? 

Fecioară – MARE SERBARE, asteaptă! 

Balanță – Schimb de ROLURI? 

 

 

Scorpion –Util  un Fular CU Mănuși 

Săgetător – Sinergia Săniuței. 

Capricorn – Frumoase, globuri și 

ornamente!! 

Vărsător – Se asteaptă... 

 momente de bucurie! 

Pești – Spectacol cu ropote de aplauze! 
 

Tehn.prof.  Herescu Monica 

Coperta: Fotografic 

Contracoperta: Fotografic 
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