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IMPRESII ȘI REZULTATE
Proiectul “Centru pilot și rețea pentru incluziunea și siguranța copiilor în școlile din Brașov” s-a desfășurat în
școala noastră în parteneriat cu Organizația “Child Safety House” din Islanda, reprezentată de doamna
Storgaard Herdis și s-a încheiat după unsprezece luni de activitate, la finalul lunii aprilie 2016.
Este pentru prima oară când școala noatră depune o propunere de proiect european, din fonduri norvegiene și
acest proiect a fost aprobat. Este și pentru mine, pentru prima oară, când sunt manager de proiect. Am lucrat în
multe proiecte europene ca formator pentru adulți sau consilier vocațional.
Proiectul a avut o gamă variată de activități la care au fost angrenate toate cadrele didactice din școală, cât și
toți elevii și părinții școlii noasre. Fiind implicate foarte multe persoane în acest proiect, nu totul s-a desfășurat
de la început foarte bine, ci cu multă răbdare, bunăvoință, comunicare și încredere rezultatele au început să fie
de la o lună la alta mai bune.
Astfel, acum pot spune că privind în urmă sunt foarte mulțumită de întreaga implicare a tuturor
colegilor, cât și de rezultatele obținute. Dintre acestea amintesc: activități de publicitate, activități de formare,
activități de informare (chestionare inițiale și finale aplicate părinților), activități bilaterale, investiții, site-ul
proiectului, vizite. S-a dezvoltat în școala noastră o rețea pentru promovarea incluziunii și siguranței copiilor în
școală ce implică 20 de organizații și instituții locale (5 școli, 10 ONG-uri, 5 reprezentanți ai instituțiilor
publice, 4 reprezentanți din mediul privat) cu care Școala Gimnazială nr.12 are încheiate acorduri de
parteneriat.
Activitățile de publicitate s-au referit la conceperea , realizarea, prezentarea și distribuirea pliantelor și
broșurilor părinților și elevilor școlii noastre. Au mai fost concepute, realizate și expuse, pe toată perioada de
implementare a proiectului, un banner și un roll-up.
Site-ul proiectului cuprinde multe informații relevante și la zi, putându-se accesa la adresa:
sc12germana.wix.com/centrupilot.
Activitățile de formare au constat în formarea a 51 de cadre didactice, 46 de la noi din școală și 5 de la
școlile cu care avem încheiate acorduri de colaborare. Cursurile care s-au desfășurat într-o perioadă relativ
scurtă, au fost:
-Prevenirea accidentării copiilor și prim ajutor cu durata de 16 ore,
-Animator socio-educativ cu durata de 160 ore,
-Manager al sistemului de management al riscului cu durata de 180 ore.
Au fost selectate 5 cadre didactice care au participat la cursuri de Formator cu durata de 40 ore.
Pentru toate aceste cursuri cadrele didactice participante au primit certificate de absolvire și suplimente
descriptive ale certificatelor, eliberate de firma care a efectuat formarea.
Activitățile de informare au constat în completarea de către părinții elevilor noștri a chestionarelor
inițiale și finale concepute și interpretate de către echipa de management a proiectului. Diseminarea
rezultatelor celor două chestionare s-a realizat în cadrul întâlnirilor cu părinții și funcționarii de informații
(învățătorii și diriginții claselor).
Investițiile care s-au realizat în cadrul acestui proiect au constat în dotarea a 2 săli de clasă de la ciclul
primar cu: 60 de pupitre și 60 de scaune reglabile pe înălțime, 60 de dulapuri individuale fixate în perete, 2
catedre și 2 table interactive cu videoproiector incorporat.
Tot ca investiții au fost și lucrările efectuate pentru siguranța elevilor în școală. Acestea au constat în: aplicarea
unei folii de protecție antispargere pe geamurile ușilor de pe holurile celor două corpuri de clădire în care
funcționează școala, montarea unei balustrade suplimentare pe scara elevilor și turnarea unui covor de cauciuc
pe terenul de sport de pe strada De Mijloc.
În cadrul activităților bilaterale cei cinci formatori au efectuat o vizită de studiu în Islanda Reykjavik
în perioada 8-11 februarie 2016, unde au vizitat mai multe școli și au avut întâlniri cu reprezentanți ai
Ministerului Educației din Islanda, cât și cu Asociația Părinților din Reykjavik.
În etapa de desfășurare a proiectului s-au efectuat vizite atât din partea partenerei din Islanda în
România (5 vizite), cât și din partea echipei de management a proiectului în Islanda (3 vizite). Aceste vizite au
fost benefice pentru ambele părți, fiecare am avut de învățat și exemplele de bune practici aplicate în Islanda o
să le transpunem în practică și în școala noastră. Am lucrat în echipă, alături de partenera noastră, în toate
activitățile legate de implementarea proiectului (lucrul la manualul pentru siguranța copiilor, la procedura
pentru reacție rapidă în situații de urgență, reducerea violenței în școală, etc.).
Pentru că am avut un an școlar foarte greu, dar cu rezultate pe măsură, ne-am mai gândit la alte
activități legate de siguranța copiilor în școală pe care le putem implementa și astfel s-a mai scris o continuare
a proiectului inițial cu încă șase luni. Ni s-a aprobat și acest proiect AA PLUS de către FRDS București drept
care dragi colegi, vă doresc SPOR LA TREABĂ!!
Director,
Prof. dr. WUSINCZKY DELIA ILEANA
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9 MAI
O ZI CU MULTIPLE SEMNIFICAŢII PENTRU ISTORIA ROMÂNILOR
De la 1877 până în prezent, românii au sărbătorit în fiecare an ziua în care s-a proclamat
independenţa României. Cuvintele rostite de Mihail Kogălniceanu, « Suntem independenţi, suntem o
naţiune de sine stătătoare », rostite în Adunarea Deputaţilor au reprezentat pentru români un moment
de mare bucurie. La 10 Mai principele Carol I a proclamat independenţa şi în Senatul României.
Pentru ca sultanul să recunoască
ardeleni să treacă munţii ca să
acest fapt, românii erau pregătiţi
participe ca voluntari la acest război
să lupte alături de armata rusă
sau să organizeze colecte pentru
care se afla deja în
ajutorarea armatei.
război împotriva
După obţinerea independenţei,
otomanilor, la sud
România devine treptat un stat
de
Dunăre.
În
european modern, prestigiul ei
timpul luptelor de la
politic sporeşte prin ridicarea la
Plevna,
Griviţa,
rangul de regat în1881.
Smârdan, Vidin şi
Ziua de 9 Mai semnifică pentru
Rahova, mulţi soldaţi
noi, dar şi pentru popoarele
români au pierit sau au
europene Ziua Victoriei. Ea
fost răniţi. Dorinţa de
a marcat sfârşitul celui de- al Doilea
libertate a făcut ca un
Război Mondial în Europa, ca urmare
mare număr de români
a capitulării Germaniei la 8 mai 1945.
Pentru a se evita izbucnirea unei noi conflagraţii la nivel european şi a se atenua rivalităţile
franco- germane, în 1957 la Roma, la iniţiativa francezilor Robert Schuman şi Jean Monnet se
formează Comunitatea Economică Europeană , din care făceau parte : Germania, Franţa, Italia,
Belgia, Olanda şi Luxemburg. Treptat au aderat şi alte state la această uniune şi în 1991 prin Tratatul
de la Maastricht s-a format Uniunea Europeană din care face parte în prezent şi România. Ziua de 9
Mai reprezintă şi Ziua Uniunii Europene.
Pentru a marca această zi elevii şcolii noastre din clasele a VI-a au participat la festivităţile de
comemorare de la Cimitirul Eroilor.
La Muzeul « Casa Mureşenilor » elevele Lupu Raluca, clasa a VII-a A şi Lupu Sabrina clasa
a VII-a B, au realizat o prezentare şi un poster despre semnificaţia zilei de 9 Mai 1945. Această
activitate a făcut parte din proiectul judeţean în care este implicată şcoala noastră împreună cu alte
şcoli, proiect intitulat « Trecut românesc - Viitor european».
Profesor Mucha Luminiţa Aura
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DANSURI POPULARE ROMÂNEŞTI
M-am decis să scriu despre ceea ce-mi place foarte mult să fac, despre ceea ce numesc eu pasiune...
despre dansurile populare româneşti.
Totul a început prin octombrie 2015 când domnul profesor de fizică, Enache Gabriel, a avut o idee
foarte bună, ideea de a avea și şcoala noastră un ansamblu de dansuri populare româneşti. Când am
auzit propunerea domnului profesor, majoritatea am refuzat. Nu părea ceva care să ne încânte
extraordinar nici pe mine, nici pe colegii mei. Dar până la urmă am decis să dăm o şansă acestei idei.
Şi, cu tot dragul o spun, nu îmi pare deloc rău că am acceptat. Pentru mine, dansurile populare
româneşti înseamnă tradiţie, obiceiuri, înseamnă ceva ce nu pot exprima în cuvinte.
După luni întregi de muncă şi exersare, am învăţat paşii, am învăţat să ne înţelegem şi să ne susţinem
reciproc. Am devenit o echipă, am legat prietenii, am învăţat să ne ajutăm unii pe alţii, dar cel mai
important lucru… am găsit pasiunea noastră comună, dansul.
Sunt mândră de mine, sunt mândră de echipa mea, de colegii mei. Şi, nu în ultimul rând, mulţumim
pentru răbdarea şi susţinerea domnului profesor, Enache Gabriel.
Lupu Raluca Clasa a VII-a A
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IMPORTANŢA CONCURSURILOR ȘCOLARE
Prof. înv. primar Grosu-Tiu Corina
"Concursurile şcolare au ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului la
disciplinele prevăzute în curriculumul şcolar şi se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite
pentru domeniile şi disciplinele studiate". (Din Regulamentul general al olimpiadelor şcolare)
Concursurile şcolare sunt activităţi extracurriculare la care elevii pot participa opţional sau la recomandarea
cadrului didactic. Acestea au o mare valoare formativă pentru elevi deoarece:
valorifică interesul pentru un anumit domeniu;
contribuie la învăţarea unor lucruri sau abilităţi noi precum: copilul învaţă să îşi organizeze timpul, să facă
faţă unei competiţii, învaţă valoarea efortului, disciplinei în activitate, perseverenței, răbdării şi
responsabilității;
testează cunoştinţele asimilate;
cresc stima de sine;
stimulează spiritul de iniţiativă, abilităţile sociale şi de comunicare, imaginaţia, oferindu-le elevilor o
nouă oportunitate de a asimila cunoştinte noi;
influenţează rezultatele şcolare.
În acest an școlar, elevii clasei a II-a A, clasă pe care o coordonez, au participat la Concursul Şcolar
Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER-COMUNICARE și Concursul Şcolar Naţional de
Competenţă şi Performanţă COMPER- MATEMATICĂ, obținând rezultate bune și foarte bune, după cum
urmează:
La Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER-COMUNICARE s-au obținut
următoarele rezultate:
SEM. I→ PREMIUL I: Cafadaru Ianis, Enache Andreea, Muntean Tudor, Salem-Boboc Kareem, Sneatovschi
Andreea, Văduva Tudor, Voica Eduard, Kiss Eduard, Maxim Andrei, Popa Diana
PREMUIL II: Ababei Anastasia, Pîșeu Teodora, Gogu Daniel, Tăbleț Alexandru, Văleanu Daria,
Viron Bianca
PREMIUL III: Bolovan Cătălin, Limban Raul, Beke Erik, Oană Ilie, Miron-Balai Antonio
MENȚIUNE: Aroșoae Alexandru, Diaconu Agnes, Jingă Beatrice, Lupică Vlad, Guzumaș Emilia,
Hriscu George
SEM. al II-lea→PREMIUL I: Haș Cezar, Popa Diana, Văduva Tudor, Voica Eduard, Limban Raul
PREMUIL II: Diaconu Agnes, Enache Andreea, Muntean Tudor, Salem-Boboc Kareem,
Văleanu Daria, Ababei Anastasia, Cafadaru Ianis, Miron-Balai Antonio, Tibelea Andrei
PREMIUL III: Aroșoae Alexandru, Gogu Daniel, Maxim Andrei, Tăbleț Alexandru, Beke
Erik, Hriscu George, Lupică Vlad, Pîșeu Teodora, Viron Bianca
MENȚIUNE: Jingă Beatrice, Sneatovschi Andreea
La Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER- MATEMATICĂ s-au
obținut următoarele rezultate:
SEM. I→ PREMIUL I: Enache Andreea, Popa Diana, Voica Eduard, Aroșoae Alexandru, Beke Erik, Cafadaru
Ianis, Maxim Andrei, Văduva Tudor
PREMUIL II: Haș Cezar, Muntean Tudor, Diaconu Agnes, Salem-Boboc Kareem, Sneatovschi
Andreea, Văleanu Daria
PREMIUL III: Limban Raul, Miron-Balai Antonio, Pîșeu Teodora, Viron Bianca, Bolovan Cătălin,
Tibelea Andrei
MENȚIUNE: Ababei Anastasia, Hriscu George, Tăbleț Alexandru, Kiss Eduard
SEM. al II-lea→PREMIUL I: Enache Andreea, Salem-Boboc Kareem, Voica Eduard
PREMUIL II: Aroșoae Alexandru, Văduva Tudor, Maxim Andrei, Văleanu Daria
PREMIUL III: Cafadaru Ianis, Haș Cezar, Popa Diana, Viron Bianca, Beke Erik
MENȚIUNE: Muntean Tudor, Tăbleț Alexandru, Limban Raul, Hriscu George, Sneatovschi Andreea
La Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER-COMUNICARE, elevii
VĂDUVA TUDOR și VOICA EDUARD s-au calificat la ETAPA NAȚIONALĂ.
La Concursul Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă COMPER- MATEMATICĂ, eleva
ENACHE ANDREEA s-a calificat la ETAPA NAȚIONALĂ.
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Războiul lumilor
“Războiul lumilor” este un roman scris de
Herbert George Wells, în care Pământul (mai
precis Londra și periferiile sale) este invadat de
marțieni.
La începutul secolului XX, planeta Marte era
considerată ca fiind mai veche decât Pământul.
Fiind mai mică și mai îndepărtată, aceasta s-a
răcit mai repede și, prin urmare, viața a apărut
mai repede pe aceasta. Creaturile de pe Marte
sunt, așadar, mult mai evoluate. Cum a început
mai repede, viața pe Marte se va și sfârși mai
curând. Răcirea planetei face deja viața pe ea o
adevărată provocare. Sub aceste circumstanțe,
marțienii au hotărât să atace Pământul. Și
înainte de a-i judeca, să ne gândim la ceea ce ia făcut omul păsării Dodo și altor animale, sau
chiar altor oameni, precum aborigenii din
Australia.
Totul a început într-o noapte de vară când, la
ora 24, o uriașă explozie de flăcări fusese
văzută de observatoarele din toată lumea,
zburând dinspre Marte spre Pământ. Aceasta
dispăru după câteva secunde. “Precum gazele
aprinse care ies dintr-un tun” ar fi cea mai bună
descriere. Fenomenul s-a repetat în următoarea
noapte, și următoarea, pentru un total de zece
nopți. Ceea ce nimeni de pe Pământ nu bănuia
era faptul că zece proiectile zburau în fiecare

Orașul de cenușă

moment spre ei, trase dintr-un imens tun
construit de marțieni.
Multe zile mai târziu, într-o noapte, o stea
căzătoare zbură pe cerul Londrei. Era primul
proiectil marțian. În dimineața următoare,
astronomul englez Ogilvy găsi obiectul prăbușit
pe islazul dintre Horsell, Ottershaw și Woking,
în apropiere de Londra, la doar câțiva kilometri
de casa naratorului, în Maybury (romanul este
relatat la persoana I). Era un cilindru uriaș, de
aproape treizeci de metri în diametru, parțial
îngropat în craterul pe care îl făcuse. Lui
Ogilvy îi trebuiră câteva minute să realizeze că
de fapt capătul cilindrului se deșuruba încet. Își
dădu imediat seama că cilindrul era de pe
Marte și că era ceva înăuntru, care îl deșuruba.
Ogilvy fugi în Woking, unde îl întâlni pe
jurnalistul Henderson și îi povesti cele
întâmplate. Vestea se răspândi rapid, iar mulți
oameni din împrejurimi, inclusiv naratorul,
merseră pe islaz ca să vadă cilindrul. Cu acesta
nu se întâmplă nimic până spre seară, când
deșurubarea cilindrului se finaliză iar capacul
căzu. Din cilindru ieși un marțian.
Pentru a afla prin ce peripeții trece personajul și
cum ajunge omenirea la un pas de distrugere,
vă recomand să citiți romanul..
Lungu Cristian, clasa a VI-a G2

Orașul de cenușă este cel de-al doilea roman din seria Instrumente Mortale scrisă de Cassandra
Clare. Ea este o autoare americană de cărți SF, cunoscută, în general, pentru această serie de romane
(Orașul oaselor; Orașul de cenușă; Orașul de sticlă; Orașul îngerilor căzuți; Orașul sufletelor
pierdute).
În acest roman este vorba despre o adolescentă numită Clary Fray, despre cel mai bun prieten,
Simon și o mamă pe nume Jocelyn. După ce Jocelyn este răpită de către Valentine (tatăl lui Clary și
fostul soț al lui Jocelyn, unul dintre cei mai puternici vânători de umbre deoarece s-a aliat cu demonii)
și recuperată de către Clar , Jace și Luke (cel mai bun prieten al mamei ei), Clary află că Jace, băiatul
pe care îl place este, de fapt, fratele ei-totul petrecându-se în prima carte. În a doua carte, Clary
împreună cu fratele ei, încearcă să-l oprească pe Valentine din a distruge Conclavul (conducerea
vânătorilor de umbre), dar pe parcurs apar și alte probleme și mistere ce trebuie rezolvate.
Romanul a fost publicat în data de 25 martie 2008 (464 de pagini). A fost unul din YALSA’s top
zece cărți pentru adolescenți în 2009, autoarea fiind denumită „New York Times bestselling author”.
Prima carte m-a motivat să o citesc și pe a doua datorită faptului că nu m-am putut gândi că Jace
este fratele lui Clary. Vă mărturisesc că este cea mai fascinantă carte pe care am citit-o vreodată. Iar a
doua o întrece pe prima prin simpla propoziție de pe ultima pagină.
Recomand această carte tuturor iubitorilor de SF, acțiune, romantism și fantazie deoarece acest
roman le are pe toate.
Ivan Damaris - clasa a VII-a G1
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LECTURI DE VACANŢĂ

Betreuer :Prof. Sinziana Iordachi
,,Auf einem langen Weg“
(von Gudrun Pausenwang)
Meiner Meinung nach, passt mein Buch,“Auf
einem langen Weg“ von Gudrun Pausenwang,
perfekt zum Thema Krieg.Für einige, hört es
sich dieses Thema nicht so gut an,aber wenn
man weitererforscht ist es sehr interessant.
Besonders
interessant
finde
ich
die
Schwierigkeiten, die der zweite Weltkrieg
verursacht hat. Diese haben mich tief geprägt.
Im Buch werden zwei Brüder vorgestellt, die
im Krieg von ihren Eltern getrennt werden und
alleine für eine Zeit leben müssen. Ihnen ist es
natürlich nicht leicht, genau wie allen anderen
Menschen im Krieg. Ich glaube, dass es wichtig
ist, über Kriege zu lesen ,denn nur dann kann
man sich richtig vorstellen, wie schwer es
damals war.Mir hat das Buch sehr gefallen ,und
ich empfehle es herzlich weiter.
(Iosif Pascu, clasa aVI-a G1)

,,Die Insel ist zu klein für uns vier "
(von Gery
Greer und
Bob Ruddick)

Ich habe das
Abenteuerbuch
,,Die Insel ist
zu klein für
uns vier " von
Gery
Greer
und
Bob
Ruddick
gelesen . Das
Buch handelt
über zwei Freunde, die auf einer Insel zelten
wollen. Ich finde dieses Buch so vergnüglich
und kurzweilig , dass der Leser es kichernd und
schmunzelnd in einem Rutsch durchlesen kann.
Das Buch ist in 32 kurze und abenteuerliche
Kapitel gegliedert und der Inhalt, kurz
zusammengefasst , ist folgender. Scott und Pete
haben einen tollen Plan: ganz allein wollen sie
eine Woche auf der wilden , unbewohnten
Schildkröteninsel zelten . Das lächerliche Zelt ,
das sie sich leihen mussten , sieht dort sowieso
keine Menschenseele. Doch nichts läuft nach
Plan . Als sie bei ihrer Ankunft vor der
,,einsamen" Insel mit dem Kanu kentern ,
werden sie schon erwartet : ausgerechnet von
zwei Mädchen ! Das kann heiter werden
und.......den Rest werdet ihr selbst erfahren,
wenn ihr das Buch lest.
(Olivia Anghel, clasa a VI-a G1)
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,,Eine Tüte grüner Wind"
(von Gesine Schluz)

,,Magische Zeiten: Plotzlich verliebt”
(von Katia Henkel)

In dem Buch ,,Eine Tüte grüner Wind" von Gesine
Schluz ist die Rede über Lucy und ihr Abenteuer in
Irland. Geplant war Urlaub mit Mama in den USA. Doch
jetzt soll Lucy plötzlich allein nach Irland fliegen. Zu
einer Tante, die sie gar nicht kennt. Lucy will da nicht
hin, kein bisschen, aber sie hat keine Wahl. Und
außerdem haben all Iren rote Haare. Also färbt sie sich
aus Protest die Haare irischrot, fliegt los und erlebt einen
Sommer, wie
sie ihn sich
nie
vorgestellt
hätte! Diese
Buch ist voll
Abenteuer
und
Freundschaft.
Meiner
Meinung
nach
ist
dieses Buch
sehr toll und
lehrhaft. Ich
empfehle
euch
allen
herzlich
dieses Buch.
(Alexia
Voicu, clasa a
VI-a G1)

Meiner Meinung nach, ist
,,Magische
Zeiten:
Plötzlich
verliebt”,das
TOLLSTE Buch, das ich
gelesen habe. In diesem
Buch ist es die Rede über
Suse, die einen TopSecret-Blog schreibt, hat
Herzklopfen wegen Henri
und zwei allerbesten
Freundinnen. Mit Luna
und Marli teilt sie ein
Geheimnis: Die drei
können durch die Zeiten
springen,aber damit wird
es
erst
richtig
kompliziert. Nicht nur, dass Henri Suse für eine andere
hält, plötzlich verliert Marli auch noch ihre magische
Kraft. Sie müssen den Zeitenzauber zahlen um Marlis
Krafte zurück zu bekommen. Diese ist eine Geschichte,
die sich in einer ganz normalen Familie abspielt, die aber
auch ein bisschen verrückt ist.
Einige Leser kennen vielleicht schon Band 1, "Magische
Zeiten. Plötzlich verzaubert". Dieses Buch, ,,Magische
Zeiten. Plötzlich verliebt" ist der zweite Band eines
Dreiteilers für alle Mädchen ,,zwischen 11 und ca. 111
Jahren". Ich empfehle dieses Buch, vor allem, für das
interessante Thema : ZEITREISEN. Nur wenn man an
dieses Thema denkt, will man das Buch lesen und es
wäre eine gute Entscheidung, weil es eine
(ent)spannende Ferienlektüre ist.
(Stefania Dovanca, clasa a VI-a G1)

,,Lippels Traum ” (von Paul Maar)
In dem Buch, das ich gelesen habe, geht es um einen Jungen
, Lippel, der 12 Jahre alt ist und in der fünfte Klasse geht .
Er hat zwei beste Freunde , Hamide und Arslan , die aus der
Türkei kommen . Lippel träumt jede Nacht vom
Morgenland , wo ein Prinz und eine Prinzessin , Hamide
und Arslan, in einem Palast leben . Lippel befreundet sich
mit dem Prinzen, er findet einen kleinen herrenlosen Köter,
mit dem er durch die Wüßte irrt und besichticht den großen
und prächtigen Palast. Außerdem erfährt er über die
Feinden des Prinzen und der Prinzessin. Dieses Buch
“Lippels Traum” erzählt über die Bräuche und über die
Kultur aus dem Morgenland, ist lehrreich, spanned, aber
auch lustig und ich empfehle es herzlich .
(Karina Tomulescu, VI G1
,,Fünf Freunde und das Höhlengeheimnis”
Das Buch, das ich empfehle heißt ,,Fünf Freunde und das
Höhlengeheimnis”. In diesem Buch ist die Rede über 4 Kinder und ihr Hund, die, die Räuber, die Sir Donalds goldene
Uhrensammlung gestohlen haben, finden wollen. Nach einem furchtbaren Sturm entdecken sie einen unterirdischen Gang.
Dort finden sie alle Schätze, die gestohlen wurden. Die Räuber fliehen, aber bis zuletzt, gelingt es den fünf Freunden,
zusammen mit dem Polizeikommissar, die Räuber zu fangen.
Meiner Meinung nach, sorgt ein Abenteuerbuch für eine spannende und unterhaltsame Stimmung und leitet den Leser in
eine geheimnisvolle Welt, wo er selber nach Lösungen suchen kann. Die Gestalten sind aktiv und gar nicht langweilig. Die
Abenteuerbücher sind wichtig, weil sie den Leser inspirieren, seine eigenen Abenteuer zu träumen oder sogar zu ,,erleben”.
Ich werde immer die Aktion der Bücher schätzen und in den Abenteuerbüchern gibt es viel davon. Das ist der Grund,
warum ich so sehr die Abenteuerbücher mag und warum ich sie auch herzlich empfehle. (Dorian Cring, clasa a VI-a G1)
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„Milchkaffee und Streuselkuchen" (von Carolin Philipps)
Die fiktive Geschichte „Milchkaffee und Streuselkuchen" erzählt vom
Leben einer Flüchtlingsfamilie in Deutschland, von den Wünschen,
Hoffnungen und Ängsten eines Jungen, der hier seine Heimat sieht und
nach einem rassistischen Überfall einen neuen Freund findet.
Die Eltern des 10-jährigen Sammy sind wegen des Bürgerkrieges aus
Äthiopien geflohen. Sammy ist in Deutschland geboren und
aufgewachsen. „Sie waren geblieben, damit Sammy in Frieden und
Sicherheit aufwachsen konnte. Er sollte es besser haben als sie. Er sollte
nicht im Lager aufwachsen, sondern eine richtige Ausbildung
bekommen wie die anderen Kinder. Er sollte jeden Tag satt werden, zur
Schule gehen, Klavier spielen, leben ohne Angst. Und bis jetzt hat auch
alles geklappt." Am Tag der Deutschen Einheit 1991 überfällt eine
Gruppe Jugendlicher die Siedlung, in der Sammy wohnt. „Dann fliegt
der erste Stein. Im Nachbarhaus im zweiten Stock geht die
Fensterscheibe zu Bruch. Ein weiterer Stein trifft die Wand im
Erdgeschoss." Als Sammy sich aus dem Fenster beugt, um nachzusehen
was los ist, schreit der Anführer: „Dort, der Schwarze!" Sammy wird
durch einen Stein an der Hand verletzt. Die meisten Leute stehen
regungslos vor dem Haus und schauen nur zu. Sonia, Sammys Freundin
greift ein, droht mit der Polizei und vertreibt dadurch die Jugendlichen.
Durch dieses Erlebnis wird Sammy bewusst, dass er eine braune Haut
hat und nicht so aussieht wie die anderen Kinder in seiner Klasse.
Besonders traurig ist er, weil er wegen der Handverletzung nicht Klavier
spielen kann, und so auch nicht an den Musikwettbewerb teilnehmen
kann. Boris, bisher sein größter Konkurrent, findet eine Lösung. Er
schlägt Sammy vor, zusammen das Klavierstück zu spielen, jeder mit
einem Hand. Die Beiden gewinnen zwar nicht den ersten Platz, aber
„am Ende sind sie auch mit dem zweiten Platz sehr zufrieden. Sie haben
mehr erreicht, als zu Beginn des Wettbewerbs zu erwarten war."
Das Buch vermittelt Hoffnung, weil zwei Junge unterschiedlichen
Hautfarbe einen Weg finden, miteinander zu leben. Die
Schlussfolgerung der beiden Jungen ist: „Milchkaffee und
Streuselkuchen" gehören zusammen, denn das eine ist ohne das andere
ziemlich langweilig."
(Darius Tudose, clasa a VI-a G1)

Food – a 21st century dilemma
“We are what we eat”. These
famous words are more true now
than ever before. One of the
biggest modern dilemmas is about
our food habits. Are we eating
well?
I think this answer is pretty
obvious. If you don’t believe me,
check the ingredient labels on
almost anything. I’ll give you a tip:
if you can’t pronounce it, it’s a
better idea to not put it in your
mouth. But often, the most toxic
ingredients aren’t actually labeled.
We can read on a chips label:
“potatoes, sunflower oil, aroma”.
The problem is the fabrication
process and what the aroma

contains. So, of course, they are
not mentioned.
It’s hard to imagine what goes
daily in our stomachs. Bug extract
for color and beaver “leftovers” as
vanilla aroma. Sounds tasty! And
those ones are fully natural!
Anyway, that’s enough about
ingredients.
The solution is simple! Eat
ecological products! Sadly, it’s not
that simple. An example will tell
us why. Because of efficiency
reasons. An ecological farm can
have 200 chicken with the costs
which a battery farm needs for
1.000. If we want organic food, we
shall expect much higher prices.
The lack of the artificial

flavourings make these products
last very little time.
Production of organic products
only could even be to small to
satisfy the demand. In short, a
society eating healthy is only a
dream. Or is it not? If we can use
the resources Mother Nature gave
us well, anything is possible.
Maybe not for us, but maybe for
our children.
In the end, we are what we eat.
Do we want to be fast, cheap, easy,
junk or fake? Be Natural and
healthy, be yourself!
Lungu Cristian clasa a VI-a G2
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„ISTORIA ALTFEL ”
Elevii şcolii noastre au participat la proiectul judeţean „Istoria altfel” care s-a desfăşurat în
perioada martie - iunie 2016 şi a constat în organizarea unor ateliere de lucru. Tema atelierelor a fost
,,Vestimentaţia de-a lungul timpului în zona în care locuim.” Elevii împreună cu profesorii trebuiau
să aleagă un stil vestimentar utilizat într-o anumită perioadă de către locuitorii din zonă, să alcătuiască
un material documentar, să realizeze costume în miniatură (de 40 cm lungime) şi să deseneze aceste
costume.
Doamnele profesoare Mucha Luminiţa Aura şi Truetsch Cornelia au format o grupă din 12 elevi din
clasele a VII-a şi au ales să realizeze un costum de femeie tânără din zona Rupea şi câte un costum
săsesc de femeie şi bărbat. Pentru a putea să se documenteze şi realizeze costumele, elevii au vizitat
Muzeul de Etnografie din Braşov şi au beneficiat de implicarea doamnei profesoare Sorea Cristina şi a
doamnelor de la Forumul German.
Pe data de 1 Iunie la « Casa Junilor » s-a organizat o expoziţie cu costumele şi desenele elevilor din
şcolile participante la acest proiect. Numărul mare de obiecte realizate de elevi ( costume şi diferite
alte obiecte tradiţionale) au demonstrat interesul tinerilor pentru istoria locală şi pentru tradiţiile din
zonă.
Profesor Mucha Luminiţa Aura

O vizită la Muzeul de
Istorie

În 18 mai 2016, eu și colegii mei din clasele a
V-a A și a VI-a A, împreună cu doamnele profesoare
Luminița Mucha și Cristina Sorea, am vizitat expoziția
EGIPTUL ANTIC, organizată la Muzeul de Istorie
Brașov. Aici am avut parte de o adevărată lecție de
istorie, atractivă și extrem de interesantă, în care am
primit informații despre una dintre cele mai mari
civilizații din epoca antică, sub atenta îndrumare și
supraveghere a mentorilor. Costumaţi în Cleopatra sau
în faraoni, am început o călătorie într-o lume mistică,
unde am văzut miniaturi ale celebrelor PIRAMIDE dar
și ale SFINXULUI, am făcut cunoştinţă cu mumii
așezate în sarcofage şi am aflat mai multe despre mitul
îmbălsămării. În cadrul atelierelor de lucru am
descifrat hieroglife și am confecționat brățări și
amulete, pe care vechii egipteni le purtau pentru a-și
feri corpul de pericole. Această activitate a fost una
plăcută în care am învățat lucruri deosebite, dar ne-am
și distrat.
Lăzurcă Iulia, clasa a V-a A

PRIETENIA
Într-o zi de primăvară
Vin acasă de la școală.
Pe drum eu mă întâlnesc,
C-un prieten ce-ndrăgesc.

Cu o mână mă ia de spate,
Și spune – Ce faci frate?
–Eu chiar mă gândeam la tine,
Nu vrei să vii pe la mine?
– Aș vrea, dacă mama m-ar lăsa!

Împreună ne jucăm,
Facem sport și învățăm
Să devenim oameni mari,
Sănătoși și temerari!

Butnariu Iustinian Ovidiu, clasa a V-a A
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Braşovul în sărbătoare
Scheii Braşovului reprezintă la figurat, dar şi la
propriu, inima României.
De aceea, în zi de
sărbătoare, de Duminica Tomii, m-am gândit să scriu
despre cel mai frumos dintre obiceiurile strămoşilor
noștri, amintind de vremuri străvechi ale istoriei –
alaiul Junilor spre Pietrele lui Solomon.
Braşovul îşi îmbracă haina de sărbătoare şi
aşteaptă Parada Junilor Braşoveni, un spectacol cu
elemente de mit, rit, ceremonial şi magie, o sărbătoare
plină de culoare şi energie spirituală naţională.
Noi, braşovenii, ne adunăm cu mic, cu mare, în
centrul oraşului, pentru a primi cu bucurie grupurile
mândrilor călăreţi. Întâmpinăm alaiul cu aplauze,
ovaţii şi bliţurile aparatelor foto.
Costumele frumoase ale junilor, considerate a fi
cel mai frumos port tradițional din România, captează
atenţia şi stârnesc admiraţia. Caii sunt impecabili, cu
coama frumos împletită cu panglici și ciucuri de toate
culorile. Spectacolul este impresionant şi cheamă,
parcă, împreună cu natura, la o nouă viaţă.
Un asemenea spectacol folcloric, tradițional
românesc, ne îndemnă să ne bucurăm de Lumina
Învierii, de Viaţă şi de darurile Naturii.
Salade Mihai Vlad,

clasa a VII-a A
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O GRĂDINĂ BOTANICĂ
Eram cândva într-o grădina botanică. Pornisem împreună
cu grupul meu în lumea minunată pe care o vizitam. O lume
minunată, cu fel de fel de plante, păsări și amfibieni. Era o zi
însorită, iar soarele arzător strălucea prin vitrinele decent
colorate ale globului de sticlă care acoperea grădina. Spre
sfârșitul turului, ghidul se opri și mulțumi foarte politicos
pentru atenția turiștilor. La plecare, datorită neatenției m-am
impiedicat și, nu stiu de ce, nu aveam de gând să mă ridic.
Când mă pregăteam să mă ridic, am observat că toata lumea
plecase, iar eu rămăsesem încuiată în grădină. Cu disperare,
am pornit în căutarea unui punct de reper, sperând să găsesc
un mod de a contacta pe cineva. Soarele era pe punctul de a
apune, iar eu mă tot învârteam prin grădină. Cu colțul ochiului
observasem un panou pe care scria: Zonă restricționată! Ca
de obicei, acel panou nu mă putea opri să trec în zona
restricționată așa că, cu pași mărunți, intrasem în acea
încăpere.
Luna deja străbătea sticla groasă a cupolei, fiind singura
lumină prezentă. Priveam în jur: eprubete, forfecuțe metalice,
pipete și tot felul de instrumente pe care nu le pot descrie.
Observasem sub un glob de sticlă o plantă mică care făcuse un
fruct roșu. Din curiozitate, ridicasem globul de sticlă și
întinsesem mâna după ea. Deodată, la scurta atingere a
plantei, răsărise, ca de niciunde, un bulb uriaș care era
înconjurat de zeci de liane ce păreau vii. Totul în jur prinse
viață. Nu mă puteam mișca. Eram în stare de șoc!
Lianele șerpuiau de colo-colo în jurul meu. Încercasem să
scap, dar lianele mă prinseră și mă ridicară în aer și mă
legănau. Cred că mi s-a făcut rău. Mă zbăteam, dar fără
speranță, eram prinsă. Singura scăpare ar fi fost brutală, iar eu
nu mă simțeam în stare de nimic, dar nu aveam de ales. Am
apucat o eprubetă și am început să dau din mâini și picioare.
Deși bulbul opunea resistență, am fost scăpată dureros pe
gresie și încercam să fug, dar exact cum spuneam, am fost
capturată din nou. Cu o lovitură puternică am izbit bulbul și
așa am fost catapultată prin globul de sticlă și...
Nimic. Totul era negru în fața ochilor. Apoi se vedeau
luminițe roșii, albastre, roșii, albastre. Am respirat ușurată. Mă
dureau toate oasele, iar asfaltul rece zăcea sub mine. Ușor, am
deschis ochii și am văzut sânge. Lumea se îmbulzea în jurul
meu, oamenii vorbeau cu mine, dar eu nu îi auzeam. Deodată,
am fost ridicată de pe jos și apoi, nu știu, cred că adormisem.
O vreme mai târziu m-am trezit în spital, în siguranță, cu
gândul de nu a mă mai întoarce vreodată de unde am plecat.

Truetsch Antonia, clasa a VII-a G1
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Vizită în Capitala de Suflet a Neamului Românesc
În data de 2 aprilie 2016, într-o zi însorită de primăvară, 41de elevi din clasele V-VIII și cinci
cadre didactice din școala noastră, au vizitat Cetatea Alba Iulia.
Scopul excursiei a fost lărgirea și completarea orizontului de cultură, îmbogățind cunoștințele
din domeniul istoriei, artei și arhitecturii.
Activitatea a contribuit la recreerea și destinderea participanților, precum și la petrecerea
organizată a timpului liber.
Cu siguranţă unul dintre cele mai frumoase şi mai interesante oraşe din România, Alba Iulia
este un adevărat centru spiritual şi cultural al românilor de pretutindeni. Istoria oraşului îndeamnă la
respect, consideraţie şi aducere aminte a oamenilor şi faptelor care au făurit şi menţinut naţiunea şi
statul român.
Principala zonă istorică a orașului este Cetatea Alba Carolina. A fost ridicată între 1715 și 1738,
în contextul integrării Transilvaniei în Imperiul Habsburgic, după Tratatul de la Karlowitz (1699), prin
care otomanii renunțau la suzeranitatea asupra acestei provincii. S-au alocat fonduri impresionante
pentru această construcție, costul final ajungând la circa două milioane de guldeni de aur. Ea a fost
denumită Alba Carolina în cinstea Împăratului Carol al VI-lea și reflectă arhitectura secolului al
XVIII-lea, atât pe cea militară, cât și pe cea civilă, marcată de stilul baroc. Astfel, vorbim pe de o parte
despre cea mai reprezentativă fortificație de tip „Vauban” din România (importantă și la nivel
european), dar și de cel mai semnificativ ansamblu baroc din Transilvania.
Arhitecții Giovanni Morandi Visconti și Nicolaus Doxat de Demoret (proeclit „Vaubanul
Austriei”) au modificat în mod radical (după 1720) fortăreața medievală, transformând-o într-o
fortăreață în stil baroc cu șapte bastioane. Cetatea de
la Alba Iulia are la bază sisteme de apărare mai
vechi: cetatea Bălgradului și, cu mult înainte, castrul
roman Apulum. Au fost demolate unele fortificații și
construcții medievale și s-a obținut o suprafață
inițială de circa 140 hectare, pe care s-a început
ridicarea cetății prevăzute cu plan heptagonal, deci de
forma unei stele cu 7 colțuri.
Au apărut astfel trei sisteme de apărare, cu 7
bastioane de 12 metri înălțime(dintre care două
existau deja din perioada medievală, fiind refăcute),
două rânduri de șanțuri de apărare cu valuri de
pământ în pantă, pentru a îngreuna asaltul
atacatorilor. Zidurile din cărămidă și piatră au o
anumită înclinare pentru ca proiectilele trimise către
ele să ricoșeze. Cărămida era fabricată pe plan local,
piatra a fost adusă de la carierele din Șard și Ighiu, iar
piatra de var pentru mortar de la Meteș. Lucrările
aferente porților monumentale și bastioanelor au fost
executate de meșteri pietrari și zidari italieni, iar
sculpturile de către meșteri austrieci coordonați de
sculptorul Johann König. Bastionul din colțul de sudest, a fost dedicat celebrului general Eugeniu de
Savoia, cel care a inițiat programul de fortificare a
Transilvaniei cu cetăți de tip Vauban. Sistemul de
fortificare în stil Vauban se remarcă în primul rând
prin formă, dar și prin modalitatea de construire. O
fortăreață ridicată în acest stil este inconfundabilă
datorită formei sale stelare, formă ce de-a lungul
timpului a fost îmbunătățită.
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Designul poligonal în forma de stea a fortificației, cu
mai multe rânduri de apărare, a apărut ceva mai târziu, după
ce a realizat că apărarea cu un singur front nu asigură o
defensivă
puternică și putea
duce la o preluare
rapidă a cetății.
Această
modificare a avut
avantajul unei mai
bune protecții a
artileriei și de a
crea astfel o nouă
centură
de
protecție. Ulterior,
acest sistem a fost și el dezvoltat, prin implementarea a încă
unui rând de apărare, odată cu instalarea așa numitelor
„turnuri 22 bastioane”, care au rolul de a întări considerabil
apărarea cetății. Acest mod de fortificare dă astfel unicitate
și o frumusețe aparte întregului ansamblu.
Astăzi, cetatea reprezintă un adevărat muzeu în aer
liber, cu ruine romane, fortificații medievale și baroce, clădiri civile sau religioase în stil romanic,
gotic, renascentist, baroc, neoromânesc sau eclectic. Este vorba, în fond, despre un complex turistic de
mare valoare la nivel european, cu muzee, biblioteci, lăcașuri de cult, hoteluri și restaurante amenajate
în clădiri cu valoare istorică deosebită.
La ora 12 am participat la ceremonialul de schimbare a gărzii, desfășurat la poarta 3.
Obeliscul ridicat în memoria lui Horea, Cloșca și Crișan, situat în ansamblul arhitectural al porții
a 3-a a cetății a fost inaugurat în 1937. Monumentul cu înălțimea de 22,5 metri, este opera
sculptorului Iosif Fekete și a arhitectului Octavian Mihălțan. În interiorul soclului care sprijină obeliscul
se află o celulă simbolică cu inscripția: Smerită închinare lui Horea, Cloșca și Crișan.
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În interiorul cetății am vizitat
următoarele obiective:
Catedrala romano-catolică Sf.
Mihail (1246-1300), construită în stil
romanic cu elemente gotice, este
considerat cel mai valoros monument
de
arhitectură
medievală
din
Transilvania. Este o bazilică cu trei
nave, trei abside semicirculare, turn
peste careu și două turnuri pe latura de
vest. Pe latura nordică este o mică
capelă de concepție renascentistă.
Turnul principal a fost supraînălțat în
sec. al XV-lea cu două etaje și
terminat două secole mai târziu, în
formă de campanilă italiană, având în
prezent o înălțime de 62 m. Catedrala
este construită integral din piatră,
având o soliditate de excepție, iar
fațada se remarcă prin simplitate, fiind
ornamentată cu ancadramente baroce,
frumoase sculpturi și statuete. În nava
laterală sudică se află mormântul lui
Iancu de Hunedoara.
Palatul Principilor se află lângă
catedrala
romano-catolică,
are
clădirile grupate în jurul a două curți
pătrate cu numeroase fresce, scări de
marmură, fântâni arteziene și grădini.
Aici a fost reședința principilor și
guvernatorilor acestei provincii între
1541 și 1711. Pentru o scurtă
perioadă, în anii 1599 și 1600, a fost
chiar punctul central al celor trei
provincii românești, unite sub Mihai
Viteazul. Construcția a strălucit în
special sub familia Báthory, care i-a
imprimat
aspecte
gotice
și
renascentiste, fiind descrisă în epocă
drept un etalon al luxului, cu fresce și
scări de marmură. Fațadele clădirilor
se remarcă prin cromatica interesantă
și prin ancadramentele baroce ce le
conferă personalitate. Recent renovate,
acoperișurile acestui complex au fost
refăcute cu țiglă ceramică, în așa fel
încât să se integreze perfect în cadrul
și cu stilul întregului ansamblu
arhitectural.
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Palatul episcopal se află în partea de sud -vest a cetății, fiind caracterizat de clădiri fără unitate
arhitecturală între ele, în stil renascentist și baroc. La rândul său, Palatul Apor se află pe latura de nord
a cetății, fiind ridicat în stilul renașterii târzii. În secolul al XVII -lea a fost reședința contelui de
Steinville, comandantul trupelor austriece din Transilvania, care a decorat palatul cu portaluri
asemănătoare porților cetății.
Catedrala Reîntregirii – Sf. Treime domină intrarea în cetate și a fost construită cu ocazia
încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria. Ea înlocuiește vechea biserică a Mitropoliei
Bălgradului, ridicată de Mihai Viteazul și dărâmată la începutul secolului al XVIII -lea. Concepută
după vechiul model al bisericii domnești din Târgoviște, are elemente neobrâncovenești, iar în mijlocul
laturii de vest se află clopotnița înaltă de 58 de metri. Biserica are formă de cruce grecească, cu pridvor
deschis, cu hramul Sfânta Treime, ce a fost construită cu sprijinul Casei Regale a României, după
planurile arhitectului Victor Ștefănescu. În anul 1922, a avut loc la Alba Iulia ceremonia oficială de
încoronare a regilor României Mari, Ferdinand I și Maria. Busturile lor se află în faţa Catedralei
Reîntregirii Neamului
Biblioteca Batthyaneum a fost înființată de episcopul Ignațiu Batthyani pe la 1780. În 1794,
biblioteca a fost instalată în localul fostei biserici a trinitarienilor ridicată în stil baroc. Cuprinde
valorosul și unicul CODEX AUREUS, precum și 1.665 de manuscrise rare, 609 incunabule, peste
62.000 de tipărituri vechi și 11.357 de documente referitoare la istoria României. Pe lângă bibliotecă
mai funcționează și primul observator astronomic din țară.
Sala Unirii: locul în care s-a născut Statul Modern Român prin semnarea actului Unirii
Transilvaniei cu România, la sfârşitul Primului Război Mondial, în 1918. În interior am admirat o
expoziţie etnografică, dar şi o expoziţie dedicată Unirii. Între obiectele expuse se regăsesc Registrele
cu semnăturile celor care au hotărât Unirea, dar şi celebrul aparat fotografic al lui Samoilă Mârza, cu
care s-a realizat celebra fotografie a Unirii.
Porțile ce străjuiesc intrările în cetate sunt adevărate operă de artă. Statuia grandioasă a lui Mihai
Viteazul și noile statui din bronz ilustrând diverse personaje, creează o atmosferă deosebită, un loc
dinamic, plin de viață.
Excursia a fost educativă, interesantă, am simțit trecutul, dar și prezentul. Am perceput totul cu
multă emoție.
Prof. Ildiko Brașoveanu
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Partea I
Și am aruncat moneda în fântână. Am aruncat-o,
sperând că dorința mi se va împlini. Dar îmi era
greu să sper, deaorece
de fiecare dată când
aruncasem o monedă
într-o fântână, mi s-a
întâmplat
ceva
îngrozitor. De-asta nici
nu am vrut să arunc
moneda
de
data
aceasta, dar ea m-a
convins. Mi-a promis
că nu mi se va întâmpla
nimic rău, iar eu am
crezut-o.
Mi-am dorit un ceas,
un ceas ca niciunul,
care să fie creat pentru mine. Niciodată nu am
avut un ceas al meu, unul pe care să-l port cu
mine peste tot și la care să mă uit când nu știu cât
e ceasul. Asta era tot ce îmi doream – un ceas.
Am alergat înapoi la cabană, sperând că Astrid
mai era încă acolo și mă aștepta. Chiar voiam săi spun despre fântână. Voiam să-i spun că am
reușit, că am aruncat ultima mea monedă. Dar
când am intrat nu mai era acolo. Și, spre
surprinderea mea, nici mătușa mea nu mai era
acolo, deși îmi spusese că și-a luat liber de la
muncă în acea după-amiază.

Fără să îmi mai pun întrebări, m-am dus direct în
camera mea. Aș fi putut sta în sufragerie, dar
voiam să termin de citit cartea pe care mi-o
recomandase Astrid.
Era o carte interesantă, despre o fată care
tocmai se mutase într-un sat din Anglia împreună
cu mama ei. Se numește „Butterfly Summer”. E
în engleză, dar nu e greu de citit. E prima carte
care mi-a plăcut cu adevărat.
Am vrut să o iau de pe noptieră, dar cutia de
lângă ea îmi atrase atenția. Nu era înainte acolo.
Avea forma unui mic cufăr, pictat cu motive
florale, mai ales cu trandafiri. Dar ce căuta
acolo?
Lângă ea era un plic. „Pentru Elisa” scria pe
spate. Neliniștită, am luat plicul și l-am deschis.
Foaia dinăuntru era lila și mirosea a lavandă.
Cine mi-ar fi trimis o astfel de scrisoare?

Am început să citesc:

„Dragă Elisa,
Am primit moneda ta. Mi-a spus dorința, iar eu ți-am îndeplinit-o. Dar trebuie să te
avertizez: darul tău nu este un simplu obiect. Are calități deosebite pe care doar tu le vei
putea controla, dar trebuie să ai grijă. Orice mișcare greșită în folosirea noului tău ceas, iar
lumea pe care o cunoști acum se poate schimba pentru totdeauna.
Cu drag, Fântâna” .
Nu am înțeles nimic. Cum să îmi trimită o scrisoare fântâna? Și, în plus, la ce se referea când a spus de
acele calități deosebite pe care doar eu le pot controla?
Apoi, privirea mea s-a ațintit asupra cutiei. Tremurând, am luat-o, vrând să o deschid, dar în momentul
în care am atins încuietoarea, am auzit un țipăt care venea din sufragerie. Cu cutie cu tot am alergat pe
scări în jos, până în mijlocul sufrageriei. Dar nu era nimeni acolo. Încet, am mers în bucătărie, sperând
să nu dau nas în nas cu vreun străin. Dar, din fericire, era doar mătușa mea care spăla niște farfurii.
–Unde-ai fost, mătușă?
–Unde să fiu, Elisa? Aici am fost de când ai venit. Ne-am salutat și mi-ai spus să îți fac un sandvici cu
ton. Nu-ți amintești?
–Stai puțin. Cu ton? Mătușă, știi foarte bine că nu îmi place tonul.
–Dar așa mi-ai spus tu. Hai, vino aici. Sper că n-ai temperatură.
M-am dus spre ea, sperând că nu am iar vedenii sau că mă lasă iar memoria, dar chiar atunci, mătușa a
rămas încremenită și s-a albit la față.
–De unde ai cutia aia, Elisa? Cine ți-a dat-o?
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–Sincer, nu știu. Dar de ce ai fața asta? Ce e cu ea?
Nu a mai spus nimic. Era prea ocupată să urmărească fiecare detaliu al cutiei, de parcă ar mai fi văzuto. Dar nu voia să-mi spună ce a pățit.
–Păi, eu urc în camera mea, dacă ai nvoie de mine.
Am încercat să o distrag de la cutie, dar nu am reușit. După ce își dădu seama că vorbeam cu ea, îmi
răspunse pe un ton calm, de parcă nici nu observă cutia:
–Bine, scumpo. Dar să cobori la șase, servim cina, da?
Fără a-i mai răspunde, m-am întors în camera mea. Trebuia neapărat să văd ce era în cutie. De ce părea
atât de speriată mătușa mea când a văzut-o? Am deschis-o, fără să mai aștept vreo clipă. Dar nu era
nimic altceva înăuntru, înafară de un ceas elegant, cu curea din piele albă, împletită, cu un talisman în
formă de trandafir.
L-am luat, l-am prins de încheietura mâinii, și m-am holbat la el, încercând să descopăr ce avea atât de
special, ore în șir. Dar nu am găsit nimic...
A doua zi, am plecat să mă întâlnesc cu Astrid. Trebuia să-i povestesc ce mi s-a întâmplat ieri. Ne-am
întâlnit în parcul de la poalele dealului, acolo ne întâlneam mereu, deoarece era un loc liniștit, în care
eram doar noi două și zumzăitul albinelor.
De obicei, Astrid e prima care ajunge, dar astăzi am ajuns înaintea ei. Nu știu ce era cu ea în ultima
vreme, dar se comporta ciudat. Era tot timpul pe fugă, nu avea timp să vorbim... sau poate că
interpretez eu greșit.
Într-un final, după mult timp de așteptat, s-a hotărât să-și facă apariția.
–Pe unde-ai fost? Mi-am făcut griji..., i-am spus eu, chiar îngrijorată.
–Scuze, dar mama m-a rugat să o ajut să împacheteze.
–Să împacheteze? Pentru ce?
–Păi, Elisa, ție nu ți-am spus, pentru că n-am vrut să te superi, dar eu și mama ne mutăm în America.
N-am vrut să ți-o spun atât de brusc, dar nu mai aveam timp. Plecăm mâine...
–Poftim? Mâine? Dar de ce? Ce s-a întâmplat?
–Mama a prins un job mai bun acolo, și nu vrea să mă lase doar cu bunicii. Zice că un copil are nevoie
de mama lui pe tot parcursul vieții, fără întreruperi...
N-am știut ce să-i spun, așa că am strâns-o cât de tare am putut în brațe. Nu puteam să-mi iau la
revedere, cu atât mai mult să-i povestesc ce mi s-a întâmplat ieri. Asta era mult mai rău. Să-mi pierd
singura prietenă era ultimul lucru pe care mi l-aș fi dorit. Deși înainte să mă întâlnesc cu ea, aveam o
presimțire că îmi va da o veste proastă, dar am sperat să nu fie așa.
M-am întors acasă, gândindu-mă la toate momentele frumoase din vara asta, pe care le-am trăit alături
de prietena mea. Ca acela, în care am fost la lac, iar o broscuță i-a sărit pe picior și i-am făcut o poză,
sau ca atunci când ne-am vopsit părul cu creta. A fost singura mea prietenă, iar acum am pierdut-o.
Fără să-mi dau seama, mi-am întors capul spre ceas. Nu știu de ce, dar ora nu era fixă, am încercat să-l
fixez, dar a fost și mai rău. Când l-am atins, limbile au început să se rotească înapoi, până când s-au
oprit, ceasul a scos un clinchet, iar în jurul meu apăru o lumină orbitoare, albă, care mai apoi dispăru.
Nu mai eram în fața cabanei. Eram în parc, iar Astrid era și ea acolo. Ținea niște cretă roz în mână, iar
părul ei era deja pe jumătate albastru.
–Ai văzut asta? Ai văzut acea lumină?
–Poftim? Ce lumină? Elisa, ce-ai pățit? Acum un moment erai bine. Ce s-a întâmplat?
–Dar n-ai văzut? Am rotit ceasul, iar el a început să se miște înapoi, iar apoi lumina... lumina, care a
apărut și a dispărut, iar apoi tu... Stai, tu nu plecai în America?
–Elisa, de unde știi că voi pleca?
Părea mai speriată decât mătușa mea când văzuse cutia. Dar de ce nu știa că știu despre America? De
ce își vopsea părul cu cretă? A spus că nu o va mai face niciodată în viitor... În viitor! Asta e! M-am
întors în timp. M-am întors la începutul verii. Dar cum?
M-am uitat la ceas. Era tot după-masă, dar era cu o oră mai devreme. Am atins rotița ca să îl reglez la
ziua din care am plecat. Dar nu mergea. Dar de ce? Acum o secundă megea...
Veress Kassandra, clasa a VI-a G2
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COMPOSTUL
Ştiaţi că "aproape 79% din deşeuri sunt reprezentate de deşeurile menajere, din care aproximativ 45% le
reprezintă deşeurile biodegradabile“ ?
Compostarea este calea prin care se reciclează gunoiul din curte şi din bucătărie şi este un pas important
în reducerea gunoiului nefolositor sau a gunoiului ars în spatele curţii.
Compostul este ceea ce rămâne dupa descompunerea plantelor şi a altor organisme vii: o substanţă
închisă la culoare, sfărâmicioasă şi de consistenţa pământului – excelent îngrășământ pentru plantele din jurul
casei şi pentru pământul din gradină.
Cuvântul compost vine de la verbul latinesc „componere” care înseamnă a pune împreună.
Când materia organică se descompune în prezenţa oxigenului, procesul se numeşte “aerob”. În
descompunerea aerobă, organismele vii care utilizeză oxigen, se hrănesc cu materie organică. Ele folosesc
azot, fosfor şi o parte din carbon ca substanţe nutritive. Pierderile de dioxid de carbon şi de apă duc la o
scădere a masei iniţiale de până la 50%.
Scăderea temperaturii indică o scădere a cantității de oxigen și duce la o limitare a activității microbiene.
În acest caz materialul de compostare trebuie aerat. Temperatura scade și atunci când amestecul este prea
umed. Dacă temperatura creşte prea mult microorganismele încep să moară. Fără suficient oxigen
descompunerea devine anaerobă, și apare mirosulul neplăcut.
Materiale acceptate în compost
mâncarea «maronie» - plante uscate ca: paie, seminţe uscate,
frunze de toamnă, fân, aşchii de lemn sau rumeguş (lemn
netratat), paste, orez, hârtie ruptă, ziare, hârtie de împachetat,.
mâncarea «verde» - plante proaspete, seminţe verzi, fructe din
bucătărie, bălegar, pâine (fără unt, ulei), boabe de cafea, hârtie
de filtru de cafea, coji de ouă, coji/resturi de legume, coji de
alune (exceptând nucile), pliculeţe de ceai, etc.
Materiale neacceptate în compost sunt: oase, cărbune, cenușă
de lemn, iarbă tratată chimic, plante bolnave sau infectate de insecte,
produse lactate, scutece, grăsimi, alimente grase (brânză, unt), resturi
de peşte, sticlă, untură, nămol, carne, metal, deşeuri de la animalele
de casă, plastic, sticlă, metal, produse sanitare, coji de nucă.
Comparativ cu mâncarea «maronie», care conţine mai mult carbon,
cea «verde» conţine mult mai mult azot. Un amestec echilibrat de
mâncare «verde» cu mâncare «maronie» reprezintă o balanţă
nutriţională pentru microbi. În vederea unei putreziri optime și a unui
compost de înaltă calitate, este important:
-să se macine materiile organice mari și dure (de exemplu taieturi de
copaci) și să se amestece cu substanţe organice mai fine menajere sau
din gradină. Astfel se asigură condiţii mai bune de viaţa microorganismelor care descompun și transformă grămada de compost. De
asemenea, se asigură prezenţa elementelor nutritive și repartizarea
lor echilibrată precum și o aerisire suficientă;
să alternaţi deșeurile umede organice (resturi din bucătărie) cu
deșeurile uscate (deșeuri din curte): verde și brun;
-deșeurile, atât cele din bucătarie, cât și cele din curte trebuie tăiate
sau rupte în bucăţi înainte de asezarea acestora în compostor;cu cât
materialul este mai mic, cu atât se va descompune mai rapid;
-cea mai bună amplasare pentru grămada de compost este un loc
umbros sau semiumbros, la adapost de vânt. Astfel, protejat de
razele de soare directe și de vânt, se împiedică uscarea prea rapidă a compostului;
compostul trebuie să fie în contact direct cu pământul; nu trebuie să se instaleze pe un fond solid precum
piatra, betonul sau argila compactată;
-după ce s-a ales amplasarea, trebuie să se scoată de acolo vegetaţia și să se afâneze suprafaţa pământului.
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Pe de o parte, contactul grămezii de compost cu pământul înlesnește migrarea viermilor și a celorlalte
animale mici care vor descompune deșeurile organice. Pe de altă parte, lichidul care se scurge din gramadă și
apa de ploaie se evacuează în sol. Aceasta împiedică stagnarea umiditaţii la baza grămezii de compost.

Recipiente pentru compostare
În concluzie, creşterea cantității de deşeuri organice menajere, concomitent cu degradarea continuă a
solului, datorată cultivării intensive sau condiţiilor climatice, face ca reciclarea deşeurilor organice menajere
prin compostare să fie o metodă necesară şi atractivă de susţinere a unei dezvoltări durabile a societăţii.
Ivan Damaris și Petrescu Ruxandra, clasa a VII-a G2
Bibliografie
1. Prof. Dr. Ing. Lucia Dumitrescu, Universitatea Transilvania Brașov, Note de curs: Reducerea poluarii mediului prin compostarea
deseurilor
2. Sef. lucr. Cristina Vladuta, Universitatea Transilvania Brasov, Note de curs: Manamentul deseurilor si reciclarea deseurilor
3. http://energieverde.worldpress.com

Etichete
Nanami este fata din clasă care crede în sirene. În
fiecare pauză de masă se duce la statuia din faţa şcolii,
o îmbracă într-o sirenă şi îi cântă în speranţa că va veni
o zână care îi va îndeplini orice dorinţă şi-ar pune. Toţi
o cred puţin ciudată.
Jameson ar fi unul dintre aşa-zişii “bătăuşi” sau
ceva de genul acesta. Deşi Jameson nu prea
participă la conflictele grave din şcoală,
aceasta e porecla lui. Pot spune
că el, într-un fel mai straniu,
vrea să îi ajute pe ceilalţi care
sunt batjocoriţi de către cei care
se cred populari.
Eveline
este
considerată
ciudată deoarece stă în preajma
mea. Eu deja i-am mărturisit că nu
trebuie să stea cu mine ca să nu mai
fie considerată așa, dar aceasta mi-a
spus că nu îi pasă de părerile celorlalţi.
Aşa a fost tot timpul, şi nu înţelegeam de
ce ar accepta ca cineva să o facă ciudată
din
cauza faptului că stătea cu mine. Cred că asta înseamnă
să fii un prieten adevărat…
Până la urmă, ajungem şi la mine. Eu fac parte din
acest grup din cauza faptului că sunt o persoană
inabordabilă… Dar nu am ce face. Aşa sunt eu, nu pot
înţelege ce simt oamenii din jurul meu… Dar, mai
degrabă, nu îmi dau seam ce simt… Nu am fost aşa
dintotdeauna, pe la vârsta de 7 până pe la 12 ani am

avut aceeaşi personalitate ca Eveline. Dar aşa e omul…
Nu rămâne tot timpul acelaşi.
Dar totuşi am uitat să vă spun de o persoană care şi
ea e membru al acestui grup. Iar aceasta e Shun. Un
băiat care s-a mutat la noi în oraş acum un an din
Japonia…din câte am înţeles de la
dirigintele meu. Acesta nu a venit nici în
prima zi… Deja toţi ştim că va repeta
acest an.
Acum să trecem la alt grup.
Grupul aşa-zişilor “populari”. Iar din
acest grup fac parte: Regele Alan,
Regina Claire, bufonii Amanda şi
Olivia, călăreţii Eusebiu şi Emil,
turele David şi Adriana, iar
pionii, restul clasei înafară de
noi, ciudaţii.
Dar toate acestea, ciudaţi,
rege, bufoni, ture şi pioni nu sunt
altceva decât nişte etichete. Dar etichetele ce
sunt? Pentru mine sunt poreclele care reprezintă ce
arăţi tu la exterior. Dar de ce ele nu reprezintă ce eşti
tu în interior? Mai degrabă, de ce aceştia nu arată cine
sunt în realitate? Poate că le e frică să fie criticaţi şi să
se spună despre ei lucruri care nu sunt adevărate. Şi
din cauza aceasta ei ajung să devină niște persoane
false, chiar opusul lor. De aceea noi ar trebui să ne
oprim din a critica oamenii înainte de a-i cunoaşte,
pentru că nici noi nu suntem perfecţi.
Ţintea Ariana, clasa a VII-a A
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ZEOLIŢII DE LA RUPEA
LEACURI DIN ADÂNCUL PĂMÂNTULUI
ZEOLITUL – Mineralul miraculos, luptă cu bolile mileniului III.
Definiţie: Zeoliţii sunt roci vulcanice naturale cu proprietăţi unice.
Denumire:
Numele de zeolit a fost dat de către mineralogul suedez Axel
Frederik Cronstedt şi vine din greaca veche unde „zeo”
înseamnă „a fierbe”, iar „luthos” înseamnă „piatră” sau
„piatra care fierbe”, datorită formării acestuia prin
interacţiunea dintre lava fierbinte emisă de vulcani şi apa
mării.
Formare:
Zeolitii se întâlnesc mai ales în rocile bazaltice (zeoliţii de la Rupea).
Zeoliţii s-au format la presiuni joase de 35 – 120 atm, ca produse de alterare a rocilor vulcanice, sau în
acumulări de sediment pe fundul oceanelor, mărilor şi lacurilor cu apă alcalină.
Pentru uz vor fi lansate 3 produse destinate detoxifierii „marca Zolifecare”, aparţinând companiei
EnriroNaturals. De asemenea, se pregătesc produse destinate hranei animalelor (suplimente) şi pentru
agricultură.
Utilizări ale zeolitilor de la Rupea:
Protecţia mediului:
Agricultură (în ferme vegetale):
- absorbţia substanţelor chimice în răsaduri;
- participă cu elemente
- atenuarea efectelor negative ale deversărilor
chimice esenţiale la
marine de produse petroliere;
metabolizarea plantelor;
- reducerea izotopilor radioactivi Csl37 şi Sr90;
- supliment nutritiv
- absorbţia metalelor grele din deversări accidentale;
pentru plante;
- absorbţia acizilor din solul în care s-au deversat
- dezvoltarea sistemului
deşeuri.
de rădăcini (lăstuni);
Rolurile zeolitului în viata de zi cu zi:
- îmbogăţirea
1. Capacitatea de a extrage metalele grele:
îngrăşământului natural;
Acest mineral acţionează ca un adevărat magnet
- controlul umidităţii în
care atrage şi scoate din organism metalele grele
depozite de seminţe.
(mercur, mangan, plumb, cadmiu, arsenic, staniu,
Zootehnie (în ferme de
aluminiu, precum şi excesul de fier) şi materialele
animale):
radioactive, zeolitul fiind 100% sigur şi netoxic la
- reducerea mirosurilor
orice nivel.
reziduale naturale;
Scurgerile radioactive de la Fukushima au fost
- detoxifierea
absorbite de zeoliţi.
organismului;
2. Detoxifierea organismului:
- eliminarea microtoxinelor din lapte;
Detoxifierea organismului cu Zeolit este obligatorie
- combaterea şi prevenirea canibalismului la păsări;
pentru că:
- creşterea rezistenţei ouălor la spargere;
- pâinea, biscuiţii, dulciurile conțin E-uri;
- controlul umidităţii în depozitele de hrană;
- multe dintre fructele şi legumele pe care le
- eliminarea reziduurilor toxice din apele deversate.
mâncăm zilnic sunt stropite cu pesticide şi erbicide;
Uz caznic:
- mâncăm carne provenită de la animale hrănite cu
- odorizant, elimină mirosul urât din frigider,baie,
hormoni de creştere şi tratate cu antibiotice;
debarale;
- folosim cosmetice, produse de îngrijire corporală,
- absorbţia aerului sau a altor bacterii ce degajă
detergenţi plini de substanţe toxice;
miros neplăcut;
- respirăm zilnic emisii toxice.
- biofiltre pentru reţinerea impurităţilor din aer;
Multe persoane au raportat că au avut mai multă
- filtrarea şi purificarea apei;
energie, claritate şi vitalitate după cura de
- controlul umidităţii în spaţiile închise.
detoxifiere cu zeolit.
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3. Epurarea și dedurizarea apelor:
Zeoliţii şi-au găsit cea mai largă aplicaţie în
purificarea apelor reziduale de compuşi poluanţi şi
microorganisme. De asemenea, zeolitul a fost utilizat
şi ca fază filtrantă la purificarea apei potabile şi în
epurarea apelor uzate, constatându-se că în cazul
utilizării zeoliţilor duritatea apei potabile a scăzut cu
aproape 85%.
4. Fertilizarea solului:
Zeoliţii sunt folosiţi pentru îmbunătăţirea calităţii
solului, pentru fertilizare, combaterea dăunătorilor şi
recondiţionare, procedeul fiind folosit în Japonia de
zeci de ani.
5. Extracţia şi prelucrarea metalelor din apele
reziduale:
Zeoliţii sunt folosiţi şi la extragerea şi prelucrarea
metalelor din apele reziduale bogate în aceste
elemente, precum şi la îndepărtarea elementelor
radioactive din apele reziduale, provenind de la
uzinele nucleare.
6. Zeolitul - antioxidant unic:
Cristalele de zeolit acţionează ca nişte minibureţi
absorbând radicalii liberi, particulele cancerigene şi
virale.
Comparativ cu antioxidanţii tradiţionali care absorb
radicalii liberi, zeolitul prinde radicalii liberi în
capcană în structura sa, îi dezactivează şi apoi îi
elimină pe cale naturală.
7. Eliminarea toxinelor și viruşilor:
Structura zeolitului are capacitatea de a filtra, bloca
şi reţine o multitudine de contaminanţi în condiţii de
siguranţă pe care ulterior îi elimină.
Zeolitul poate capta diferiţi alergeni şi antigeni
(virusuri, bacterii, paraziţi şi celule alterate, infectate

cu germeni sau celule tumorale), fără însă a scoate
ionii sănătoşi şi mineralele din organism.
Beneficiul cel mai important al consumării zeolitului
este abilitatea acestuia de a elimina amoniacul direct
din organism, ceea ce reduce presiunea asupra
ficatului sau rinichiului.
8. Îmbunătăţirea hranei animalelor:
Fermele cumpără zeoliţi pentru îmbunătăţirea
hranei animalelor, deoarece zeoliţii conţin minerale
şi sunt buni aditivi furajeri.
9. Obţinerea hârtiei:
Industria hârtiei caută tot mai mult să folosească
tuful vulcanic bogat în zeoliţi drept materie primă.
Hârtia cu adaos de zeoliţi este mai groasă, mai
opacă, se taie mai uşor şi asigură o absorbţie mai
mică de cerneală.
Boli prevenite cu mineralul
zeolit:
Intoxicaţia cu xenoestrogeni
Iradiere
Cancerul
Infecţiile intestinale
Gastrita
Ulcerul gastric
Deficienţele imunitare
Infertilitatea la bărbaţi
Guta
Autismul
Diareea
În concluzie:
Lipsa de informaţie lasă, la noi, zeoliţii încă
nefolosiţi.
Mihai Salade și Mircea Vlad, clasa a VII-a A
Prof. coordonator- Temciuc Eugenia

Tablou
Zâmbetul vesel al dulcelui soare ce stă ascuns în adâncul orizontului aurit îmi înveseleşte sufletul. O rază mică,
rătăcită printre crăpăturile ferestrei, îmi mângâie obrazul, desparte pe din două tabloul magic al naturii și îmi spune Bună
dimineaţa!. Lângă fereastră, pe covoraşul viu și colorat, o floare sfioasă abia şi-a dezvelit gingaşele petale descoperind
mireasma proaspătă a dimineţii. Învăluită de aceasta, o altă floare, mai curajoasă, se pierde într-un vals plutitor cu un
trandafir roşu care purta mândru un frac de culoare verde. Legănatul lor calm era uluitor. Dragostea se învârtea în jurul lor
lăsând în urmă o dâră de iubire ce i-a învăluit. De acum, dansul lor va fi etern, nemuritor, ghidat de inimile lor înflorite
pentru totdeauna.
O aripă de vânt, ce se roteşte-n cercuri albe, aduce veşti dinspre
pădurea răcoroasă şi foşnitoare. Coamele bătrânilor copaci, făcând un
tumult nevăzut îşi scaldă pletele în bătaia rece a vântului. Vârfurile
arborilor se mişcă pe cer, mângâind norişorii pufoşi care plutesc precum
bărcuţele pe o mare limpede şi albastră. Pomii abia înfloriţi aşteaptă
nerăbdători vești de la un sol grăbit trimis de verii lor sălbatici.
Pe dealul înalt din spatele modestei căsuţe din care privesc totul,
şade trist un stejar bătrân. O rază de lumină apare lângă el, încercând să-l
înveselească. I se alătură un stol de păsări care, după un drum lung, au
înviat din răsărit. Prin cântul lor şi căldura drăgăstoasă a razei, copăcelul
prinde din nou viaţă...acum nu mai este singur...
Ramona Enache, clasa a VII-a A
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EFECTUL DE SERĂ
TOPIREA GHEŢARILOR
Atmosfera terestră este un amestec de gaze
ce acoperă globul pământesc. Acest amestec de gaze
asigură viaţa pe pământ şi ne protejează de razele
dăunătoare ale soarelui. Atmosfera este menţinută de
gravitaţie, astfel încât nu se poate dispersa în spaţiul
cosmic.

Atmosfera este formată, în mare parte din N2
(78%) şi O2 (21%). Acel 1% rămas este format din
Ar, CO2, He şi Ne. Mai există urme de SO2, CO şi
ozon (O3), precum şi vapori de apă.
Dacă nu ar exista această „manta de gaze”,
groasă de circa 500 de km, toate razele solare care
ajung pe pământ s-ar reflecta imediat în spaţiul
cosmic. În aceste condiţii, temperatura pe pământ ar
fi mult prea joasă pentru noi (în medie minus 18
grade Celsius).
Efectul de seră este un fenomen natural prin
care o parte a radiaţiei terestre este reţinută de
atmosfera terestră.

Acest efect este cauzat de cantităţile de
dioxid de carbon şi alte substanţe, ce se acumulează
în straturile atmosferei formând o „plapumă”. Aceste
substanţe dau posibilitate razelor solare să treacă
foarte uşor, ajungând la suprafaţa solului,
transformându-se în energie termică, iar această
energie trecând mult mai greu înapoi, formează
efectul de seră. Gazele lasă lumina să pătrundă, însă
nu permit căldurii să scape, precum geamurile de
sticlă dintr-o seră.
Principalele elemente care produc efectul de
seră sunt: vaporii de apă, dioxidul de carbon, metanul
şi ozonul, oxizi de azot, hidrofluorocarburile, freonii.
Activităţile oamenilor au dus la creşterea emisiilor de
CO2 datorită defrişărilor şi emisiilor de dioxid de

carbon ca urmare a arderii combustibililor fosili.

Printre efectele negative ale încălzirii globale
enumerăm: dispariţia unor specii, deşertificarea,
topirea gheţarilor şi creşterea nivelului mărilor şi
oceanelor.
Oamenii de ştiinţă au descoperit că pierderea
gheţurilor este mai rapidă decât estimaseră. Dacă
această tendinţă de topire accelerată continuă, apele
din cele două regiuni polare vor ridica nivelul mărilor
cu 15 cm până în 2050.

Imaginea din satelit arată procesul de topire a gheţii
arctice, care cunoaşte o accelerare de la un an la
altul
Topirea gheţarilor
Potrivit National Snow and Ice Data Center,
dacă toţi gheţarii s-ar topi astăzi, nivelul mării ar
creşte cu 230 de metri. Din fericire nu se va întampla
dintr-odată! Dar, cu siguranţă, nivelul mării creşte.
Aproape un sfert din populaţia lumii este ameninţată
de inundaţii, ca urmare a topirii gheţarilor din
regiunea arctică.
Topirea calotei glaciare şi creşterea nivelului
mării au mutat axa de rotaţie a planetei, sau Polul
Nord, cu mai puţin de 1 centimetru pe an.
Topirea a încetinit viteza de rotaţie şi a crescut
durata zilei cu aproape o miime de secundă în
decursul secolului al XX-lea
Oamenii de ştiină au identificat mii de zone
din Arctica în care metanul, depozitat de mii de ani în
gheaţă, iese la suprafaţă acum, poluând atmosfera.
Gazul este al doilea cel mai poluant gaz cu efect de
seră după CO2.
Topirea calotelor de gheaţă va dezechilibra
ecosistemul. Calotele de gheaţă reprezintă, de fapt,
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apa dulce, când se vor topi, vor desaliniza oceanul,
adică oceanul va fi mai puţin sărat.

Datorită calotelor de gheaţă care reflectă
lumina soarelui, o mare parte ajunge înapoi în spaţiu,
răcorind Pământul. Dacă se topeşte calota de gheaţă,
singurul reflector rămane oceanul. Culorile închise
absorb lumina soarelui încâlzind mai departe
Pământul.
Împreună putem opri încălzirea globală
 Plantaţi copaci, unul singur absoarbe o tonă de
dioxid de carbon pe întreaga sa durată de viaţă.

veţi evita eliminarea în atmosferă a 450 de grame
de dioxid de carbon la fiecare 1,6 kilometri pe
care nu îi parcurgeţi cu maşina.

 Puteţi evita producerea a 1.089 kilograme de
dioxid de carbon pe an prin reciclarea a doar
jumătate din deşeurile menajere din propria
locuinţă.
 Stingeţi dispozitivele electrice! Numai prin
oprirea televizorului şi a calculatorului atunci
când nu le folosiţi, se va evita producerea a sute
de kilograme de dioxid de carbon pe an.
Băjan Maximilian și Ghiţă Miruna,
clasa a VII-a G1
Profesor coordonator- Mihai Simona
Surse:
www.wikipedia.org;
www.descopera.org
https://incalzireglobala.wordpress.com
www.greenpeace.org
http://semneletimpului.ro/mediu/consecinte-neasteptate-aletopirii-ghetarilor.html
Foto:
https://www.google.ro/
www.descopera.org

http://pt.dreamstime.com/
www.prostemcell.ro

 Mergeţi pe jos, cu bicicleta sau cu mijloacele de
transport
în
comun,

Să mâncăm sănătos!

Într-o zi, eu şi mama am mers la un magazin să
facem cumpărături. Am cumpărat diverse lucruri, iar
eu îmi doream mult o pungă de chipsuri. Mama mi-a
arătat cum să citesc eticheta ca să ştiu ce conţin.
Produsele cu prea multă sare, prea mult zahăr,
conservanţi, E-uri sau cu multe grăsimi nu sunt
sănătoase, mai ales dacă le mâncăm prea des. Eu
ştiu că în mâncarea gata preparată din conservă,
borcan sau pungă sunt mulţi conservanţi care ne pot
îmbolnăvi.
Totuşi, este greu să rezişti în faţa unei pungi de
chipsuri crocante, aromate şi picante!
Am cumpărat o ciocolată şi am înţeles că dacă îmi
voi educa gusturile, voi fi mereu sănătos! Sunt şi
norocos pentru că mama mea găteşte mâncare
delicioasă din ingrediente naturale, sănătoase
pentru organism.
Un sfat : Nu vă lăsaţi păcăliţi de ambalajele frumoase
care promit multe, dar sunt periculoase pentru
sănătate!

Ciupac Cazimir, clasa a III-a B
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“De-a arhitectura în orașul meu”
Alina Bănucu
,,De-a arhitectura în orașul meu” este
acel tip de proiect, care este posibil să
devină unul dintre principalele motoare ce
va putea produce mutări ale unor percepții
și atitudini în societate și chiar
conștientizarea
unor
noi
potențiale
vocaționale”.( Mario Kuibuș, Vicepreședintele Filialei Teritoriale București a Ordinului
Arhitecților din România)
Părinții clasei a IV-a G au fost mereu
implicați în viața copiilor. Tocmai de aceea,
nu m-am mirat atunci când un părinte mi-a
trimis un link, în care era prezentat acest
opțional școlar.

Descrierea am citit-o repede și tot în
acel moment mi-am dat seama de cât de
mult le poate aduce un astfel de opțional
eleviilor mei.
Am contactat coordonatorul acestui
proiect din județul nostru și am fost fericită
când am fost anunțată că vom avea și un
arhitect voluntar la clasă.
Înainte de începerea anului școlar am
avut și cursurile de instruire, unde am
cunoscut celelalte colege, din alte școli
brașovene și arhitectele voluntare.
De la bun început ne-am simțit în
largul nostru și nu ne-a fost teamă să
adresăm întrebări poate absurde.

Clasa a IV-a G a avut norocul să aibă la
clasă o arhitectă dedicată și o mămică
model, doamna Mihaela Popovici, iar în
fiecare vineri de la ora 8 dimineața, ne-a
explicat, ne-a arătat și ne-a ascultat.
Astfel, tainele arhitecturii au început
să fie dezlegate. Treptat am înțeles ce este
un mediu construit, scara și proporțile,
spațiul
și
materialitatea,
orașul,
sustenabilitatea.
De-a lungul acestui an școlar am făcut
și expediții în oraș, care ne-au făcut să
conștientizăm importanța lucrului bine
făcut. Am aplaudat fațadele caselor, ne-am
jucat, ne-am distrat și nu în ultimul rând, am
învățat.
Am rămas plăcut surprinsă, când am
auzit în clasă discuții precum: “Eu, clar, mă
fac arhitect când o să fiu mare!”

Acest opțional este o alegere foarte
bună la nivelul primar, dar și la nivelul
gimnazial. Îl recomand cu multă căldură
colegilor și elevilor școlii.
Opționalul se încheie cu o expoziție,
în care toate clasele își prezintă machetele la
care au lucrat intens cu spor.
Toți elevii primesc diplome de “mici
arhitecți“.
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Stau şi mă gândesc
Stau şi mă gândesc,
La lumea nesfârșită,
La norii ce plutesc
La fericirea regăsită.

Stau și mă gândesc,
La vara care vine,
La anul ce-a trecut
Și timpul care vine.

Stau și mă gândesc,
La lucruri diferite,
La vremea schimbătoare,
La ploaia trecătoare.

Stau și mă gândesc,
La rânduri noi de scris,
La lucruri noi de zis.
Stau și mă gândesc...

Ruxandra Petrescu, clasa a VII-a

SALVAȚI PLANETA PĂMÂNT!

MESAJUL PĂMÂNTULUI ADRESAT COPIILOR DIN LUMEA ÎNTREAGĂ
„Dragi copii,
Sunt bolnav. Mă amenință
din ce în ce mai multe pericole.
Mi se risipesc bogățiile. Îmi mor
animalele. Îmi dispar plantele.
Oamenii se îmbolnăvesc. Stratul
de ozon care mă apără de razele
puternice ale soarelui se
subțiază. Mă acoperă gunoaiele.
Mă sufoc. Este atât de murdar in
jur!
Ajutați-mă, vă rog!
Prietenul vostru, Pământul”
Gândurile unui băiețel de 10 ani în urma acestui mesaj:
„Mereu îmi pun zeci de întrebări despre Marele Bătrân care ne suportă de mii de ani.
- Oare mai poți să ne suporți gunoaiele și poluarea?
- Oare mai poți să vezi cum îți sunt distruse toate frumusețile, cum zi de zi dispar animale și
plante?
- Ce pot face pentru tine, draga mea Planetă Albastră, ca sa îți alin durerea și tristețea ce te
înconjoară?
Dacă te face să fii măcar pentru o clipă fericit, o să plantez un copăcel așa mic cât mine, o să adun
toți colegii mei si o să îți curățăm rănile lăsate de mizerie și poluare.
Știu că sunt mic și nu am puterea să schimb prea multe, dar trăiesc cu speranța că într-o zi oamenii
se vor trezi și te vor face fericit.
Cu drag, al tău omuleț de pe o mare planetă,
Dragoș”

Copii, de sănătatea planetei depinde sănătatea noastră!
Haideți să păstrăm planeta curată!
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CUM POT AJUTA COPIII MEDIUL…DE LA A LA Z
Adoptaţi o stradă, un parc sau un râu pe care să-l menţineţi curat şi sănătos!
Bucuraţi-vă de natură: mergeţi la iarbă verde, faceţi excursii, dar aveţi grijă ce
lăsaţi în urma voastră!
Cumpăraţi obiecte solide pe care le puteţi folosi mai mult timp!
Donaţi hainele care vă rămân mici!
Economisiţi spaţiu, aplatizând cutiile şi conservele goale!
Formaţi echipe pentru a colecta sticla, plasticul şi diverse recipiente metalice!
Găsiţi etichete care indică dacă produsul cumpărat are consecinţe negative asupra
mediului!
Hârtia poate fi economisită folosind ambele părţi ale unei coli!
Insistaţi să căutaţi şi să cumpăraţi acele produse ambalate în materiale reciclabile!
Limitaţi consumul de prefabricate. Amuzaţi-vă, construind singuri lucrurile de care
aveţi nevoie!
Jucaţi-vă în aer liber şi mai puţin în faţa calculatorului care consumă energie
electrică!
Mergeţi pe jos sau cu mijloacele de transport în comun sau, şi mai bine, plimbaţivă, mergeţi cu rolele sau cu bicicleta!
Nu aruncaţi gunoiul la întâmplare. Folosiţi containerele de gunoi şi locurile special
amenajate pentru colectarea produselor reciclabile!
Obişnuiţi-vă să închideţi apa cât vă spălaţi pe dinţi. Lasaţi-o deschisă numai pentru
a vă umezi periuţa şi pentru a vă clăti!
Plantaţi un copac pentru a preveni eroziunea solului, ca să aveţi umbră şi ca să le
daţi păsărilor un adăpost!
Reduceţi cantitatea de apă pe care o folosiţi!
Stingeţi lumina când ieşiţi din cameră! Închideţi aparatura de uz casnic, dacă nu o
folosiţi!
Transformaţi-vă într-o persoană căreia îi pasă de viitorul ei și al planetei!
Utilizaţi produse fără ambalaje suplimentare, coloranţi sau substanţe chimice
dăunătoare!
Valorificaţi fiecare produs cumpărat folosindu-l de mai multe ori sau găsindu-i cât
mai multe întrebuinţări!
Zâmbeşte! Ai ajutat şi tu la reducerea poluării!
Înv. Hagineagu Mariana
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Pagina părinților
Școala Altfel – activități variate
Programul Să știi mai multe, să fii mai bun! s-a desfășurat
în perioada 18-22 aprilie şi pentru că acesta are ca scop implicarea,
deopotrivă, a elevilor și a dascălilor, în domenii cât mai diverse,
extrașcolare, colectivul clasei a VI-a G2 a planificat activități care
să le stârnească interesul și îndemânarea.
O acțiune se referă la vizitarea
firmei Elektrobit Automotive Romania
SRL.
Compania germană Elektrobit, unul
din liderii de pe piaţa dezvoltatorilor de
soluţii IT de ultimă oră, are la Braşov un
centru de dezvoltare-cercetare, fiind
prima locaţie prin care firma s-a extins
în Europa de Est, deschisă în anul 2013.
Sediul din Braşov se concentrează pe
dezvoltarea și testarea produselor
software pentru industria auto și este a
14-a locaţie pe care compania o deţine în
lume, iar România este a şaptea ţară în
care aceasta îşi extinde producţia.
Elektrobit Corporation are o
experiență de peste 25 de ani în
domeniul în care activează și printre
clienţii Elektrobit se numără producătorii
unor mărci de automobile de renume
cum sunt Audi, BMW, Ford, DaimlerBenz, Toyota, GM, Hyundai.
Însoțiți de doamna dirigintă, prof.
Carmen Barabaș, copiii au pornit cu mare
interes către unul dintre cei mai importanți
furnizori, la nivel mondial, de soluții
software pentru industria auto. Acolo au
fost întâmpinați de managerii firmei,
doamna Daniela Drothler și domnul
Christian Drothler care le-au urat bun
venit și le-au explicat care este obiectul de
activitate al firmei. În continuare, vorbind
în limba germană și prin intermediul unei
prezentări video, doi dintre membrii echipei Elektrobit Brașov le-au
prezentat activitatea de producție de software și de testare a produselor.
Împreună cu dumnealor au vizitat câteva dintre birourile în care se
desfășoară procesul de testare. La final, copiii au făcut o sistematizare și
recapitulare a ceea ce au văzut, având posibilitatea să adreseze întrebări.
Mulțumim pe această cale echipei Elektrobit Brașov deoarece, pe lângă
bagajul de informații pe care le-au dobândit în urma acestei activități,
copiii au primit cadouri din partea firmei, iar pe întreg parcursul vizitei au
fost răsfățați cu dulciuri și răcoritoare.
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O altă preocupare a ținut de cultivarea și dezvoltarea îndeletnicirilor manuale, prin
confecționarea de obiecte decorative.
Pentru că ne aflam înaintea Paștelui, iar
copiii urmau să participe la bazarul tematic din
ziua de vineri, am ales să ne ocupăm de obiecte
specifice sărbătorii respective. Astfel ne-am
oprit la coșulețe din carton colorat și suporturi
pentru ouă, din hârtie colorată.
În ziua aceea, marea majoritate a băieților
au alcătuit o echipă ce a reprezentat clasa la
concursul de fotbal organizat în școală, motiv
pentru care activitatea practică a fost susținută de
fete, împreună cu un băiat. Pentru fiecare a fost
pregătită câte o mapă cu șabloanele necesare
pentru a realiza obiectele, cartonul și hârtia
având contururile imprimate.
Munca efectuată a constat în decuparea și lipirea formelor
pentru baza coșului, corpul și mânerul, alături de flori pentru
ornamentare precum și a unor iepurași care, prin rulare și lipire
au dat naștere suporturilor pentru ouă.
Când s-a încheiat activitatea, coșulețele nu au rămas goale
căci copiii au primit ciocolată iar gestul care ne-a atras atenția
a fost acela că fetele s-au îngrijit să le ducă și băieților,
demonstrând astfel solidaritatea lor.
Ca o concluzie: Prin implicarea profesorilor, a diverselor
organizații, dar și a părinților, Școala Altfel poate să diminueze
rigiditatea programei școlare și să îi antreneze pe copii în
diverse domenii, contribuind astfel la educarea lor armonioasă.
Antonela Lungu și Gabriela Enache
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Ideea de „comunicare interculturală” prin ochi de copil
Activitatea Tradiţii şi obiceiuri multiculturale. Comunicare interculturală a fost realizată de
către elevii clasei a III-a B în cadrul proiectului Centru pilot şi reţea pentru incluziunea şi siguranţa
elevilor în şcolile din Braşov.
Obiectivele organizării şi
desfăşurării activităţii au vizat:
descoperirea obiceiurilor şi tradiţiilor
din alte ţări ale lumii cu ocazia
diferitelor sărbători şi evenimente
care au loc pe parcursul unui an,
conştientizarea faptului că pe globul
pământesc trăiesc în acelaşi timp cu
noi şi alte naţionalităţi, acceptarea
ideii că aceste popoare se îmbracă
diferit/arată
diferit/vorbesc
şi
comunică diferit decât noi. Scopul
fundamental al activităţii a fost
acceptarea de către elevi a tuturor persoanelor, indiferent de rasă/ naţionalitate/ etnie/ vârstă/
aspect fizic, pentru a nu se face discriminare între copiii de astăzi, dar viitorii adulţi.
Activitatea Tradiţii şi obiceiuri multiculturale. Comunicare interculturală s-a desfăşurat pe parcursul
mai multor ore, prin parcurgerea următoarelor secvenţe :
 discuţii pregătitoare;
 documentarea elevilor din diferite surse (cărţi, reviste, internet, etc….) referitor la ce
reprezintă tradiţiile şi obiceiurile din alte ţări ale lumii, precum şi modul de a comunica al
diferitelor popoare;
 realizarea de către elevi a unor proiecte pe tema propusă ;
 discuţii pe baza informaţiilor primite şi descoperite, observaţii referitoare la felurile diferite de
a comunica din diferite ţări, exemple de situaţii de comunicare, obiceiuri şi tradiţii de Crăciun
şi cu ocazia primăverii din diferite colţuri ale lumii ; identificarea barierelor de comunicare
între diferite naţiuni;
 completarea de către elevii clasei a fişelor de lucru : observarea imaginilor, identificarea
asemănărilor şi deosebirilor între copii de diferite naţionalităţi, colorarea imaginilor şi a
steagului reprezentativ pentru fiecare ţară;
 realizarea unor colaje cu imagini ale unor copii de diferite naţionalităţi ;
 concluzii după terminarea
activităţii,
discuţii
privind
importanţa
acceptării
şi
respectării altor naţionalităţi ;
 realizarea unui feedback la un
interval de 3 săptămâni pentru
a verifica ideile/ conceptele/
părerile elevilor referitor la
tema
propusă
în
urma
discuţiilor purtate cu ei şi a
lucrului în echipă
Elevii clasei au lucrat eficient pe grupe pentru a realiza colajele. În etapa feedbackului, au adus o
contribuţie originală în identificarea unor afirmaţii :
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Copiii din alte ţări se pot îmbrăca
altfel decât noi.Toţi oamenii au
drepturi egale, indiferent de
naţionalitate/etnie, etc….Oamenii
din alte ţări au tradiţii şi obiceiuri
diferite de ale noastre. Este bine să
respectăm oamenii diferiţi de
noi.Orice copil abandonat din
lumea aceasta are dreptul la
familie.
 Nu trebuie să judecăm şi să
discriminăm oameni diferiţi de noi.
 Dacă oamenii nu sunt toleranţi,
apar conflicte.
Elevii au manifestat un interes
deosebit faţă de această temă. De aceea, am hotărât împreună cu ei să mai discutăm şi cu altă ocazie (în
alte lecţii) pe marginea acestei teme. Prin intermediul acestei activităţi am putut prezenta copiilor unele
concepte de bază privind comunicarea între diferite popoare ale lumii, obiceiuri şi tradiţii din alte ţări,
precum şi ideea de toleranţă.
Prof. înv. primar CORINA CODREANU

BUCURIA LECTURII
Îmi amintesc că atunci când eram mică mama îmi citea o mulțime de poveşti. Pot aminti: Cei trei
purceluşi, Scufiţa roşie, Capra cu trei iezi şi Motanul încălţat.
Din fiecare poveste am învățat lucruri importante și folositoare. Citind povestea Cei trei purceluşi
mi-am dat seama că nu trebuie să fii fricos, ci curajos. Scufiţa roşie mi-a atras atenția asupra faptului
că nu trebuie să ascult de străini. Capra cu trei iezi este povestea din care am învăţat că trebuie să-mi
ascult părinţii.
După aceea, eu am crescut şi am început să citesc singură.
Cărţile pe care le citesc acum sunt: Frumoasa şi bestia, Aladin, Bambi, Ariel, 101 dalmaţieni,
Barbie în tabăra de muzică.
Fiecare carte pe care o citesc simt că mă poartă pe tărâmul minunat al magiei.
Ce este magia, vă întrebaţi?
Magia este lectura!
Sunt nerăbdătoare să citesc o nouă carte și să intru în lumea de basm!
ELEVĂ: LUPU ELENA ANAMARIA CLASA I B
PROF.ÎNDRUMĂTOR PASCA ANCA
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Minunatele peripeții ale doctorului Isaac Winechester
–Bertha, Bertha...ei!.. Bertha dragă!
Menajera, care sporovăia veselă în
pragul ușii împreună cu o vecină,
afișă o expresie de vădită mirare la
auzul vocii calde, aproape cântată, a
stăpânului ei.
–Haide, nu mai sta, după ton,
paremi-se că are să-ți spună ceva
important, o îndemnă vioaie prietena
ei, care era, de asemenea, o menajeră
foarte devotată și conștiincioasă.
–Vai, dar acestea sunt primele
cuvinte pe care stăpânuțul mi le
adresează de trei săptămâni
împlinite, de când s-a adâncit iarăși
în studiile sale, continuând apoi pe
un ton aparte, către cealaltă: un mare
filantrop stăpânuțul, dacă mă întrebi
pe mine. Indiferent de ce se bârfește
pe la colțul saloanelor, un mare
filantrop...

Spunând acestea, intră și își găsi
„stăpânuțul” îmbrăcat deja la patru
ace, în același decor atât de familiar
ei, dar care unui oaspete aflat la
prima vizită i-ar fi făcut, în cel mai
bun caz, impresia unei locuințe din
cale afară de neobișnuită pentru un
om cu bunul renume al doctorului
Isaac Winechester.
Căci trecând pragul casei, vizitatorul
nu era întâmpinat nici de un hol, nici
de o anticameră, cum i s-ar fi potrivit
unui cămin relativ decent, ci pășea
direct într-o sufragerie încăpătoare,
dar al cărei tavan jos și formă
circulară nu ar fi putut fi ghicite din
înfățișarea exterioară a clădirii de

nici un arhitect, parior sau clarvăzător.
Mai uimitor era însă faptul că în toată
camera nu puteai vedea nici o altă
piesă de mobilier, în afara unui pian și
a scaunului aferent lui, ambele însă
executate cu o măiestrie ce îmbina
toate artele.
Pianul fusese realizat din lemn de
tei pictat, încrustat în lemn de cireș și
cu placă de bronz, iar scaunul, de
asemenea din lemn de cireș, era
învelit într-o tapiserie moale, verde cu
roșu, în care erau repetate motive
muzicale: note, portative, semne,
instrumente, aceste două opere de artă
fiind singurele care făceau umbră
podelei de abanos. Iar tot restul
camerei era complet opusul a ceea ce
impunea canonul arhitectural al acelei
vremi: pereții, departe de a fi fost
pictați, nu erau nici măcar tapetați sau
acoperiți cu portrete, ci fuseseră
numai văruiți, înainte de a se lipi pe ei
într-un haos aparent mai multe straturi
de partituri, ce nu lăsau decât să se
bănuiască decât niște contururi de uși.
Din loc în loc, cam la trei metri,
exceptând latura ce dădea înspre
stradă și cea spre celelalte camere,
partiturile lăsau loc unor ferestre
impozante și rotunde, care, lipsite de
perdele, erau acoperite de cinci
zăbrele ,de cupru coclit, grose,
orizontale, întrepătrunse la rândul de
de trei ori pe atâtea zăbrele verticale,
subțiri.
Această cameră nemaipomenită avea
însă o uzanță bine definită, aflată în
strânsă legatătură cu programul
doctorului, pe care orice apropiat al
acestuia îl respecta cu strictețe,
neoportunându-l cu vizitele lor. În
fiecare
zi, excentricul
Isaac
Winechester se trezea la ora unspreze,
după bătăile clopotelor catedralei din
apropiere. Jumătate de oră mai târziu,
acesta se prezenta îmbrăcat impecabil
la micul dejun, alcătuit din ciocolată
caldă, acompaniată de mâncăruri
variate, pe care îl servea întotdeauna
în sufragerie, pe pianul care se
transforma cu această ocazie în masă.
După micul dejun, timp care pentru

alții însemna deja după-masa, acesta
începea cu câteva exerciții ușoare pentru
a-și dezmorți degetele, preferându-l pe
Burgmueller lui Czerny, urmând apoi ca
până la masa de prânz, alcătuită dintr-un
singur fel ce le reunea pe toate trei, să își
plimbe pianul de la un perete la altul,
cântând, fără discriminare, orice partitură
îi apărea în cale. Mai apoi, transpunea pe
hârtie ideile și observațiile pe care le-a
analizat de la micul dejun încoace. Seara,
pleca să ia cina la club și să mai discute
noutățile din domeniul științei și al
politicii. Iar în unele seri merge la Operă
sau teatru, pe când alteori, întors acasă,
își mută pianul în fața uneia dintre
ferestre- ce erau de fapt un șir de lentile
ce îi permiteau să vadă în întregime cerul
-încadrând apoi, cu ajutorul zăbrelelor,
stelele sub forma notelor muzicale pe
durata a două sau trei măsuri, încercând
în acest fel să înțeleagă ceva din armonia
cerească. Muzica l-a ajutat mult în
cariera sa de cercetător, făcându-l să
înțeleagă mai bine viața și moartea,
împreună cu intermediarul lor, boala.
- Ai și sosit, Bertha? rosti doctorul atunci
când o văzu intrând. Curăță-mi te rog
cizmele stil Hessian, sau dacă nu vrei, nu
mi le mai curăța deloc. Numai anunțămă dinainte, nu mă fă să mă duc la club
în șosete, cum am făcut ultima oară când
încălțările nu mi-au arătat impecabil. Mia luat destul de mult să recâștig stima
fraților mei de breaslă, iar acum chiar nu
am timp de așa ceva, glumi pe un ton
foarte serios doctorul.
–Nu vă faceți griji, vor arăta impecabil,
promise menajera.
–Mă bucur să aud asta, însă nu uita
deviza mea: totul sau nimic.
Și într-adevăr, așa a fost, lucru pe care
toată lumea l-a putut observa atunci când
domnul Isaac Winechester și-a făcut
intrarea triumfală în club în seara aceea,
fluturâdu-și eșarfa fistichie, îmbrăcat întro vestă liliachie cu un sacou de culoarea
urzicii, cu nasturi de metal de mărimea
unor monede, având în picioare, peste
șosetele de lână neagră, superbele sale
încălțări stil Hessian.
Va urma
Cioroianu David clasa VII G2
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REZULTATE
Să ştii mai multe, să fii mai bun!

Anul acesta, săptămâna Şcoala Altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun! s-a desfăşurat în perioada 18-22
aprilie 2016.
Cu această ocazie, elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 12 Braşov au fost implicaţi în activităţi extraşcolare
atractive, care le-au pus în valoare talentele, preocupările şi competenţele în domenii cât mai diverse şi
interesante.
Astfel, din plăcerea de a promova mişcarea, elevii claselor V-VIII au participat la Campionatul de fotbal al
şcolii.
Printre picături de ploaie am reuşit să desfăşurăm competiţia cu clasele VA, VIA, VIG1, VIG2, VIIG1, VIIG2
şi VIIIG, având următoarele rezultate:
- la clasele V-VI:
locul I - VIA
locul II - VA
locul III - VIG1
menţiune - VIG2
- la clasele VII-VIII: locul I – VII G1 locul II – VIII G
locul III - VIIG2
La finalul competiţiei, pentru ambiţie, spirit de echipă şi fairplay, elevii
au fost răsplătiţi cu diplome şi cupe.
Organizatori: Prof. Caval Florenţa
Prof. Dima Florinel
Parteneri:
Asociaţia de părinţi Şcoala Generală nr. 12
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REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURILE NAȚIONALE
CLASA I A – Înv. HAGINEAGU MARIANA
COMPER, AN ȘCOLAR 2015 – 2016
COMPER – COMUNICARE, EDIȚIA I
PREMIUL I : 24 elevi

- BARBU MARIA ALEXANDRA

-

- TODERICĂ DIANA ANDREEA
CALAVER DENISA IOANA
- VOINESCU DAVID
CHIJER OLGA MARIA
- CHIRILĂ ELIZA CLAUDIA
CIOCOIU-SĂLĂJAN SOFIA
- CRĂCIUN BEATRICE
CÎRSTIAN MARIA
- FLOROIAN ANTONY ȘTEFAN
FRÂNCU EMMA
- FLOROIAN RADU CĂTĂLIN
MÎIA DELIA ROXANA
- ISTRATE NICOLETA CRISTINA
MOISE IOANA
- MATE CAMELIA ANASTASIA
PALCĂU ROBERT ANDREI
- ȘANDRU PATRISIA ELENA
PILU BIANCA MARIA
- ȘARBAN BOGDAN
STÎRLEA MATEI
- UNGUREANU BEBERECHE MARIA
TECUCEANU MARIA CAMELIA
- ZEICEANU ALBERT IANIS
PREMIUL II : 1 elev - BUCUR SWAMI
PREMIUL III : 1elev - BELDIMAN CARINA MARIA
COMPER - MATEMATICĂ, EDIȚIA I

PREMIUL I : 10 elevi
- BARBU MARIA ALEXANDRA
-CHIJER OLGA MARIA
-CHIRILĂ ELIZA CLAUDIA
-CIOCOIU – SĂLĂJAN SOFIA
-MOISE IOANA
PREMIUL II : 9 elevi
- BUCUR SWAMI
-CÎRSTIAN MARIA
-FLOROIAN RADU CĂTĂLIN
-MATE CAMELIA ANASTASIA
-VOINESCU DAVID
PREMIUL III : 6 elevi
- BELDIMAN CARINA MARIA
-CRĂCIUN BEATRICE
-ISTRATE NICOLETA CRISTINA

-PALCĂU ROBERT – ANDREI
-PILU BIANCA MARIA
-ȘARBAN BOGDAN
-TECUCEANU MARIA CAMELIA
-TODERICĂ DIANA ANDREEA
-ZEICEANU ALBERT IANIS
-CALAVER DENISA IOANA
-FLOROIAN ANTONY ȘTEFAN
-ȘANDRU PATRISIA ELENA

-MÎIA DELIA ROXANA
-STÎRLEA MATEI
-FORRO TIMEEA ANDREEA
COMPER – COMUNICARE, EDIȚIA II

PREMIUL I : 14 elevi
- BARBU MARIA ALEXANDRA
-CALAVER DENISA IOANA
-CHIRILĂ ELIZA CLAUDIA
-CIOCOIU – SĂLĂJAN SOFIA
-FLOROIAN RADU CĂTĂLIN
-PILU BIANCA MARIA
-TECUCEANU MARIA CAMELIA
PREMIUL II : 7 elevi
- CHIJER OLGA MARIA
-CÎRSTIAN MARIA

-TODERICĂ DIANA ANDREEA
-VOINESCU DAVID
-BELDIMAN CARINA MARIA
-CRĂCIUN BEATRICE
-FRÂNCU EMMA
-MOISE IOANA
-ȘARBAN BOGDAN
-FLOROIAN ANTONY ȘTEFAN
-PALCĂU ROBERT ANDREI
-ȘANDRU PATRISIA

-MÎIA DELIA ROXANA
-STÎRLEA MATEI
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PREMIUL III : 3elevi - BUCUR SWAMI
-MATE CAMELIA ANASTASIA
-UNGUREANU – BEBERECHE MARIA
COMPER – MATEMATICĂ , EDIȚIA II

PREMIUL I : 9 elevi
- BARBU MARIA ALEXANDRA
-CHIRILĂ ELIZA CLAUDIA
-PALCĂU ROBERT ANDREI
-PILU BIANCA MARIA
-ȘARBAN BOGDAN

PREMIUL II : 3 elevi
- FLOROIAN RADU CĂTĂLIN
ȘANDRU PATRICIA
VOINESCU DAVID

PREMIUL III : 4 elevi
- FLOROIAN ANTONY ȘTEFAN
BELDIMAN CARINA MARIA
FRÂNCU EMMA
MÎIA DELIA ROXANA



-TECUCEANU MARIA CAMELIA
-TODERICĂ DIANA ANDREEA
-CIOCOIU – SĂLĂJAN SOFIA
-CRĂCIUN BEATRICE

CALIFICAȚI LA FAZA NAȚIONALĂ : COMPER – COMUNICARE : 7 elevi
PREMIUL I : 5 elevi

CALAVER DENISA IOANA
CIOCOIU – SĂLĂJAN SOFIA
PILU BIANCA MARIA
TECUCEANU MARIA CAMELIA
VOINESCU DAVID
PREMIUL II : 2 elevi- BARBU MARIA ALEXANDRA
- TODERICĂ DIANA ANDREEA
COMPER – MATEMATICĂ : 7elevi


-



PREMIUL I : 5 elevi

BARBU MARIA ALEXANDRA
CHIRILĂ ELIZA CLAUDIA
PILU BIANCA MARIA
TECUCEANU MARIA CAMELIA
TODERICĂ DIANA ANDREEA
PREMIUL II : 2 elevi

- PALCĂU ROBERT ANDREI

-

ȘARBAN BOGDAN

Diplome
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CE POT EU SĂ FAC?
1. Pot folosi plase din pânză sau alte materiale textile, în locul celor de plastic.
2. Mă pot alătura campaniilor care luptă împotriva încălzirii globale.
3. Pot lua parte la acțiuni de strângere a deșeurilor ( de exemplu din parc, de pe plajă, etc. ).
4. Pot înlocui becurile normale cu unele economice.
5. În timp ce mă spăl pe dinți, pot închide robinetul. Economisesc astfel 6 litri de apă de fiecare
dată când mă spăl pe dinți.
6. Pot să nu las luminile aprinse și nici televizorul sau alte aparate electronice. Le pot scoate din
priză atunci cand nu le folosesc. Voi economisi multă energie.
7. Pot să nu mai arunc mancarea. Pot să cumpăr și să gătesc doar cât consum. Eventual dacă ramân
resturi, pot să le dau animalelor de pe stradă sau vecinilor care au animale de casă.
8. Pot să nu arunc uleiul folosit la gătit în chiuvetă.
9. Pot recicla deșeurile electronice.
10. Pot colecta separat gunoiul.
11. Pot merge pe bicicletă în loc să merg cu mașina.
12. Pot organiza întruniri pentru protejarea mediului înconjurător.
13. Pot planta plante ( copaci, flori, etc. ).
14. Pot economisi lumină.
15. Pot recicla hârtia.
16. Pot economisi apă.
17. Pot recicla peturile de apă.
18. Pot recicla sticla.
19. Pot ajuta animalele rănite prin donații.
20. Pot promova activități de voluntariat împotriva poluării.
21. Pot susține campaniile anti – drog, anti – tutun, etc.
22. În locul detergentului clasic pentru spălatul rufelor, pot folosi nuci de săpun, care sunt
biodegradabile și care după folosire pot fi utilizate ca și îngrășământ pentru flori.
23. Pot să nu las încărcătorul telefonului mobil în priză după ce s-a încărcat bateria.
24. Pot păstra apa de ploaie ( cu care pot uda apoi grădina, florile din casă, etc. ).
25. Pot folosi șervețele de pânză în loc de cele din hârtie, pentru a opri defrișarea pădurilor.
26. Pot dona hainele vechi.
27. Pot să nu folosesc în grădină îngrășăminte și substanțe toxice.
28. Pot susține campanii împotriva defrișărilor, pentru a împiedica alunecările de teren.

Albert-Ani Bianca Elena
Balint Robert
Lungu Cristian
Veress Kassandra
clasa a VI-a G2
Profesor coordonator – Pascu Florentina
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BAZARUL DE PAȘTI

Imagini de la
Bazarul de Paștijoi, 21 aprilie 2016.
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Înserare
Sub cerul sur al asfințitului se auzi un glas de crivăț amorțit, îndreptându-se spre
miazăzi.Înainte de a-și face apariția munții din slavă, se arătă o lucire de amurg care
semnală lăsarea nopții. Stelele, licuricii înălțimilor albastre, își făcură apariția.
Printre mărețele vârfuri ale brazilor, numai creasta înaltă a cerului se mai vedea, dar se
preschimbă imediat la culoare.
Întunericul, fără zăbavă se așternu deasupra pomilor moleșiți, până în adâncul scorburilor
pustiite. Noaptea cădea.Totul se transformă într-o pădure plumburie și solidă de piatră.
Încă derutată, înaintam cu pași greoi și cu glas tremurând am suspinat:
-Întunericul pune stăpânire pe natură!
Tătulea Diana
clasa a VII-a G1

HOROSCOP FLORAL
Floarea Soarelui
Persoanele născute in zilele de: 1,
10, 19, 28
Trăsătura definitorie:
Generozitatea
Compatibilitate cu: Bujorul,
Albastreaua, Orhideea
Numere norocoase: 1, 11, 16, 19,
22, 25, 31
Zile favorabile: Duminca si Luni
CARACTER SI DESTIN Te
caracterizeaza dinamismul, știi să
te faci plăcută, și nu ai probleme
in societate pentru ca toata lumea
este atrasă de personalitatea ta.
Uneori ești agresivă cu cei din
jur, ai tendința de a judeca greșit
unele lucruri. Incearcă să iți
invingi
impulsivitatea
și
imprudența.
Situațiile
neprevăzute nu te pun in
dificultate pentru că te adaptezi
cu ușurință, știi tu cum să ieși din
belele.

CARACTER SI DESTIN Oricât de
greu ar fi, nu te dai bătută, când iți
propui ceva mergi până in "pânzele
albe" indiferent de efortul pe care
trebuie să îl depui. Atenție, însă,
această calitate se poate transforma
uneori
in
inflexibilitate
și
încăpățânare
și
pentru
o
comunicare mai bună cu cei din jur
ar fi bine să mai lași de la tine.
Persoanele născute sub acest semn
dau dovada de loialitatea. Te zbați
pentru un trai confortabil și fără
probleme. Ai tendința să nu îi
asculți pe cei din jur, nu ții la
părerea lor, lucru care jignește. Iți
cam lipsește curajul, nu ar strica să
ai mai multă încredere in tine.

Papucul Doamnei

Persoanele născute in zilele de: 3,
12, 21, 30
Trăsătura definitorie: Instabilitatea
Compatibilitate cu: Macul,
Bujorul
Trandafirul, Papucul Doamnei
Persoanele născute in zilele de: 2, Numere norocoase: 6, 9, 15, 18,
11, 20, 29
24, 27
Trăsătura definitorie: Pasiunea
Zile favorabile: Sâmbăta,
arzătoare
Duminica și Luni
Compatibilitate cu: Bujorul,
CARACTER SI DESTIN Nu
Albăstreaua, Orhideea, Macul și
suporți monotonia, ești in căutarea
Margareta.
noului, trebuie să fii în mișcare
Numere norocoase: 1, 4, 7, 9, 18, pentru a te simți bine. Nu iți plac
27, 33, 42.
programele și regulile, te ghidezi
Zile favorabile: Duminica, Luni si după principiul "regulile sunt
Vineri
făcute ca să fie încălcate". Mare
iubitoare de libertate nu suporți să

fii privată de ea. Ești mai tot timpul
"cu capul în nori" și ceva mai multă
rigoare nu poate decât să iți
folosească.

Albăstreaua
Persoanele născute in zilele de: 4, 13,
22, 31
Trăsătura definitorie: Fidelitatea.
Compatibilitate cu: Albăstreaua,
Margareta, Bujorul, Macul.
Numere norocoase: 1, 7, 16, 19, 20,
25, 29.
Zile favorabile: Sâmbăta, Duminica și
Luni
CARACTER SI DESTIN Te
caracterizează fidelitatea și apropiații
pot confirma acest lucru. Ai mare
nevoie de stabilitate, dorința care te
impiedică să te implici în acțiuni
nesăbuite. De cele mai multe ori
dreptatea este de partea ta dar ar
trebui să dai dovadă de mai mult tact
atunci când iți susții punctele de
vedere. Vei avea parte de o viață
armonioasă doar prin abandonarea
unei anume rigidități ce te
caracterizează și dând dovadă de mai
multă înțelegere față de ceilalți.

Irisul
Persoanele născute in zilele de: 5, 14,
23
Trăsătura definitorie: Dinamismul
Compatibilitate cu: Toate florile
Numere norocoase: 1, 10, 19, 28, 30,
38
Zile favorabile: Miercuri și Vineri
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CARACTER SI DESTIN Fire
comunicativa, iți place să faci noi
cunoștințe iar spațiul tău de
activitate este destul de extins și
de divers. Simpatică, dai dovadă
de o inteligentă remarcabilă și de
aceea ești foarte agreată în
societate. Deși de cele mai multe
ori ești pe placul celor din jur,
sunt cazuri în care, fără voia ta, îi
jignești pe partenerii de discuție.
Totul până la libertate, nu suporți
să ti se încalce!

Macul
Persoanele nascute in zilele de: 6,
15, 24
Trăsătura definitorie:
Senzualitatea.
Compatibilitate cu: Trandafirul,
Papucul
Doamnei.
Numere
norocoase: 3, 6, 9, 21, 24, 27, 30.
Zile favorabile: Marți, Joi și
Vineri
CARACTER SI DESTIN Ai o
bună intuiție care te ajută în
anumite situații și uneori ești
capabilă de profeții in toată
regula. Apropiații nu pot ține
secrete față de tine, esti un bun
psiholog și intuiești cu ușurință
gândurile
ori
sentimentele
acestora. Ești sensibilă, rafinată și
cam visătoare. Mare atenție la
consumul de alcool și chiar
droguri, pentru că există tentația
unui astfel de drum.

de obligații și iți
asumi toate greșelile.
Datorita sensibilității
riști să fii dezamăgită
de foarte multe ori.
Nu iți place să fii
implicată
în
conflictele care te
consumă foarte mult
nervos.
Ești
dezinteresată și iți
place
sa-ți
ajuți
aproapele.
Deseori
ești cuprins de o stare
de tristețe, dar care va
trebui
ținută
sub
control, pentru că
există riscul să faci
depresii psihice care
iți
vor
afecta
sănătatea. Ești onest și
aștepți același lucru
din
partea
apropiaților.
Onestitatea este o altă trăsătură a
acestui nativ și va cere același
lucru și de la cei apropiați. Nu
cunoști ura și nici ranchiuna, uiți
usor, vezi mereu calitățile și nu
defectele oamenilor.

Margareta

Persoanele născute in zilele de: 8,
17, 26
Trăsătura definitorie: Fragilitatea.
Compatibilitatea cu: Albăstreaua,
Bujorul, Macul, Floarea Soarelui.
Numere norocoase: 8, 22, 24, 26,
31.
Orhideea
favorabile:
Sâmbata
Persoanele născute in zilele de: 7, Zile
CARACTER SI DESTIN Esti
16, 25
perseverentă și atunci când știi ca
Trăsătura definitorie:
dreptatea este de partea ta, iți sustii
Intransigența sentimentală.
punctele de vedere, fără a fi
Compatibilitate cu: Floarea
agresivă. Dai dovadă de curaj in
Soarelui, Papucul Doamnei.
orice situație. Esti modestă și de
Numere norocoase: 12, 20, 21,
cele mai multe ori rezervată în
29, 30, 40.
Zile favorabile: Duminica si Luni raporturile cu cei din jur. Prieteni
CARACTER SI DESTIN Esti ai puțini, dar sunt de nădejde. Ești
foarte responsabilă, nu te ferești

foarte prudentă dar cu toate astea mai
intri in necazuri.

Trandafirul
Persoanele născute in zilele de: 9, 18,
27
Trăsătura definitorie : Pasiunea
Compatibilitate
cu:
Papucul
Doamnei, Macul
Numere norocoase: 9, 15, 18, 24, 27,
30
Zile favorabile: Marți, Joi și Vineri
CARACTER SI DESTIN Esti ca un
vulcan, temperamentală și impulsivă,
lucru care te poate băga, de cele mai
multe ori, in situații mai puțin
plăcute. Nu te retragi când dai de
greu, înfrunți situațiile neprevăzute cu
mult curaj. Familia și prietenii se
bucură de sprijinul tău, ești o
persoană de încredere. Ai multe
idealuri și lupți pentru fiecare. Nu-ti
neglija relația sau partenerul, pentru
că riști să rămâi singură.

Prof.Ing. Herescu Monica

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12
str. Școlii nr. 6A, str De Mijloc nr. 41; Brașov
e-mail:scoalageneralanr12@yahoo.com; scoala12bv@gmail.com;
tel/fax.: 0268 41 38 54, tel. 0268 41 15 31
web: www.scoala12bv.ro
38

