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PRIMUL PROIECT DE SUCCES S-A SFÂRȘIT 

 

Școala noastră împreună cu Organizația Child Safety House din Islanda au finalizat 

implementarea proiectului "Centru pilot și rețea pentru incluziunea și siguranța copiilor în școlile 

din Brașov", derulat în perioada 8 iunie 2015 – 31 octombrie 2016. Proiectul a fost finanțat prin 

Programul RO10 – Corai, program finanțat prin Granturile SEE 2009 – 2014 și administrat de Fondul 

Român de Dezvoltare Socială.  

Ca urmare a implementării proiectului: 

Elevii celor 32 de clase dintre care 60 de elevi de 

etnie romă, au participat la activități de 

promovare a unui comportament non-violent în 

scoală, de creștere a incluziunii copiilor și de 

reducere a comportamentelor cu risc de 

accidentare; 

Peste 1000 de părinți au participat la sesiuni de 

informare și conștientizare în ceea ce privește 

îmbunătățirea siguranței și incluziunii copiilor în 

școală; 

50 de cadre didactice din școală și din școlile 

partenere au beneficiat de formare privind 

metodele de educație non-formală, managementul 

riscurilor dar și un curs de prim ajutor certificat 

de expertul islandez implicat în proiect; 

A fost dezvoltată o rețea pentru siguranța și incluziunea copiilor în școlile din Brașov care își 

va continua activitatea pe perioada de sustenabilitate a proiectului; 

A fost creat Manualul pentru siguranța copiilor în școală în colaborare cu partenerul din 

Islanda;  

48.000 euro au fost investiți pentru creșterea siguranței copiilor în școala constând în 

amenajarea a două săli de clasă, securizarea ferestrelor și a scărilor, montarea unei centrale 

performante în caz de incendiu, acoperirea terenului de sport cu plăci cauciucate; 

Elevii școlii au participat la ateliere foto/video și au realizat fotografii și filme scurte prin care 

să arate viziunea lor despre o scoală non-violenta și incluzivă. Cele mai expresive fotografii 

realizate de copii vor fi expuse permanent pe holurile Școlii Gimnaziale nr 12; 

Au fost premiate 10 dintre clasele participante la secțiunea video, respectiv foto cu câte 970 lei; 

50 de cadre didactice din școală și din școlile partenere au participat la Școala de vară în 

perioada 24-31 iulie 2016 în cadrul căreia s-au finalizat Ghidul pentru siguranța elevilor din 

Școala Gimnazială nr. 12 Brașov, Ghidul părinților și Chestionarul pentru părinți aplicat 

acestora la începutul anului școlar 2016-2017. 

 

Director, 

prof. dr. Wusinczky Delia Ileana
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1 DECEMBRIE 1918 

SFÂRŞITUL PROCESULUI  DE ÎNTREGIRE NAŢIONALĂ 

 

La începutul secolului al XX-lea, din cei aproximativ 12 milioane de români, jumătate se 

aflau sub stăpâniri străine. Austro - Ungaria stăpânea Banatul, Crişana, Maramureşul şi Bucovina iar 

Rusia stăpânea Basarabia, teritoriul dintre Nistru şi Prut.  

Începutul Primului Război Mondial, în iulie 1914,  impunea dezbateri ample şi multă raţiune 

în luarea deciziilor referitoare la intrarea României în război. Atât Tripla Alianţă (Germania, Austro - 

Ungaria, Italia) cât şi Antanta ( Franţa, Anglia, Rusia ) încercau să atragă România de partea lor. 

Decizia era greu de luat deoarece existau teritorii româneşti stăpânite de state care făceau parte din 

ambele blocuri militare. Din acest motiv şi pentru că armata română nu era pregătită să facă faţă unor 

armate mult mai bine dotate tehnic, Consiliul de Coroană de la Sinaia a hotărât neutralitatea ţării. Cu 

toate că România aderase la Tripla Alianţă din 1883 şi că regele Carol I ar fi dorit să luptăm alături de 

ţara lui de origine, Germania, el a respectat dorinţa românilor şi a fost declarată neutralitatea 

României. La 27 septembrie 1914, regele Carol I a murit şi i-a urmat la tron Ferdinand. Italia îşi 

declarase şi ea neutralitatea.  

În perioada din 1914 până în 1916 opinia publică românească susţinea intrarea în război 

alături de Antanta iar diplomaţii duceau tratative pentru a obţine din partea marilor puteri 

recunoaşterea teritoriilor locuite de români pentru care armata se angaja în luptă. Se avea în vedere să 

nu se mai repete situaţia din 1878 când Rusia, deşi armata română luptase alături de trupele ruse 

împotriva otomanilor, aceasta a ocupat teritorii româneşti.  De atunci majoritatea  românilor au 

perceput Rusia ca pe un stat expansionist în care nu trebuie să ai încredere. Tratatul de alianţă din 4 

august 1916 încheiat cu Antanta prevedea la articolul III „Rusia, Franţa, Anglia şi Italia recunosc 

României dreptul de a anexa teritoriile monarhiei Austro - Ungare prevăzute şi hotărnicite în art. 4 ”.  

La 15 august 1916 armata română ataca pe linia Carpaţilor începând eliberarea teritoriilor din 

Transilvania. Până la încheierea războiului în noiembrie 1918, când Germania a capitulat, au murit pe 

front aproximativ un milion de români, luându-i în calcul nu numai pe cei din Regatul României dar 

şi pe cei din Austro - Ungaria sau Basarabia, români care au fost nevoiţi să lupte pentru o cauză 

străină şi nu  pentru patria lor. Prin înfrângerea Austro – Ungariei şi destrămarea Rusiei ţariste s-a 

creat cadrul favorabil pentru mai multe popoare să se elibereze formând noi state sau să revină la 

patria lor.  

Unirea cu România  a fost hotărâtă la 27 martie 1918 de Sfatul Ţării din  Basarabia, la 15 

noiembrie de Congresul General al Bucovinei şi  la 1 decembrie 1918  de Marea Adunare de la Alba 

Iulia din Transilvania. Prin tratatele semnate cu marile puteri în perioada 1919 - 1920 a fost 

recunoscută unirea acestor teritorii cu România. Ziua de 1 Decembrie 1918 este ziua în care se 

încheie procesul de formare a statului român unitar, fapt pentru care s-a stabilit ca această zi cu o 

semnificaţie deosebită pentru români să fie sărbătorită ca Ziua Naţională a României. 

 

Prof. Luminiţa Aura Mucha 
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CONCURSURI ȘCOLARE 

 

Anul acesta am făcut cunoștință cu un nou concurs școlar. El se numește Bebras, este un 

concurs internațional, care are ca scop implicarea elevilor de toate vârstele în domeniul gândirii 

algoritmice și computaționale. În acest sens elevii care doresc să participe trebuie să fie capabili să 

ordoneze logic, să analizeze datele, să afle solutii pe baza unor algoritmi, să recunoască șabloane, să 

abstractizeze, să înțeleagă conexiunile între informații. Elevii care învață să folosească acest tip de 

gândire vor înțelege modul în care disciplinele școlare relaționează între ele și astfel sunt atrași spre 

domeniul informatic. 

Acest concurs a fost inițiat în anul 2004 de către prof. Valentina Dagiene de la Universitatea din 

Vilnius. Bebras este denumirea în lituaniană a castorului. În anul 2015 competiția s-a organizat în 

peste 41 de tari, cu peste 1.313.000 de elevi participanți. În România, concursul este organizat de 

Asociatia pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor din Romania (ATIC) (www.atic.org.ro) 

prin ECDL ROMÂNIA (www.ecdl.ro).  

Competțiția are patru secțiuni și două etape. 

Benjamin – clasele V și VI (10-12 ani) 

Cadet – clasele VII și VIII (12-14 ani) 

Junior – clasele IX și X (14-16 ani) 

Senior – clasele XI și XII (XIII) (16-20 ani) 

La începutul lunii octombrie profesorii coordonatori se înscriu pe platforma concursului, iar 

până la sfârșitul lunii ei își înscriu elevii. Anul acesta prima etapa s-a desfășurat în perioada 7-11 

noiembrie, iar cei calificați se vor întrece în luna februarie 2017. 

Iată o problemă de la secțiunea Benjamin: 

 
“Doctorul Hamid dorește să construiască trei spitale pentru castori. Spitalele pot fi construite doar 

în locațiile marcate pe harta de mai jos. Pentru a ajunge la un spital, castorii nu trebuie să înoate 

prin mai mult de un canal de la oricare dintre localitățile de pe hartă. Cerința: Alegeți trei localități 

în care doctorul Hamid își poate construi spitalele.” 

Rezolvarea trebuie să țină cont de faptul că cea mai potrivită 

locație este localitatea în care intră cele mai multe canale. 

Astfel aflăm că localității A îi corespund două canale, B-3, C-

4, D-3, E-2, F-2, G-2, H-4, I-3.  Continuați și aflați toate 

soluțiile acestei probleme. 

Nu uitați să participați la concursul din anul 2017! 

 

Prof. Iacob Mirela

http://www.atic.org.ro/
http://www.ecdl.ro/
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SUCCESUL ŞCOLAR 

Prof. Simona Mihai 
 

Cercetarea facută de John Hattie, profesor la Universitatea din Melbourne, pe o durată de 15 

ani, are un bilanţ unic din două motive. Ȋn primul rând, s-au analizat pentru prima oară 138 de factori 

care influenţează succesul şcolar. Ȋn al doilea rând, au fost făcute 50 000 de studii care includ 240 de 

milioane de elevi, pentru a identifica, pe baze riguros ştiinţifice, care sunt cei mai eficienţi factori din 

procesul de predare-învăţare. Aceste studii alcătuiesc cea mai mare bază de date pe această temă, 

elaborată vreodată.  

Hattie consideră că determinarea mărimii efectului (d) este o metodă utilă pentru compararea 

rezultatelor unor evaluări diferite (de exemplu, teste standardizate realizate de profesor, notarea 

temelor elevilor), pe anumite intervale de timp sau pe anumite eşantioane. Cele peste 800 de 

metaanalize efectuate au furnizat 146142 de mărimi de efect (d) cu privire la influenţele unor 

programe, politici sau inovaţii asupra performanţelor şcolare în învăţământul preşcolar, şcolar şi 

universitar. Efectul mediu general pentru toate metaanalizele a fost d = 0,40. Valorile d < 0,20 au un 

efect scăzut, 0,30 > d < 0,60 au efect mediu, iar d > 0,60 au efect ridicat. Dorinţa de a avea efecte 

pozitive asupra învăţării elevilor (d > 0,40) ar trebui sä fie preocuparea constantä şi provocarea 

esenţială pentru profesori şi managerii şcolari. Pentru că acest fapt nu se întâmpla în mod accidental, 

profesorii trebuie să fie atenţi la consecinţele asupra învăţării pe care le au climatul clasei, predarea și 

copredarea, respectiv coînvăţarea elevilor. 

Ȋn tabelul următor sunt exemplificaţi factori care influenţează puternic performanţele şcolare 

cât și factori care influenţează foarte puţin succesul şcolar. 
 

   John Hattie a descoperit că cele mai de efect 10 

influenţe legate de realizările unui elev sunt: 

autoevaluarea; evaluarea formativă; claritatea explicaţiilor 

profesorilor; învăţare reciprocă; feedback; relaţia elev-

profesor; strategii metacognitive (conştientizarea 

proceselor gândirii); autoverbalizarea pune şi a-şi pune 

întrebări; dezvoltarea profesională continuă a 

profesorului; învăţarea prin problematizare.

Factori care influenţează 

performanţele şcolare 

Mărime

a 

efectului 

Autoevaluare/Aşteptările elevilor 1,44 

Credibilitatea profesorului 0,90 

Oferirea de evaluare formativă 0,90 

Micropredare 0,88 

Intervenţii lărgite pentru elevi cu 

dificultăţi de învăţare 

0,77 

Claritatea exprimării profesorului 0,75 

Feedback 0,75 

Predare reciprocă 0,74 

Relaţia profesor-elev 0,72 

Exersarea intensivă vs. exerciţii din 

timp în timp 

0,71 

Strategii metacognitive 0,69 

Ȋnvăţare accelerată 0,68 

Comportamentul la clasă 0,68 

Programe de calculator 0,67 

Programe creative la nivel de 

achizitii 

0,65 

Verbalizarea interioară şi întrebări 

adresate căre sine 

0,64 

Tema de casă 

Efectivul clasei 0,29 

Programe extracurriculare 0,21 

Ierarhizări la nivel de învăţare 0,19 

Predarea în echipe 0,19 

Locul ocupat în interiorul clasei 0,19 

Efectele consilierii educaţionale 0,18 

Structura familiei 0,18 

Adecvarea la stilurile de învăţare 0,18 

Educaţia profesorilor 0,17 

Cunoştinţele profesorilor legate de 

disciplina lor 

0,12 

Schimbarea orarului 0,09 

Tehnici de comunicare 0,09 

Repetenţie  0,06 
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Calitatea procesului de predare-învăţare depinde în mare măsură de calitatea cadrului didactic şi nu de 

dotare, salariu sau efectivul clasei.  

Profesorii, motivaţi în acţiunea lor de noul curent educaţional îşi fac griji dacă elevii nu fac progrese 

corespunzătoare, cer ajutor atunci când au nevoie de el în procesul lor de predare, creează un climat optim 

pentru învăţarea în clasă, monitorizează procesul de învăţare şi dau feedback, ştiu că toţi elevii pot avea 

rezultate foarte bune, încurajează elevii să nu renunţe la şcoală, îi ajută să dezvolte înţelegeri profunde şi 

conceptuale, îi învaţă să dezvolte strategii multiple de învăţare, îi ajută să dezvolte respect pentru sine şi pentru 

ceilalţi şi îi ajută să se transforme în participanţi activi ai societăţii civile.  

John Hattie a demonstrat că nivelul de cunoaştere al profesorului în sfera disciplinei sale are un efect 

redus asupra calităţii rezultatelor elevilor. Accentul se mută pe abilitatea autodidac-tă şi pe dorinţa de învăţa. 

Aşa cum ne-a învăţat Socrate, educaţia este ca aprinderea focului, nu ca umplerea unui vas. 
 

BIBLIOGRAFIE 

1. Hattie, John, „Ȋnvăţarea vizibilă - ghid pentru profesori”, Editura Trei, Bucureşti, 2014 

2. Bock, Thomas, “GEW – Impulse – Die Hattie Studie”, AK des Saarlandes, 2014 
 

 

CITITORI FĂRĂ FRONTIERE 

 

Complexitatea actului de lectură vine in viața omului odată cu înaintarea în profunzime. Este o 

vârsta nou creată, pentru cititorul care evoluează de la lectorul novice la cel inițiat, capabil de 

interpretări și chestionări metatextuale. 

Literatura poate fi intrarea într-un labirint înșelător, dar cu recompense eficiente și 

satisfăcătoare la capătul drumului. Am convingerea că profesorul de limbă si literatură română se 

poate transforma într-un mentor de lectură, într-un adevarat consilier, văzut sinonimic drept un 

sfătuitor, sfetnic! Asta pentru că, după cum susținea Liviu Papadima, consilierul este “ un 

manipulator, misiunea lui nu este doar să explice, ci si să inducă un orizont de asteptare dezirabil și 

oportun.”  Iar inducerea acestui orizont, în momentul actual, este o necesitate, un fapt imperativ. E 

imperios  necesar să intoarcem pe tânărul cititor către îngrijirea sufletului, căci literatura poate mult. 

Eu nu cred că am pierdut deja lupta cu televizorul, calculatorul și cu informația din rețelele sociale, 

care produc plăcere gratuită, lejeră. Lectura le aduce copiilor cu care lucrez răspunsuri nu doar la 

întrebările de școală, ci și la misterul lumii înconjurătoare, care e plin de trăiri subiective, private, de 

explorări complexe și dificile. Cartea ajunge să le fie ghid pentru a întelege marea taină universală, 

închisa în mica taină a omului. 

Pe de alta parte, cartea vizează cititul pentru informare și cititul pentru întelegere, lectura pentru 

divertisment fiind considerată o formă facilă, care nu necesită un efort complex. De aceea le cer 

elevilor să aplice un set de reguli de citire care să-i îndepărteze de lectura de suprafață, sa-i initieze in 

citirea literaturii imaginative, din care sunt selectate romanele, poemele și piesele de teatru. Este 

evident că rolul acestora este mai degrabă să producă o bucurie, o emoție estetică decât să instruiască- 

frumusețea e însă mai greu de analizat decât adevarul. Iar pașii de urmat in privința interpretării sunt 

metaforici: 

- Familiarizarea cu lumea creata de scriitor- moment ale acțiunii sau trăsături ale 

personajelor; 

- Pătrunderea ca observator în lumea imaginară, pentru a putea găsi legăturile ficționale; 

- Insoțirea personajelor pe drumul aventurii lor, descoperind artera narativă. 

Pașii pe care i-am prezentat ar trebui să-i ajute pe copii să –și găsească răspunsuri și argumente 

la clasica întrebare: de ce ți-a plăcut o anumită carte? In plus, am observat că elevii sunt conștienți că 

literatura îi șlefuiește, în pofida modelelor negative cu care sunt bombardați în media sau în jocurile 

PC.  Asta și pentru că, la nivel instinctual, s-a insămânțat și dezvoltat într-o măsură aleatorie, ideea că 
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a gândi și a simți adoptând punctul de vedere al altora- fie personaje, fie modele reale- reprezintă 

singura modalitate prin care se poate tinde spre universalitate și spre îndeplinirea vocației, după cum 

afirmă și T. Todorov  în studiul Ce poate literatura? 

Inchei cu o sugestie despre portretul unei cărți bune: este cea care răsplătește întotdeauna pe cel 

ce lecturează. A.J. Mortimer si Ch. Van Doren , în ghidul lor clasic despre o lectura inteligentă, 

accentuează ideea de răsplata astfel:   Răsplata este de două feluri: în primul rând, o îmbunătățire a 

abilităților de de lectură care survine întotdeauna după ce v-ați străduit cu o carte de calitate; in al 

doilea rând,(și asta se poate petrece pe termen lung și e faptul cel mai important) o carte bună vă 

poate învăța numeroase lucruri despre lume și despre propria persoană. Nu învățați doar să citiți 

mai bine;îinvățați mai multe despre viață. […]Deveniți mai înțelepți[…] în sensul de a deveni 

conștienți într-un mod mai profund de adevărurile durabile ale condiției umane. 

 

Prof. Cristina Nechita 

Bibliografie: 

1. Adler, M.J., Van Doren, Ch. – Cum se citește o carte, Ed. Paralela 45, Pitești 

2. Todorov, T. – Ce poate literatura, in Literatura in pericol, Ed. Art, București 

3. Papadima, L.–Consilier in lectura, in Lectura. Repere actuale, Ed.CasaCărții de Știința, 

Cluj 

 

 

DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ A ŞCOLARILOR MICI  

(6,7 ANI – 10,11 ANI) 
 

Evoluţia fizică, mentală, socială şi emoţională a şcolarilor mici este distinctă de cea a 

copiilor mai mari sau a adulţilor, îmbrăcând: faze, stadii, ritmuri şi repere de evoluţie specifice. În 

societăţile moderne se petrec transformări progresive privind competenţele : fizice, mentale, cognitive 

şi social-emoţionale ale copiilor, din perioada micii copilării până la intrarea în scoală. Aceste 

transformări marchează formarea competenţelor şi a capacităţilor, a modurilor de relaţionare, 

comunicare, învăţare şi joc. Dezvoltarea copilului este foarte sensibilă la impactul negativ al 

malnutriţiei, al îngrijirii neadecvate şi al lipsei afecţiunii parentale, ca tratamente deformate care îl 

afectează decisiv. 

Dacă nevoile de bază ale copilului nu sunt satisfăcute, dacă este maltratat şi abuzat, efectele 

se resimt în toată perioada copilăriei şi, în funcţie de durata şi gravitatea tratamentului la care a fost 

supus, şi în perioada maturităţii. Deşi putem vorbi de o serie de principii general universale, contextele 

şi experienţele ce marchează dezvoltarea sunt foarte variate, fiind marcate, în special, de capacităţile 

individuale ale copilului, de nevoile lui speciale: de gen, apartenenţă etnică, circumstanţe economice, 

sociale şi culturale.  

În domeniul dezvoltării fizice, sănătăţii și igienei personale se pot practica jocuri pentru: 

dezvoltarea motricităţii fine, grosiere, dezvoltarea senzorio-motorie, promovarea sănătăţii, a îngrijirii 

şi igienei personale şi promovarea practicilor privind securitatea personală. 

În domeniul rezervat dezvoltării socio-emoţionale, se pot practica o serie de jocuri având ca 

scop dezvoltarea: abilităţilor de interacţiune cu adulţii, abilităţilor de interacţiune cu copiii de vârsta 

apropiată (colegi de clasă, prieteni), acceptarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea 

comportamentelor prosociale, dezvoltarea conceptului de sine, dezvoltarea autocontrolului emoţional, 

dezvoltarea expresivităţii emoţionale. 

Un exemplu de joc în acest sens este „Tunelul jucăriilor”. Se lucrează cu grupe de câte 3,4 

copii. Copiii şi adultul stau într-o parte a încăperii. În partea opusă se află o masă (tunelul) sub care 

sunt aşezate jucării. Pe rând, câte un copil intră în tunel, ia o jucărie, iese târându-se, sare peste 
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obstacole şi aşază jucăria la „căsuţa jucăriilor”, în timp ce ceilalţi aplaudă şi încurajează. Conducătorul 

de joc (adultul) spune : „Să vă arăt cum ne vom juca : o să intru în tunelul jucăriilor, mă târăsc, iau o 

jucărie, ies şi am grijă să sar peste obstacole. Ating un copil cu jucăria, apoi o aşez la cutia cu jucării 

(colţul cu jucării). Copilul atins intră în tunel, iar eu mă alătur celorlalţi.” Adultul îi provoacă pe copii 

să aplaude şi să strige : „Hai, bravo!”. Jocul continuă până se termină jucăriile din tunel.  

În această etapă importantă a şcolarităţii, apar modificări în înţelegerea şi exprimarea 

emoţiilor. Copiii se compară frecvent cu ceilalţi şi, deşi se centrează mai mult asupra lor, încep să 

înţeleagă sentimentele şi perspectivele celorlalţi. Spre deosebire de vârsta preşcolară, când copiii îşi 

schimbă adesea stările emoţionale de la un moment la altul, în perioada şcolară copiii încep să 

menţină pentru perioade mai lungi de timp atât sentimente cât şi gânduri. Pe de altă parte, copiii încep 

să înţeleagă faptul că oamenii pot exprima mai multe emoţii simultan, dar din motive diferite (“Sunt 

bucuros pentru cadoul primit, dar îmi pare rău că tatăl meu nu e aici”). De asemenea, pe măsură ce 

copiii iau în considerare reacţiile celorlalţi la propriile comportamente şi se compară cu standarde 

externe, se consolidează sentimentele de : mândrie, ruşine, vină, etc. 

Copiii înţeleg faptul că în funcţie de diverse situaţii, oamenii nu îşi exprimă adevăratele 

emoţii, iar copiii care au controlul voluntar mai dezvoltat reuşesc să exprime emoţii adecvate unui 

anumit context social şi să aibă emoţii negative de intensitate mai redusă (sunt mai puţin explozivi 

când se înfurie). Grijile şi temerile copiilor se îndreaptă acum mai mult spre modul în care sunt 

percepuţi de ceilalţi, incluzând acceptarea de către ceilalţi copii şi temeri legate de performanţa 

şcolară.  

Inteligenţa emoţională se referă la următoarele aspecte : 

- copiii percep corect emoţiile celorlalţi şi reuşesc să îşi exprime propriile emoţii; 

- folosesc informaţii emoţionale pentru a transmite gânduri sau mesaje; 

- înţeleg cauzele şi consecinţele emoţiilor; 

- reuşesc să-şi folosească emoţiile într-o manieră constructivă, gândindu-se la mai multe reacţii 

posibile, dar alegându-le pe acelea care presupun emoţii pozitive. 

S-a arătat că inteligenţa emoţională este relaţionată cu menţinerea relaţiilor de prietenie, cu 

evitarea comportamentelor de risc în adolescenţă şi cu succesul în carieră. Deşi unii copii au mai 

puţin dezvoltate aceste abilităţi sociale, trebuie avut în vedere faptul că acestea se pot dezvolta şi 

copiii pot deveni mai competenţi emoţional dacă li se oferă sprijin adecvat. 

Referitor la interacţiunile 

sociale - dacă între 7 şi 8 ani 

copiii spun că prietenii lor sunt 

copii care locuiesc aproape de ei, se 

joacă cu ei sau au jucării 

interesante, pe la 10-11 ani, copiii 

ajung să menţioneze interese 

comune, suportul şi loialitatea din 

partea prietenilor. Spre sfârşitul 

claselor primare, asemănarea 

dintre prieteni creşte, observându- se 

că acei copii care se consideră 

prieteni au trăsături de 

personalitate şi performanţe 

academice similare. Deşi familia 

rămâne elementul de bază, 

interacţiunea cu copiii de aceeaşi 

vârstă ajută la dezvoltarea abilităţilor sociale ca: negocierea, cooperarea, rezolvarea conflictelor, 
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altruismul, oferirea suportului emoţional. Copiii competenţi social sunt cei care perseverează în 

încercările de a fi acceptaţi de ceilalţi, prin adoptarea unor strategii care le cresc şansele de succes 

(ex: imitarea comportamentelor membrilor grupului). Unii copii sunt afectaţi mai mult de respingere 

şi au dificultăţi în integrarea într-un grup şi tind să se izoleze sau pot folosi uneori comportamente 

ostile pentru a-şi atinge scopurile (agresivitate fizică sau verbală). De aceea, e important ca aceşti 

copii să fie ajutaţi să îşi dezvolte abilităţile sociale care îi vor ajuta să fie acceptaţi de ceilalţi. Pe 

măsură ce copiii se compară cu ceilalţi şi îşi evaluează comportamentele în funcţie de standarde 

externe, stima de sine poate scădea.  

Daca abilităţile motorii şi creşterea micuţului se dezvoltă în mod firesc sau natural, cea 

emoţionala sau socială necesită ajutorul părinţilor, care trebuie să dea dovadă de foarte multă 

răbdare şi timp. De asemenea, şcoala are rolul de a contribui la dezvoltarea socio-emoţională a 

copiilor prin planul-cadru oferit (disciplina Dezvoltare personală şi ulterior Educaţie civică). 

Abordarea interdisciplinară, dezbaterile pe diverse teme, cu exemple practice din viaţa lor le oferă 

copiilor oportunitatea să îşi arate bogăţia sufletească, să îşi manifeste potenţialul social, emoţional, 

dar şi creativ. 

Este cunoscut faptul că un copil care deţine frâiele unor abilităţi socio-emoţionale esenţiale va 

creşte şi se va dezvolta într-un adolescent şi apoi într-un matur responsabil şi împlinit! 

 

Prof. înv. primar Corina Codreanu 
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CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

 

Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o primeşte de 

la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până când merge la şcoală. Când 

spunem că un copil are cei șapte ani de acasă ne gândim la un copil bine-crescut, care ştie să salute, 

să spună: Mulţumesc!, Te rog!, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.  

Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în societate. Un 

copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât unul căruia îi lipsesc cei 

șapte ani de acasă. 

Educaţia primită în cei șapte de acasă depinde de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi 

părinţi, specificul de dezvoltare a copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite 

copilului. 

Cei șapte ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima 

parte a copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii șapte ani 

de viață ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult. 

 Familia este o constantă în viața fiecărui copil. Ea oferă modele de educație pe toate planurile, 

modele care-și pun amprenta asupra personalității copilului. 

A fi părinte implică o mare responsabilitate. Cercetările făcute în acest domeniu evidențiază că 

modul de relaționare și comportamentele parentale sunt principalii responsabili de riscurile 

dezvoltării în copilărie.  
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În urma studiilor făcute au fost evidențiate șase categorii de factori de risc asupra dezvoltării 

fizice și comportamentale a copilului: 

conflictele parentale, 

condițiile proaste de viață, 

condiții de locuit inadecvate, 

problemele psihice∕ psihologice materne, 

comportamentul violent al tatălui, 

creșterea temporară a copilului în afara familiei. 

La întrebarea Este calitatea de părinte o adevărată ,,profesie ” care trebuie învățată? Ioan 

Jinga și Ion Negreț în lucrarea Familia, acest miracol înșelător, dau un răspuns afirmativ menționând 

că ,, și una, și alta se asimilează în mod organizat, sistematic, se deprind și se perfecționează cu 

timpul, presupunând efort continuu de instruire și autoperfecționare, ... se exercită o vreme 

îndelungată și implică o responsabilitate socială și morală,... ambele se bazează pe știință și artă, 

presupun o anumită vocație și, în orice caz, dragoste față de obiectul activității desfășurate.” 

Potrivit autorilor lucrării menționate mai sus, eficiența ,,profesiei” de părinte se poate evalua 

pozitiv atunci când părinții: 

 asigură copiilor, în familie, condițiile necesare unei dezvoltări armonioase a personalității, 

 reușesc să-și cunoască copilul în toate etapele dezvoltării sale și sub toate aspectele, 

 formează cerințe unitare față de copil, 

 colaborează sistematic cu grădinița și școala și urmăresc permanent evoluția copiilor sub toate 

aspectele, 

responsabilizează copiii, pe măsura puterilor, în cadrul familiei. 

Un copil care trăiește într-o astfel de familie, care are alături de el părinți care investesc în 

educația lui, se va prezenta în societate cu cei șapte ani de acasă. Acest copil va avea încredere în el, 

va fi un copil sociabil, manierat și dornic de a învăța lucruri noi. El va păși într-o altă etapă a vieții lui 

cu o personalitate bine conturată.  

Un copil cu cei șapte ani de acasă, are alături părinți care știu cum să acționeze în momentele 

dificile, care reflectează asupra fiecărui eveniment din viața lui, care sprijină real identitatea și 

personalitate acestuia.  

Prof. înv. primar  Corina Grosu-Tiu 
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ORIENTAREA CARIEREI- UN PROCES CE ÎNCEPE DIN PRIMELE CLASE  

 

Orientarea carierei desemnează „un ansamblu de acţiuni educaţionale cu multiple implicaţii 

psihologice, sociale, economice, medicale, ergonomice, etice, etc. Ea are ca obiectiv fundamental 

pregătirea elevilor pentru alegerea studiilor şi profesiunii, pentru integrarea lor funcţională în viaţa 

social-productivă” (Ghe. Tomşa, 1999, pag.7). Această pregătire trebuie să permită elevilor 

efectuarea unor opţiuni (şcolare şi/sau profesionale) corecte şi realiste, în conformitate cu sistemul de 

aspiraţii, dorinţe, interese, cu potenţialul lor individual (nivel de pregătire, aptitudini, deprinderi şi 

abilităţi) şi cu cerinţele vieţii sociale (necesarul forţei de muncă în diverse domenii de activitate). 

În toate sferele sale, societatea românească suferă transformări profunde. Evoluţia numerică şi 

structurală influenţează nemijlocit dimensiunile pieţei muncii, riscurile sociale, natura şi tipul 

prestaţiilor şi serviciilor de protecţie socială. Tineretul, elevii din liceu, elevii din învăţământul primar 

şi gimnazial reprezintă pentru România rezerve de forţă de muncă pe piaţa muncii şi acest lucru 

impune luarea de măsuri atât pe plan educaţional, cât şi pe plan profesional. 

În aceste condiţii, este de la sine înţeles că un copil mic, cu slabele sale capacităţi de 

autocontrol, are nevoie de supraveghere şi de îndrumare, la început practic permanent, apoi din ce în 

ce mai puţin, până la câştigarea deplinei autonomii, realizabilă în perioada adolescenţei, atunci când 

tânărul ajunge la maxima sa capacitate intelectuală si fizică şi, totodată, la consolidarea principalelor 

trăsături de personalitate ce îi permit, astfel, structurarea unei concepţii proprii despre lume şi viaţă, 

în virtutea căreia va acţiona ca fiinţă independentă. 

În etapa şcolarităţii mici, elevii, aflaţi în perioada căutării identităţii lor şi a locului lor în 

această lume, au nevoie nu de cineva care să gândească în locul lor, pentru ei, ci de cineva cu multă 

experienţă care să-i ajute să se cunoască pe sine şi să releve multiplele căi ce pot fi urmate în viaţă. 

Acest cineva ar trebui, deci, doar să-i consilieze şi să le deschidă ochii asupra căilor mai potrivite de 

urmat. Acest cineva, ar putea fi oricare adult, dar practic acest lucru nu-l poate realiza decât un 

specialist care să cunoască particularităţile de vârstă şi, nu în ultimul rând, tehnicile şi metodele de 

consiliere. În orientarea profesională nu se pleacă astăzi de la un punct zero, atunci când elevul iese 

de pe băncile liceului sau ale facultăţii, ci de la o experienţă acumulată cu mulţi ani în urmă. Se cer, 

însă, în mod continuu reexaminate datele, prin prisma cerinţelor actuale şi a rezultatelor ştiinţei 

contemporane. Bineînţeles că aceste date sunt reevaluate şi utilizate în măsura în care corespund 

nevoilor actuale şi concepţiei noastre despre orientarea şcolară şi profesională. 

Important în orientarea profesională este nu numai să ştim ce metode se cer pentru 

cunoaşterea aptitudinilor, sau cum trebuie organizat procesul de învăţământ pentru a dezvolta la 

maxim aceste aptitudini, ci şi care este tendinţa de dezvoltare a diferitelor ramuri ale economiei, cu 

dinamica profesiunilor de mult existente şi a celor noi. Rezultatele nu sunt imediate privind locurile 

de muncă, dar activitatea de consiliere contribuie clar la găsirea şi ocuparea celui mai potrivit loc de 

muncă. 

Pe parcursul orelor de Consiliere şi orientare elevii au posibilitatea să exerseze abilităţi de 

comunicare eficientă, de relaţionare, de învăţare şi să devină conştienţi de posibilitatea de transferare 

a acestora în contexte sociale diferite. Elevii dobândesc cunoştinţe şi abilităţi care-i ajută să devină 

actori responsabili şi să contribuie la viaţa şcolară, a comunităţii, a familiei, a grupului de prieteni, să 

transforme activitatea de învăţare într-un proces permanent, să îşi creeze viitorul. În fiecare an al 

nivelului primar, elevii vor dobândi noi abilităţi de explorare personală, a propriei activităţi şi a vieţii 

sociale. 

Şcoala permite dezvoltarea în condiţii de comparaţie diferenţiată a exigenţelor faţă de sine 

însuşi, creează şi ridică nivelul aspiraţiilor, contribuie la dezvoltarea spiritului autocritic. Toate 

acestea se leagă de dezvoltarea atitudinii faţă de muncă, aceasta constituie punctul cheie a dezvoltării 

caracterului deoarece munca şcolară constituie punctul de plecare al tuturor cerinţelor ce se manifestă 
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faţă de copil. De aici am pornit cu ideea în cercetarea noastră  care a avut ca scop principal 

demonstrarea faptului că implicarea elevilor din învăţământul primar în lumea profesiilor va  dezvolta  

capacităţile  proactive ale acestora. 

Parcurgând sub îndrumarea cadrului didactic activităţile propuse în Curriculum de Consiliere 

şi orientare, elevilor li se creează condiţii pentru a deveni mai motivaţi, mai încrezători în sine, pentru 

a dezvolta abilităţi mai eficiente de învăţare, pentru a fi mai pregătiţi pentru nivelurile educaţionale 

viitoare, pentru a-şi stabili scopuri realiste, a trăi şi a participa activ la viaţa şcolară şi socială. 

 

Prof. consilier școlar  Daniela Stăncioiu 

 

 

DIN TAINELE CREIERULUI UMAN 

prof. Feder Annegret 

 
V-ați întrebat vreodată, ce se întâmplă de fapt în creierul nostru atunci când învățăm? Dar când ne uităm la 

televizor?  

Cu ceva timp în urmă  am avut ocazia să aflu câteva din tainele creierului uman, despre modul  fascinant  în 

care se realizează ceea ce noi numim ”învățare”, dar și despre barierele de multe ori trecute cu vederea  ale 

societății contemporane care împiedică învățarea. Considerând că aceste informații reprezintă un domeniu de 

interes pentru toți părinții, educatorii, învățătorii, profesorii, pentru toți cei care doresc să învețe, am încercat 

să le rezum în cele ce urmează. 

Aspecte actuale ale cercetării neuropsihologice 

Manfred Spitzer, unul dintre cei mai renumiți oameni de știință din domeniul neuropsihologiei, numește 

câteva principii de bază legate de felul în care lucrează creierul uman(Wie Lernen Kinder? Aktuelles Aus Der 

Gerhirnforschung, Accesat 11 Aprilieieie, 2014, http://www.youtube.com/watch?v=vujELzwcdpQ) 

1.Punctele de contact între doi neuroni la nivelul 

cărora se face transmiterea influxului nervos de 

la o celulă nervoasă la alta, numite sinapse, se 

schimbă și pot fi întărite. Aceasta este 

reprezentarea concretă a ceea ce numim 

„învățare”. 

Johnson Graham, The Synapse Revealed, Accesat 18 

Aprilieieie, 2014 

 

2.Sinapsele se schimbă atunci când sunt utilizate, 

învățarea însemnând întărirea legăturilor 

prezente în scoarța cerebrală.  

3.Experiențele trăite asigură urme bine definite, 

permanente și structurate în rețeaua scoarței 

cerebrale. Astfel se explică dificultatea de a 

învăța într-un alt mod ceva ce a fost învățat anterior. 

4.Capacitatea reținerii conținutului învățat depinde de profunzimea prelucrării acelui conținut. Spitzer 

subliniază aici importanța aspectului practic în învățare, de „a face ceva ”cu informațiile(Manfred 

Spitzer, Digitale Demenz - Lebenslanges Lernen Mit Herz, Hirn Und Hand, Accesat 18 Aprilieieie, 

2014, http://www.youtube.com/ watch?v=FnDEF7Aw9HI.). Așadar, schimbări structurale masive la 

nivelul sinapselor se realizează mai ales prin experimentare și trăire intensă.  

5.Cu cât există mai multe sinapse dezvoltate în creier, cu atât mai ușor și mai repede se pot forma și întări 

legături noi.  

Cercetătorii din domeniul neurologiei au constatat că până la vârsta de 17 ani omul 

are capacitatea de a dezvolta și întări sinapsele în scoarța cerebrală(Wie Lernen Kinder? Aktuelles Aus Der 

Gerhirnforschung). Pedagogul german Andre Kipper explică într-unul dintre eseurile sale două procese care se 
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realizează în scoarța cerebrală în timpul dezvoltării omului, și anume moartea celulelor nervoase și reducția 

sinapselor(Andre Kipper, “Hinrforschung Und Pädagogik Teil 7: Hinrreifung Zwischen Anlage Und Umwelt,” 

Accesat 18 Aprilieieie, 2014, http://kipper-erwi.blogspot.ro/2009/10/hirnforschung-und-padagogik-teil-

8.html). Astfel, sugarul se naște cu mult mai mulți neuroni și legături sinaptice decât ar avea nevoie pentru a 

transforma circuitele funcționale în centre de dezvoltare ale informațiilor. Acest surplus de neuroni se va 

reduce aproape la jumătate până când o persoană ajunge la vârsta maturității. În schimb vor supraviețui 

neuronii care au fost solicitați și folosiți în această perioadă. Într-o măsură amplificată, acest proces de reducție 

apare și în cazul sinapselor, deși mai târziu, începând abia de la vârsta de 2 ani și va dura până la vârsta 

maturizării. Astfel, în timp ce se formează și se întăresc noi legături sinaptice, dispar acelea care nu sunt 

utilizate. De remarcat este faptul că atât moartea celulelor nervoase, cât și reducția sinapselor se produce peste 

tot în creier, dar nu în același timp. Neuropsihologul Wolf Singer susține că doar o treime din legăturile 

sinaptice cu care se naște omul supraviețuiește. Acest lucru indică faptul că „arhitectura” creierului uman 

depinde în mare măsură atât de experiențele acumulate, cât și de mediul înconjurător(Virgiliu, Efectele 

Televiziunii Asupra Minții Umane Și Despre Creșterea Copiilor În Lumea de Azi, 32). 

 
                                 0-2 ani                       2 ani-pubertate                     adult 

Virgiliu Gheorghe face în acest sens următoarea remarcă:  

O privare de stimuli corespunzători va avea consecințe dramatice asupra minții tinere, ușor maleabile. 

Există o perioadă optimă când organismul este pregătit să se ocupe de un anumit tip de stimul. Când acești 

stimuli nu apar în perioada critică, atunci este foarte probabil ca structurile creierului care îi procesează, 

nefuncționând, să nu se dezvolte, ci să se atrofieze. 

Prin urmare, stimularea copiilor, mai ales în primii ani de viață, ar trebui să prezinte unul dintre obiectivele 

principale în educarea și creșterea lor. Părinții joacă în această privință rolul hotărâtor, ei fiind cea mai bună 

călăuză pe care copilul o poate avea pentru a înțelege lumea înconjurătoare și pentru a-și dezvolta mintea. 

Dialogul părinte-copil care implică rostirea rară, plină de răbdare și dragoste a cuvântului, constituie cel mai 

important element în configurarea rețelelor neuronale și nu poate fi înlocuit de nicio altă experiență. 

Piedici în calea dezvoltării cerebrale  

Neuropsihologul Spitzler subliniază modul în care folosirea mijloacelor de difuzare în masă cum ar fi 

televizorul, calculatorul, smartphon-ul, iPhone-ul etc. afectează dezvoltarea cerebrală a copiilor și explică 

pericolul folosirii excesive al acestora demonstrând că este calea sigură care duce la așa numita „demență 

digitală”, deoarece nu asigură copilului profunzimea necesară prelucrării informațiilor(Spitzer, Digitale 

Demenz - Lebenslanges Lernen Mit Herz, Hirn Und Hand).  

Pediatrul german Peter Winterstein a testat în ultimii 17 ani preșcolari cu vârsta cuprinsă între 5-6 ani, 

pentru a analiza efectele consumului TV asupra perceperii(“Macht Fernsehen Dumm?,” Accesat 19 

Aprilieieie, 2014, http://www.starke-eltern.de/htm/archiv/artikel/06_2006/macht _fernsehen _dumm.htm.). 

Metoda utilizată a fost una foarte simplă, fiind aplicată unui număr de peste 1900 de elevi. Sarcina de lucru 

consta într-un desen pe care trebuiau să-l realizeze copiii cu un creion pe o hârtie și care trebuia să reprezinte 

figura unui om. Aspectele estetice și perfecțiunea anatomică nu erau luate în calcul în evaluarea desenelor. În 

schimb, omul trebuia să fie complet, acordându-i-se un punctaj după criterii stabilite anterior (de ex. omul 

trebuia să prezinte toate membrele, capul trebuia să fie mai mic decât trunchiul ș.a.m.d.). Punctajul maxim era 

de 13 puncte. Rezultatele obținute în urma studiului au fost șocante. 
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Grupa I: Rezultatele preșcolarilor care vizionau TV cel mult 60 de minute zilnic: figurile sunt 

complete, respectând proporțiile fizice. 

 
Grupa a II-a: Rezultatele preșcolarilor care vizionau TV mai mult de trei ore zilnic: lipsesc picioarele, 

părul, urechile, degetele (sau numărul degetelor este incomplet), capul este în unele cazuri mai mare ca 

trunchiul. 

În urma acestor studii de caz s-a ajuns la concluzia foarte clară că, în măsura în care crește consumul 

mijloacelor mass-media la copii, scad capacitățile lor de percepere și prelucrare a informațiilor din mediul 

înconjurător, deoarece se produce o degenerare a simțurilor, acestea nefiind antrenate suficient de mult.  

De asemenea, profesorii și cercetătorii au constatat de-a lungul ultimilor ani un puternic declin în ceea ce 

privește scrisul, cititul, gândirea matematică sau abilitățile mentale superioare. Numeroase alte studii s-au 

confruntat cu acest subiect. În acest sens, Virgiliu Gheorghe avertizează societatea contemporană de efectele 

distructive ale televiziunii asupra minții umane, afirmând: 

Cercetările efectuate în ultimele decenii arată că, indiferent de conținutul programului de televiziune 

urmărit, traseele electroencefalografice ale celor care privesc la televizor se schimbă dobândind, după 

numai două minute de vizionare, o configurație nouă, specifică, neîntâlnită în nici o altă activitate umană. 

Se înregistrează o mișcare a nivelului activității corticale, se constată o scădere a frecvențelor undelor 

cerebrale, care trec din starea beta în starea predominant alfa și teta. Emisfera stângă își diminuează extrem 

de mult activitatea, proces ce se desfășoară concomitent cu întreruperea parțială a punții de legătură dintre 

cele două emisfere – corpul calos. În același timp, ariile cortextului prefrontal (centrii executivi ai 

creierului) sunt periclitate. 

Spitzer avertizează societatea contemporană de pericolul pe care îl reprezintă introducerea calculatorului ca 

mijloc de învățare în unitățile învățământului preșcolar și primar și subliniază necesitatea trăirii și 

experimentării în lumea reală a copiilor, nevoia de implicare și participare activă, cu toate simțurile, în 

explorarea lumii și de relaționare autentică cu persoanele din mediul înconjurător.  

 

De meditat 

Înzestrarea omului cu acest mecanism complex, ingenios, capabil să se adapteze, să se dezvolte și să se 

schimbe  - creierul-,  aduce cu sine totodată o mare răspundere: Ce facem cu acest dar prețios? Ce fac în 

calitate de părinte ca să contribui la dezvoltarea sănătoasă a creierului la copilul meu? Ce fac în calitate de 

educator, învățator sau profesor ca să stimulez, să motivez și să cresc capacitatea de învățare? Ce fac în calitate 

de elev ca să nu opresc învățarea? Răspunderea aparține tuturor.  
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MAIMUȚĂRELI 
 

  Maimuțele antropide sunt cei mai mari și inteligenți membri ai 

ordinului primatelor. Spre deosebire de mamuțele primitive, nu au coadă. 

Antropoidele sunt cimpanzeii,  gorilele, urangutanii și gibonii. 

 Cimpanzeii sunt rudele noastre cele mai apropiate, având 99% din ADN ca 

al nostru. Folosesc unelte și sunt foarte inteligenți. Au capacitate de 

comunicare, putând învăța limbajul surdomuților. 

 Gorilele se deplasează susținându-și greutatea în pumni, deși acestea 

adoptă o poziție bipedă pe distanțe scurte când cară mâncare sau în poziții 

defensive. Masculii ajung la 165–175 centimetri și cântăresc 140–200 kg 

iar femelele ajung la 147 centimetri și 100 kg. Gorilele au o caracteristică 

facială numită prognatism mandibular, respectiv mandibula iese în afară 

mai mult decât maxilarul. 

   Urangutanii sunt cele mai mari animale arboricole- masculii pot cântări 

90 de kg. Pot trăi până la 60 de ani. Urangutanii sunt solitari, cu excepția 

mamelor cu pui  care rămân împreună până la 10 ani. Sunt erbivori și 

mănâncă o mare varietate de fructe și frunze pe care le culeg de pe ramuri. 

  Gibonii sunt cele mai mici antropoide și cele mai adaptate la viața în 

copaci. Se hrănesc mai ales cu frunze tinere și fructe moi zemoase. Trăiesc 

în grupuri familiale formate dintr-o pereche monogamă și puii acesteia. 

Perechile ocupă teritorii și își proclamă dreptul de proprietate cântând 

deseori la unison.  

Prof. Iordache Andreea 

 
 

EFECTUL UNDELOR ELECTROMAGNETICE ASUPRA 

SĂNĂTĂŢII UMANE  
 
Nu întâmplător am introdus imaginea dintr-o revistă tehnică din Rusia anilor 1980. Oamenii de știință 

au studiat efectele aparatelor de la construcția lor. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Prognatism&action=edit&redlink=1
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Fiecărei lungimi de undă a radiației electromagnetice îi corespunde o culoare de reprezentare, 

o amplitudine a undei, respectiv o frecvență de vibrație care influențează creierul uman. 

Efectul cumulativ al radiaţiilor electromagnetice 

În timpul zilei omul este expus radiaţiei electromagnetice de frecvenţe diferite. De exemplu, acestea 

pot proveni de la aparatele electrice de ras, uscătoare de păr, echipamentul autoturismelor, 

autobuzelor sau trenurilor, articolelor de uz casnic, cum ar fi radiatoare, cuptoare şi cuptoare cu 

microunde, lămpi de neon, cabluri casnice, linii electrice, de la transportarea şi folosirea telefonului 

mobil. Sunt sursele cele mai răspândite. 

Combinaţia acestor efecte poate copleşi capacitatea de apărare a organismului şi mecanismele de 

protecţie. 

Pericolul pentru sănătatea noastră, cauzat de nivelurile ridicate de câmpuri electromagnetice, create 

de om, este real. La o astfel de concluzie generală, a ajuns numărul tot mai mare de oameni de ştiinţă 

de nivel superior şi profesioniştii din sistemul de sănătate. 

Există multe moduri de a clasifica efectele radiaţiilor electromagnetice asupra sănătăţii. 

Aici ar trebui să facem distincţie între modificările biologice (care sunt dovedite prin observaţii 

experimentale la nivel celular) şi efectele patologice (care provoacă sau agravează maladii), dovedite 

prin studii epidemiologice. 

Lista efectelor radiaţiilor electromagnetice asupra sănătăţii, prezentată aici, este, de fapt, doar un 

mic eşantion de studii pe scară largă, care sunt raportate în prezent în literatura de specialitate. 

Lista maladiilor cauzate de expunerea la radiaţiile electromagnetice asupra sănătăţii 

Periculoase pentru viaţă 

oBoala Alzheimer 

oCancerul creierului (adult şi copil) 

oCancerul (masculin şi feminin) 

oDepresia (cu tendinţe suicidare) 

oBoală de inimă 

oLeucemia (adult şi copil) 

Alte stări: 

oAlergii 

oAutism 

oHipertensiunea 

oElectro-sensibilitatea 

oDureri de cap 

oSchimbări hormonale 

oDeteriorarea sistemului imunitar 

oDeteriorarea sistemului nervos 

oDereglări ale somnului 

 

Cum acţionează radiaţiile 

electromagnetice? 

Mecanismele prin care radiaţiile 

electromagnetice pot declanşa boala, nu sunt 

încă pe deplin studiate, dar în mod activ se 

efectuează experimente pe această temă. 

Deteriorarea ADN-ului 
Celulele noastre au mecanisme pentru a repara 

prejudiciul cauzat de ADN-ul limitat, dar, aparent, 

radiaţiile electromagnetice pot interfera aceste 

mecanisme. ADN-ul deteriorat este implicat direct 

în dezvoltarea mai multor maladii, inclusiv diferite 

tipuri de cancer. 

Radiaţia electromagnetică este introdusă în 

procesul de producţie a melatoninei, un hormon 

produs în corpul uman. A fost dovedit deja că, 

nivelurile scăzute de melatonină sunt asociate cu 

mai multe maladii, inclusiv cancerul. 

Celulele noastre somatice comunică în plan 

intern şi extern prin intermediul semnalelor 

electrice. Aceste semnale pot fi modificate prin 

radiaţii electromagnetice, prin producerea 

fluxurilor electrice în cadrul organismului, cauzând 

modificări în activitatea celulară şi structurile 

celulare. 

  Prof. Herescu Monica 

Foto: 

https://www.google.ro/   www.descopera.org

 

https://www.google.ro/
http://www.descopera.org/
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EDUCAȚIE PRIN SPORT LA 

CONCURSUL DE ORIENTARE 

TURISTICĂ 

Editia a VI-a, iunie 2016 

 

Cea de-a șasea ediție a concursului de 

orientare turistică, adresat elevilor din 

clasele IV-VIII, s-a desfășurat și anul acesta 

în Brașov, în zona Parcului Noua. 

Evenimentul a avut ca scop cultivarea 

interesului pentru drumețiile montane, 

educarea tinerilor în spirit civic și ecologic, 

dezvoltarea creativității, a spiritului 

competitiv și de echipă. 

Concursul, organizat de Regia Publică 

Locală a Pădurilor Kronstadt și Școala 

Gimnazială Nr. 9 “Nicolae Orghidan” 

Brașov, a adus la start nu mai puțin de 16 

echipe de la școlile din Brașov, Vama 

Buzaului și Zărnești, compuse din cinci elevi 

și un profesor. 

Fiecare echipă a primit la start o hartă, o 

busolă și un traseu de parcurs care a fost 

stabilit în dimineața concursului, pentru a nu 

exista discuții. Traseul de orientare turistică 

a avut zece puncte de control, pe parcursul 

cărora echipele au trebuit să se oprească, să 

facă dovada că au atins respectivul punct şi 

să răspundă la un test cu întrebări de cultură 

generală și științele naturii. 

În zona locului de joacă din Parcul 

Noua a fost instalată şi o scenă, pe care au 

evoluat trupele artistice ale şcolilor 

participante. De asemenea, salvamontiştii le-

au arătat copiilor cum se desfăşoară o 

operaţiune de salvare a turiştilor rătăciţi. 

Cu toate că suntem doar la a doua 

participare, anul acesta am reusit, alături de 

o echipă minunată, să câștigăm locul I și, 

implicit, trofeul. Elevii participanți la 

această ediție au fost: 

- Penzes Alicia Teodora (clasa a VI-a G2) 

- Ghiță Miruna Maria (clasa a VII-a G1) 

- Arsene Vlad, Mada Vlad George, Penzes Timeea (clasa a VIII-a G) 

Prof. coordonator Caval Florența 
Logistica necesară desfăşurării evenimentuluia fost asigurată de Regia Publică Locală a 

Pădurilor Kronstadt, inclusiv tricourile de concurs. 
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ZÂMBET DE COPIL... 
la Cabana Postăvaru 

Julius Römer Schulerhütte 

 
Devenită deja o tradiție, întâlnirea cu mic 

și mare la Cabana Postăvaru a avut loc și 

anul acesta de Ziua Copilului. Atât elevii 

școlii noastre, cât și cei veniți în drumeție la 

cabană, au fost întâmpinați de gazde cu 

multe dulciuri și limonadă, au participat la 

ateliere de creație și la mult așteptatele 

ștafete și întreceri sportive. 

Într-un cadru de poveste, ne-am adus 

aminte de copilărie, am stârnit zâmbete, 

atmosfera fiind una plină de entuziasm și 

voie bună. 

 

 

Participanți: elevi și cadre didactice ale Școlii Gimnaziale Nr. 12 Brașov  

Organizatori: Prof. Truetsch Cornelia, Cabana Postăvaru 

Parteneri: Prof. Caval Florența 
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DE LA CÂNTECUL LĂUTĂRESC LA MANELE ȘI HIP-HOP 

 
Recent, s-a observat o prezenţă considerabilă a elementelor de argou în creaţiile folclorice, cu 

precădere în acelea cunoscute sub denumirea de pseudo-folclor sau folclor urban. Această pătrundere a 

argoului în folclor a fost posibilă prin trăsăturile comune (expresivitate, caracter ludic etc.) ce 

caracterizează limbajul argotic și folclorul, în ciuda diferenţelor existente între ele. În prezent, se sesizează 

că elementele de argou se regăsesc preponderent în domeniul muzicii, întrucât o metodă eficientă de 

propagare şi conservare a acestora este Internetul. 

La început, în folclorul autentic, a existat un cântec epic vechi (forma patriarhală), din care s-a 

desprins mai târziu forma clasică a folclorului urban, cântecul lăutăresc sau de petrecere, schimbare ce se 

produce datorită evoluţiei mentalităţii unei categorii sociale destul de bine reprezentate numeric, precum şi 

dezvoltării socio-economice. În folclorul literar contemporan apare cântecul liric, care se înfăţişează sub 

două forme: lirica populară a obiceiurilor, cu evidentă funcție rituală (poezia obiceiurilor – cântece de 

nuntă, colinde, cântece ceremoniale de înmormântare etc.), şi lirica populară legată de diverse aspecte ale 

vieții, care nu exclude cu totul funcția rituală, dar nici nu o statuează ca definitorie (blesteme, doina şi 

cântecul propriu-zis). Odată cu evoluţia societăţii, se observă naşterea unor genuri ce o reprezintă, întrucât 

trecerea de la epic la liric nu a fost întâmplătoare, mai ales că acestea interferează frecvent.  

Lăutarii ţigani au avut un rol important în ceea ce priveşte pătrunderea argotismelor în folclorul 

urban prin intermediul cântecelor de lume, care au continuat să existe prin cântecele de mahala, cântecele 

cu acompaniament de taraf/lăutăreşti sau chiar sub forma actuală a manelelor, însă hip-hop-ul este cea mai 

nouă formă de folclor urban din domeniul muzicii. Acesta datează din anii ’70 şi a apărut în comunitatea 

afro-americană din Bronx, ilustrând condiţiile de trai din societate la momentul respectiv. Acest gen de 

muzică s-a făcut remarcat şi în România, în special în rândul tinerilor.  

Hip-hop-ul este o combinaţie între nou şi vechi. Una dintre trupele româneşti reprezentative este 

Subcarpaţii. Acest grup muzical a scos pe piaţă un album intitulat „Underground folclor”, în care se 

încearcă o fuziune a elementelor tradiţionale cu cele de hip-hop. Din acest album am ales piesa „Drumul 

spre pace”, în textul căreia se regăsesc diverse argotisme. Se remarcă în special câteva expresii argotice: nu 

pun botul, să n-aveţi boală pe mine şi a face mişto. Acestea au rolul de a conferi expresivitate şi oralitate 

textului. Primul frazeologism este folosit cu sensul de „a se bosumfla”, următorul semnifică „a invidia (pe 

cineva)”, iar ultimul „a ironiza, a batjocori”. Apare şi un argotism, ciorditor, provenit din argoul lumii 

interlope: ce înseamnă „hoţ de mărunţişuri”. Un alt aspect foarte important de remarcat este că acest cântec 

pare structurat sub foma unui ritual, prin invocarea numelui chipului de lut Caloian. Se ştie că în zona 

Moldovei, Munteniei de Est şi a Dobrogei se practică acest ritual al ploii. Astfel, este o datină care se 

desfăşoară în Joia a treia după Paşte şi când este secetă, copiii de la ţară participă intens prin îmbrăcarea şi 

împodobirea cu flori unui mic chip de lut în formă de om, pe care îl pun pe o scândură şi îi dau drumul pe 

o apă curgătoare bocindu-l cu „Iene, Iene, Caloiene!”. Funcția evidentă a acestor elemente familiar-

argotice este aceea a întreținerii unui registru ironic caustic, specific textelor hip-hop. 

 Argoul de astăzi cunoaşte o circulaţie destul de largă în folclorul urban, de la comunicarea orală la 

cea scrisă. Tinerii reprezintă cea mai interesată categorie de vârstă de argoul actual. Cântecele, în special 

cele hip-hop, au un impact şi mai puternic asupra lor, recurgând astfel în vorbirea curentă la multe din 

expresiile regăsite în textele cu pricina. 

 Argoul, prin natura şi capacitatea sa impresionantă de reactualizare, produce efecte expresive, 

ludice şi, implicit, de umor în creaţiile folclorice urbane. Deşi, aceste trăsături sunt prezente în ambele 

cazuri, totuşi argoul are un rol intensificator al acestora în contextul folcloric.  

Prof. Belu Ana-Maria 
 

Webografie 

1. 123Urban-Urban Pedia. http://www.123urban.ro/, accesat în data de 6.05.2013 

2. BBC Romanian| Hip Hp English. http://www.bbc.co.uk/romanian/specials/1344_hiphopro/, accesat în 

data de 22.03.2013 

3. http://www.bbc.co.uk/ romanian/specials/1344_hiphopro/index.shtml 

4. Versuri. ro. http://www.versuri.ro/, accesat în data de 12.10.2012 

 

http://www.123urban.ro/
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fromanian%2Fspecials%2F1344_hiphopro%2F&ei=zsuPUcvFHNDysgaCzYCoDA&usg=AFQjCNEx3bYbRhGsqRAEqfzb8qhp6kHP9A&sig2=LaVDVCRlzF--pd5WpGvh0w&bvm=bv.46340616,d.Yms
http://www.bbc.co.uk/romanian/specials/1344_hiphopro/
http://www.bbc.co.uk/%20romanian/specials/1344_hiphopro/index.shtml
http://www.versuri.ro/
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 IATĂ VIN COLINDĂTORI...  

 

În noul an școlar, activitatea ansamblului coral al Școlii Gimnaziale Nr. 12 s-a extins la 

clasele primare ale secției germane. Astfel, elevii claselor a III-a și a IV-a care doreau să se înscrie 

la cor trebuiau să-și ia un angajament serios și să participe la toate repetițiile în vederea pregătirii 

primului lor concert împreună cu ”cei mari”. 29 de copii din patru clase, susținuți de părinții lor, 

și-au luat acest angajament. Felicitări! 

Totodată, ansamblul coral gimnazial a primit 14 membri noi din clasele a V-a ale secției 

române și germane. Le urăm cu acestă ocazie încă o dată un „Bun venit”! 

”Corul mic” și ”corul mare” - după cum ne-am obișnuit noi să le spunem - au început deja 

din luna octombrie să descifreze partiturile colindelor mai mult sau mai puțin cunoscute în limba 

română, germană, engleză și latină cu care urmau să-i încânte pe părinți, profesori, prieteni și pe 

toți cei care au dat curs invitației lor la Seara de colinde din data de 8 decembrie. 

 

Sperăm  ca vocile care au răsunat în frumosul locaș al Bisericii Adormirea Maicii 

Domnului din Brașov și bucuria acestor sărbători pe care au dorit să o transmită copiii,  să 

dănuiască încă multe zile în inimile ascultătorilor noștri. 

Prof. Feder Annegret 
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DESENUL MEU 

Lucrări ale elevilor din anul 2016-2017 Prof. coordonator Apostol Aurelian 
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MICII VOLUNTARI 

 

În perioada 14- 18 noiembrie 2016, elevii claselor a VII-a A, a VI-a G, PRA, II A, au participat la 

campania socială „Săptamâna fructelor și a legumelor donate“, în cadrul Strategiei Naționale de 

Acțiune Comunitară (SNAC) și au donat în total 140 kg de fructe persoanelor nevoiașe de la 

Fundația „Bucuria Darului”.  

Prof. coordonator  Florentina Pascu 
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LECTURI DE VACANŢĂ 

 
Betreuer :Prof.Sinziana Iordachi 

 

 

1.Mord im Orient-Express (von Agatha Christie) 

Als der belgishe Detektiv Hercule Poirot eine Reise im Orient-Express von 

Istanbul nach London buchen möchte, ist der Zug überraschenderweise bereits 

voll besetzt. Er bekommt schwer noch ein freies Abteil. Einer Nacht wird ein 

amerikanischer Reiser ermordert. Der Zug muss anhalten, da die Strecke 

durch eine Schneeverwehnung blockiert ist. Das bedeutet der Morder befindet 

sich in dem Orient-Express. Hercule soll jetzt den Fall aufklären. 

Ich finde dieses Buch sehr spannend und interessant. Ich hätte mir nie 

vorgestellt, wer der Morder sein könnte. Ich mag sehr Agatha Christie Bücher 

und ich empfehle sie herzlich weiter. 

Alexia Voicu ( VII G1) 

 

 

2.Schule der Guten und der Bösen (von Soman Chainani) 

Ich habe das Buch ,,Schule der Guten und der Bösen" von Soman 

Chainani gern gelesen. 

Alle Jugendlichen in Gavaldon liegen angsterfüllt in ihren Betten,nur 

Sophie nicht,denn heute wird der dämonischen Schulmeister die 

Auserwählten für die Schule der Guten und der Bösen holen.Jeder 

Schüler wird dort für seine Rolle in einem Märchen ausgebildet.Sophie 

rechnet mit einer Traumkarriere als Prinzessin,sie hatte schon immer 

Hang zu coolen Glasschuen und guten Taten.Ihrer Freundin Agatha mit 

den schwarzen Goth-Outfits traut sie hingegen nur eine Hexe zu 

sein.Doch beide haben sich getauscht:Sophie muss sich auf der Schule 

der Bösen mit Zauberfluchten und Märchen Überlebungstraining 

herumschlagen,während Agatha auf der Guten Schönheitsrezepte und 

Prinzessinnen Etiketen studiert.Bald werden die Freundinnen zur 

erbitterten Feindinnen.Sie merken erst spät, dass den Schülern eine 

große Gefahr droht,denn der finstere Schulmeister hat für die beiden 

einen dämonischen Plan. 

Ich mag dieses Buch weil es fanthastische Elemente enthält. Ich würde 

es gerne weiterempfehlen weil es eine wichticge Lehre übermittelt :man 

soll immer träumen und sich hohe Ziele setzen,vielleich wird dieser 

Traum Realität... 

 

Dovanca Stefania ( VII G1) 

 

3.Harry Potter und der Stein der Weisen (von Joanne K. Rowling) 

Harry hatte geglaubt er sei ein ganz normaler Junge. Zumindest bis zu 
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seinem 11 Geburtstag. Da erfährt er, dass er sich an der Schule für Hexerei und Zauberei 

einfinden soll. Und warum? Weil Harry ein Zauberer ist. Und so wird für Harry das erste Jahr in 

der Schule das spannendste, aufregendste und  lustigste in seinem Leben. Er stürzt von einem 

Abenteuer in die nächste ungeheuerliche Geschichte, muss gegen Bestien, Mitschüler und 

Fabelwesen kämpfen.  Da ist es gut, dass er schon Freunde hat, die ihm in Kampf gegen die 

dunklen Mächte zur Seite stehen. 

Meiner Meinung nach ist  “Harry Potter und der Stein der Weisen“ ein sehr schönes Buch, voll 

mit Abenteuer und Magie. Ich empfehle dieses Buch jedem, der SF-Abenteuer mag. 

Cring Dorian ( VII G1) 

 

 

4.Pferde, Sommer, Abenteuer : Die Pferde von Friesenhof (von 

Margot Berger) 

 

Magic ist das tollste Pferd der Welt, findet Lea. Am liebsten hätte 

sie ihn ganz für sich allein, aber das geht auf einem Pferdehof mit 

so vielen Reitschülerinnen natürlich nicht. Und dann passiert, was 

Lea befürchtet hatte : Eines der Ferienmädchen bringt Magic in 

Gefahr. Was soll sie jetzt bloß tun ? 

Auch dem Pferd Tipo geht es schlecht. Er kann nicht mehr auf der 

Rennbahn laufen und sein Besitzer will ihn loswerden. Auch für 

das hat Lea ein Plan... 

Ich empfehle das Buch ,,Pferde, Sommer, Abenteuer : Die Pferde 

von Friesenhof" von Margot Berger sowohl allen Kindern, die 

Pferde lieben, als auch denen, die etwas Neues lesen wollen. 

Dieses Buch ist ein wunderbares und sehr interessantes Buch, das 

Themen wie Tierquälerei aber auch Freundschaft und Abenteuer 

dem Leser anbietet. 

 

 

Ilinca Morar (VII G1) 

 

5.Die Reise zu Wunderinsel (von Klaus Kordon )  

 

Silke lebt mit ihren Eltern am Rande eines Industriegebiets,wo aus 

hohen Schornsteinen schwarze Rauchschwanden in den Himmel 

steigen.Silke ist deshalb schwer krank geworden. Die Ärzte 

glauben nicht mehr an ihre Heilung.So beschliessen die Eltern 

ihrem Kind den allergrössten Wunsch zu erfüllen: auf einem 

Segelschiff in die Südsee zu reisen. 

Sie verkaufen ihr Haus und stechen mit der "Oma Breuer" in See. Es gibt viele Abenteuer 

unterwegs: Sie geraten in wilde Stürme, ein blinder Passagier sorgt für Aufregung und 

schliesslich verbringen sie sechs wunderschöne Wochen auf einer unbewohnten Insel. Dort 

passiert dann etwas,das allen wie ein Wunder vorkommt. 

Ich empfehle dieses Buch zu lesen,weil es ist spannend und sehr interessant ist. Dieses Buch 

gefällt mir,weil es über Familie, Hoffnung und Liebe ist. 

Markos Ioana (VII G1) 
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6.Mädchengeschichten (von Christine Feher) 

 

,, Mädchengeschichten " ist der erste Roman, den ich von der 

Autorin Christine Feher lese . Das Buch enthält zwei verschiedene 

Geschichten :,, Marie macht das schon " und ,, Marie und die Neue 

" . Es ist ein tolles , abenteuerreiches und sehr lustiges Buch . Der 

Schreibstil ist einfach und leicht verständlich und der junge Leser 

kann sich mit der Thematik sehr gut identifizieren . Christine Feher 

hat eine lockere Art zu schreiben , so dass man Spass beim Lesen 

hat. Ich empfehle dieses Buch gerne weiter. 

Der Inhalt ( kurz zusammengefasst) : Ausgerechnet an Maries 

zwölftem Geburtstag platzt die Bombe : Ihre Eltern trennen sich. 

Marie versteht die Welt nicht mehr . Und als sie sich kurz darauf 

mit der Aussenseiterin Nora anfreundet, schlagen plotzlich auch 

noch in ihrer Klasse die Wogen hoch...Als die hubsche Clarissa neu 

in Maries Klasse kommt , weht über Nacht ein anderer Wind : Clarissa ist Model auf Teenie-

Modenschauen und in null Komma nichts wird sie zum Star der Klasse . 

Olivia Anghel (VII G1) 

 

7.Liebe, Sand&Seidenschleier (von Sissi Flegel) 

 

Das Buch, das ich gelesen habe, heißt ,, Liebe, 

Sand&Seidenschleier" und ist geschrieben von Sissi Flegel. Es ist 

die Rede über ein Mädchen, das Mimi heißt. Sie ist im siebten 

Himmel. Zwei Wochen im Marokko mit Carlos. Wenn nur aber 

die nervige Wanda niche wäre. Ständig klebt sie an Carlos! Mimi 

muss sich schnellstens etwas einfallen lassen. 

Meiner Meinung nach ist dieses Buch sehr stram für Mädchen. Es 

ist voll von Abenteuer und Liebe! Und alles in Marokko! Das ist 

wirklich die beste Kombination. Was würdest du dir mehr 

wünschen? Ich empfehle es  herzlich, weil man einfach Spass beim 

Lesen hat. Es ist eines meiner Lieblingsbücher.  

Antonia Chivărar (VII G1) 

 

8.Auf einem langen Weg  (von 

Gudrun Pausewang) 

 

Der Zug kommt jedoch nicht weit. Bei einem Bombenangriff 

werden Werner und Achim von der Mutter getrennt. Sie haben 

nichts als ihre Wintermäntel. Und eine Adresse: Glauchau. Den 

Rest soll der Leser selbst entdecken.... 

Meiner Meinung nach, das Buch ist ein sehr spannendes und 

lehrahftes Buch, weil man ein paar Sachen über Geschichte 

erfährt. Mir hat es am meisten gefallen, dass die beiden Brüder 

sehr viele Menschen kennenlernen und, dass sie am Ende ihre 

Eltern wiederfinden. Ich würde gern das Buch weiterempfehlen, 

weil es zum Nachdenken und Miterleben führt, weil es 

gleichzeitig spannend und entspannend ist. 

 

Zaharia Ioana (VII G1) 

 



28 

 

 

THEATERSPIEL IM UNTERRICHT 

Die Bedeutung des Theaterspiels für Kinder 

 

Durch Spielen lernen wir die Welt zu entdecken, sie zu verstehen und begreifen. 

Durch Spielen lernen die Kinder, dass es Spielregeln gibt, dass sie im freien Lauf 

phantasieren können.  

Leider hört eines Tages alles auf. Die Kinder sind keine Kinder mehr, sondern  Jugendliche 

oder Erwachsene. Sie wollen nicht mehr spielerisch handeln, sie folgen allen Regeln der 

Gesellschaft, werden genormt, eingeengt, eingezwängt. 

Es gibt mit der Theaterpädagogik eine Disziplin, die sich mit dem Theaterspielen beschäftigt 

und damit wieder mit der uns umgebenden lebendigen Welt: „ Mit Wahrnehmung und 

Koordination, mit Erinnerung und Vorstellung, mit Handlung und Kommunikation, mit 

Beobachtung und Phantasie, Mitgefühl und Emotion, mit Zusammenarbeit und 

Selbstkonfrontation. Theaterpädagogik kann uns tatsächlich die Welt mit neuen oder alten Augen 

sehen lassen, denn die Welt will weiter begriffen werden, damit unser erwachsenes Leben nicht 

zu einer einzigen Stagnation gerinnt.“( Bildo, Tanja ,2006: Theaterpädagogik,Norderstedt: Oldib, 

S. 22) 

Für das Theaterspiel gibt es aber immer eine Grundbedingung: die Bereischaft zum  Spielen 

und die Freude am Spielen.  Man muss sich auf das Spiel einlassen wollen, etwas erfahren wollen. 

Man braucht aber Mut dafür. Erstens, sich mit Offenheit ins Ungewisse zu begeben, und zweitens, 

vor ein Publikum zu treten und kritische Blicke zu ertragen. Deshalb muss sich die 

Theaterpädagogik auf das Spielen basieren, um Freude zu erwecken und Angst abzubauen. 

Theaterspielen ist ein sozialer Prozess. Er entsteht in der - und durch die Gemeinschaft-  Der 

Prozess des Entstehens eines Theaterspiels muss immer die anderen berücksichtigen, ein 

Theaterspiel kann nie alleine durchgeführt werden, es ist immer eine Teamarbeit. 

Gleichzeitig, wird in einer spielerischen Form ein ästhetischer Lernprozess freigesetzt, die 

Selbstkonfrontation, erlebte und nacherlebte Gefühle, Freude, eigenes Verständnis, 

Verhaltensweisen, eine erweiterte Sicht auf eigene Abgründe, Traurigkeit.  

„Theaterspielen bedeutet, Aspekte von sich aufzugeben. Theaterspielen bedeutet aber auch, 

Aspekte von sich neu zu entdecken. Beim Spielen identifiziert sich der Spielende mit der Rolle, 

der Figur und lebt sich in ihr ein. Ihre Geschichte wird weitergesponnen, Gefühle nachvollzogen, 

die Figur eingeatmet, so dass ihr Atem fast gleichförmig mit dem eigenen wird.“( Bildo, Tanja 

,2006: Theaterpädagogik,Norderstedt: Oldib, S. 22)  

Die Kunst der Umformung beruht immer auf zwei antagonische Prinzipien:  

Theaterspielen ist Gemeinschaftarbeit.  / Theaterspielen ist Eigenarbeit.  Und:  

 Ich spiele Theater sichtbar nach außen./  Ich spiele Theater sichtbar nach innen. 

Theaterspielen ist eine Arbeit, die sich in der Gesellschaft entfalten kann, aber in derselben 

Zeit, ist es eine Eigenarbeit, da es ständig die Rede über Selbstentdeckung ist. 

Wenn ein authentisches Spiel erwartet wird, muss ein äußerer und einen innerer Prozess 

durchgeführt werden, also, aus zwei antagonischen Prinzipien, können zwei zusammenstehende 

Prinzipien entstehen.   

Das Theater fasziniert von Beginn an, es ist ein sozialer Ort, ein Ort der Gesellschaft, ein 

öffentlicher Ort und doch ein Ort an dem der Mensch ganz intim und individuell verzaubert, 

verärgert, provoziert und betroffen wird. 

Die Bühne und damit all die Geschichten und Erlebnisse, die auf ihr dargestellt und 

verkörpert werden, ist für eine gewisse Zeit Fokus und Zentrum des Zuschauers. 

Die Schauspieler ( Schüler) können das emotionale und rationale Zentrum des Zuschauers 

erreichen und ansprechen. 

Was sehr wichtig ist, und die Faszination  des Theaterspieles erklärt, ist die Reaktion und 

Antwort des Publikums auf das erzählte und erlebte Stück. Diese Antwort besteht meistens aus 

dem Applaus.                                                  Prof. Bănucu Alina 
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ST. MARTIN/LATERNENUMZUG 2016 

I G3   Ist es denn schon wieder so nah? 

 

    Martin von Tours wurde 

im Jahr 316/317 nach Christus in 

Pannonien im heutigen Ungarn als 

Sohn eines römischen Offiziers 

geboren – sein genaues 

Geburtsdatum ist nicht bekannt. 

Pannonien war damals eine 

römische Provinz, und als Martin 

geboren wurde, wurde das 

römische Reich zum ersten Mal 

von einem Kaiser regiert, der sich 

zum Christentum bekannte, 

nämlich von Konstantin dem 

Grossen. 

 

Viele Menschen standen dem 

Christentum damals noch kritisch bis ablehnend gegenüber, und auch Martins Familie hatte ihre 

Schwierigkeiten mit dem christlichen Glauben. Martins Vater arbeitete in der römischen Armee 

und sein Sohn sollte einmal in seine Fussstapfen treten, daher gab er ihm auch den Namen 

Martinus (Martin), denn dieser Name stammt von dem römischen Kriegsgott Mars. 

     Es ist wieder die Zeit gekommen um uns für den alljährlichen Laternenumzug am 11.11 

in Martinskirche zu sammeln.  

   Die Schüler zogen mit ihren selbstgebastelten Laternen zur Martinskirche in der wir 

gemeinsam eine Andacht zum Gedenken an diesen Mann feierten. 

„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ und „Ich geh mit meiner Laterne“ haben uns 

unterwegs begleitet. 

  Er gilt als der Tag „Nächstenliebe“ und „Hilfsbereitschaft“. 

  Aus zwei Gründen teilte ich, symbolisch, meinen Schülern Brezel aus: genauso wie der 

heilige Martin damals seinen Mantel mit dem frierenden Bettler vor den Toren austeilte und weil 

mein Vater Martin hiess. 

Wir wünschen allen eine gesegnete Herbst- und Winterzeit! 

IG3 Klasse,   Lehrerin Beatrice Tittes 
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SANKT MARTIN – DAS LATERNENFEST 

 

          Am 11 November 2016  haben ein paar Klassen der deutschen Abteilung der 

Allgemeinschule Nr 12 – Kronstadt das Laternenfest organisiert.Die Vorbereitungsklassen PG1 – 

Lehrerin: Bănucu Alina, PG2 – Lehrerin: Haideț Costinela, PG3 – Lehrerin:Haneș Adina  und 

eine dritte Klasse -  Lehrerin: Wittstock Laura,  haben gedacht, dass es wichtig ist Sankt Martin 

und seine gute Tat in Erinnerung zu bringen und zu feiern. Dafür haben die Kinder der genannten 

Klassen schöne Laternen gebastelt und Lieder gelernt, die uns die Legende von dem Soldaten 

Martin erzählen. Die Religionlehrerin Taloș Ligia hat auch bei der Organisierung geholfen und 

den Kindern Lieder beigebracht und die Legende erzählt. 

            Martin war ein bescheidener und gütiger junger Mann. 

Obwohl er nicht getauft war, lebte und handelte er wie ein Christ. 

Seine Kameraden schätzten ihn wegen seiner Geduld und 

Nächstenliebe. Es war an einem bitterkalten Wintertag.  Viele 

Menschen waren in der klirrenden und eisigen Kälte schon 

gestorben. Martin ritt auf seinem Schimmel auf das Stadttor zu, als 

ihm ein Bettler entgegenwankte. Er war fast unbekleidet und flehte 

die vorübereilenden Leute an, ihm doch zu helfen. Doch niemand 

half. Alle schauten weg. Nur Martin empfand tiefes Mitgefühl und mit einem Mal spürte er, dass 

Gott seine Wege zu diesem armen Menschen gelenkt haben musste, um Barmherzigkeit zu üben. 

Doch wie sollte er, der auch nur seine Waffen und einen einfachen Soldatenumhang aus Wolle bei 

sich trug, helfen? Der Umhang gehörte ihm noch nicht einmal, er war Eigentum des römischen 

Kaisers. Doch Martin zögerte nicht lange. Er nahm sein Schwert und teilte den Umhang in zwei 

gleiche Hälften. Martin schenkte dem Bettler eine Mantelhälfte um sich darin einzuhüllen.  

Dankbar nahm der Bettler das Mantelstück an und schlang es sich um den mageren, ausgekühlten 

Körper. Martin bekleidete sich mit der anderen Hälfte. 

Einige Leute waren stehen geblieben und machten sich 

sogar darüber lustig, dass ein Offizier der römischen 

Garde nun selbst wie ein abgerissener Bettler aussah. 

Andere, die viel mehr hätten geben können, waren 

beschämt. 

          Die schöne Legende von Sankt Martin wurde den 

Kindern  in der Martinskirche von der Frau Pfarrer kurz 

erzählt und mehrere Laternenlieder haben die 

Geschichte begleitet . Die Legende lehrt die Kleinen 

wie wichtig es ist an den anderen zu denken und mit ihm zu teilen. Aus diesem Grund haben die 

Schüler der vier Klassen und deren Eltern in dem Kirchenhof  Brezeln geteilt und miteinander 

gesungen. Da sie auch die dunklen, kalten Straßen der Stadt beleuchten wollten, machten einige 

Kinder auch einen kurzen Spaziergang. 

        Die gute Tat des Soldaten Martin wurde durch dieses Laternenfest in Erinnerung gebracht 

und den Kindern hat es Spaß gemacht zu singen und zu teilen, was nicht nur am 11 November 

passieren müsste. 

 

,, Teile, teilen, das macht Spaß, 

Wenn man teilt, hat jeder was!” 
 

Lehrerin: Haideț Costinela 
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FERIENAUSFLUG IM NATURSCHUTZGEBIET "PIATRA ȘOIMILOR"  

 

  Unser  Reiseziel, das Naturschutzgebiet ”Piatra Soimilor” liegt an der südlichen Grenze der 

vulkanischen Gebirgskette in den Ostkarpaten, am Flussufer des Altes. Da bietet die Natur, in 

einem Engtal, der von Vulkanbergen umzingelt ist, eine bezaubernde Schönheit . Hainbuchen und 

Zwergbirken erscheinen zwischen Haselnussstrauchern. Riesige Eichen breiten ihre runden 

Baumkronem gastfreundlich aus, wie in einer Umarmung. Hier blühen im Sommer zarte 

Wildnelken, himmelblaue Enziahnblumen aber auch eine ortseigene Blume. 

Wir schreiten ungeduldig weiter auf dem markierten Waldweg . Der rotbraune 

Blätterteppich raschelt bei jedem Schritt.Schneeflecken schmücken ihn hier und da. Bald 

entdecken wir ein verlassenes Vogelhäuschen. Naturfreunde sind überall. Vorsicht! Daneben 

erscheint ein Pilzhaufen. Wir wollen alles in der Natur schonen . Plötzlich liegt vor uns ein 

mächtiger entwurzelter Baum dessen Alter nach der Anzahl der Baumringe am Baumstamm leicht 

zu erkennen ist: mehr als Hundertfünfzig. Hier darf kein Mensch im Ekosystem der Natur nicht 

eingreifen . Alles soll unberührt in diesem Waldwinkel bleiben . 

 Schließlich erreichen wir den steinigen Berggipfel. Vor uns erhebt sich ein sonderförmiger 

Vulkanfelsen, der wie eine Burgmauer hervorragt . Atemlos blicken wir zum Tal hinunter, wo der 

Tușnad See kleiner als eine blaue Wolke  erscheint .Der Alt führt ruhelos seine Reise nach Süden 

weiter fort. Wohin denn?  

Auf jeden Fall  reisen wir mit  IV G1 Klasse  prof.  Leuca A. 

 

 

KREATIVES SCHREIBEN  

Prof. coordonator Manuela Petrescu 

Im Rahmen des Deutschunterrichtes haben die Schüler der 7-Klasse die Möglichkeit gehabt 

anhand von Texten selber kreativ zu sein. Eine Herausforderung stellte die Ballade Der 

tugendhafte Hund von Heinrich Heine dar. Nachdem das Gedicht besprochen wurde und die 

Moral die Rolle des schlechten Beispieles verdeutlichte, sollten nun die Kinder eine eigene kurze 

Geschichte mit Menschen erfinden, die das Geschehen wiederspiegelt.  

Zur Verdeutlichung wird eine Schülerarbeit abgedruckt: 

 

Niko  

Niko war ein perfekter Mensch. Er war so perfekt, dass seine Imperfektion darin lag, dass er 

zu perfekt war. Er war ein Moralist, wie die Grille aus Pinocchio. Er sagte dir immer was gut ist, 

was nicht gut ist, was du machen sollst, ihr wisst wie die Moralisten sind... wie die Eltern... 

Jetzt kommen wir wieder zu unserer Geschichte. Niko hatte, auch wenn er ein Moralist war, 

viele Freunde, weil er lustig und hilfsbereit war. Eines Tages wurde er auf eine Party eingeladen. 

Dort war ein Drog Diller. Alle... aber ALLE Freunde haben von diesem Drogen bekommen. Niko 

war der letzte der nicht Drogen ausprobiert hatte. Auch er wollte es versuchen aber wie?... Nein! 

Er konnte das nicht machen, sagte sein Gewissen -oder doch?  Nach 10 Minuten lag er bewusstlos 

am Boden... 

Emma Fagioli clasa a VII-a G2 

 

”Auch du, mein Brutus, auch du, du frisst? 

So ruft wemühtig der Moralist…” 
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DIE BEDEUTUNG DES 1 DEZEMBER 

 

Am 1 Dezember 1918 wurde Alt-

Rumänien mit Siebenbürgen und Banat, in 

Alba Iulia vereinigt. Hunderttausend Personen 

aller Parteien, Konfessionen und 

Sozialschichten in typisch rumänischen 

Trachten waren dabei und haben die Einigung 

Rumäniens gewählt. Das damals adoptierte 

Dokument, war gleichermaßen eine Charta der 

Freiheit und Gleichheit zwischen Mehrheit 

und Minderheit. Die ersten, die diese 

Proklamation unterschrieben haben, waren die 

deutsche Minderheit aus Siebenbürgen und 

Bukowina. Der 1 Dezember ist auch heute 

einer der wichtigsten Tage des Jahres und es 

wird mit sehr viel Frohsinn gefeiert.  

Meiner Meinung nach ist der 1 

Dezember ein sehr wichtiger Tag für Rumänien und es erinnert uns daran, dass wir eine Nation 

sind, die aus mehreren Minderheiten besteht und dass wir deshalb  zusammen halten müssen. 

 Ich zum Beispiel bin ein rumänischer Bürger, der sowohl Ungare als auch Rumäne ist und 

bin stolz darauf ein „Mischling“ zu sein. 

Als Schüler bin ich sehr froh, dass ich eine Schule besuchen kann, in der es so viele Kinder 

verschiedener Nationalitäten gibt und der 1 Dezember erinnert mich daran, dass wir einander 

respektieren müssen. 

 

Noah Balint clasa a VII-a G1 

 

 

CEASUL 

Partea a II-a 
 

M-am uitat în jur. Astrid mă privea și nu 

înțelegea nimic. Bineînțeles că nu înțelegea... 

de unde știam că va pleca la finalul verii. Dar 

acum schimbasem trecutul. Nu mai puteam ști 

ce se se va întâmpla în viitor. L-am schimbat în 

momentul în care am întrebat-o pe Astrid 

despre lumină și despre America. Stai. Am 

schimbat trecutul... Asta înseamna că viitorul 

încă nu a fost scris. L-am șters. Poate de aceea 

nu puteam sa mă întorc în prezent. Acum acesta 

era prezentul – începutul verii.  Acum, tot ce 

știam că vreau să fac era să-mi petrec din nou vara alături de prietena mea. 

- Elisa...  

Astrid îmi flutură mâna în fața ochilor. Probabil că m-am cufundat atât de mult în propriile 

gânduri, încât am și uitat să clipesc. 

- Elisa, ce s-a întâmplat? Te porți ciudat. Și de unde știi de plecare? 

- Asta nu contează acum. Tot ce trebuie să facem este să ne bucurăm de vară, de timpul pe 

care îl mai avem până atunci. 
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–Elisa, știu când ceva nu e în regulă cu tine. Ce s-a întâmplat de fapt? 

–Nimic... am avut doar o zi grea. Stai liniștită. 

–Cum adică ai avut o zi grea? Ai stat toată ziua cu mine. Nu ți-a plăcut? 

–Nu e vorba că nu mi-a plăcut. Ba chiar dimpotrivă, aș da orice ca vara asta cu tine să 

nu se mai termine, doar că... 

–Doar că ce? 

Gândul că îmi mințeam cea mai bună prietenă despre un lucru atât de serios mă făcea să cred 

că ar fi trebuit să mă întorc. Dar nu puteam. 

–Ideea e că nu pot. Nu mai pot rămâne, pentru că mi s-a stricat ceasul și trebuie să-l 

repar. 

Dar ne vedem mâine, da? 

M-a privit mirată, ca și cum aș fi spus ceva greșit, dar apoi fața ei își reveni, iar privirea ei mă 

fixă mai serioasă ca niciodată, făcându-mă să cred că și-a dat seama de ceva, ceva de care eu 

nu. 

Fără să mă mai uit înapoi, am părăsit parcul. Aș fi vrut să merg la cabană, să stau în camera 

mea, dar știam că mai întâi trebuia să trec pe la fântână. Trebuia să adun indicii, să aflu ce s-a 

întâmplat, să aflu de ce s-a întâmplat. 

Drumul către fântână nu era chiar plictisitor. Trecea printr-o mică pădurice de la marginea 

satului. Întotdeauna mi-au plăcut pădurile. Iar felul prin care razele soarelui pătrundeau printre 

miile de ramuri și mă mângâiau ușor mă fascina de fiecare dată. Îmi plăcea, ca atunci când 

eram singură și aveam puțin timp liber, să mă plimb în umbra copacilor și să ascult păsările 

cântând. 

Pentru că timpul trecea precum fulgerul, am început să alerg pe cărare. Mă uitam în stânga și 

în dreapta și încercam să văd printre copaci cât mai departe. Dar, dintr-odată, culorile de 

pământ și frunze fură întrerupte de un roșu intens. M-am oprit din alergat și m-am întors, 

încercând să văd mai bine. Dar nu mai găseam acea nuanță sângerie, așa că mi-am continuat 

drumul. 

Alergam și alergam, dar nu mai puteam privi înainte. Imaginea aceea roșie îmi tot reapărea în 

minte. Alergam cu fața spre pământ, încercând să-mi explic ceea ce văzusem, dar nu-mi 

puteam da seama ce era. 

Din nou, colțul ochiului drept îmi fugi după o culoare roșie, care se ascundea între copaci. De 

data asta mi-am întors capul, continuând să alerg. 

Acum puteam să văd. Erau niște flori. Era un mic câmp de flori. Dar ce căuta un câmp cu flori 

în mijlocul pădurii? 

M-am oprit, dar nu mi-am luat ochii de la flori. Am ieșit de pe cărare și m-am îndreptat către 

acestea. Eram doar la un metru de... de trandafiri! Trandafiri? Am trecut de zeci de ori pe aici 

și niciodată nu i-am observat. 

M-am apropiat încet și m-am aplecat ca să-i văd mai bine. Erau de un roșu aprins, dar care 

arăta atât de stins precum cenușa unui foc. 

Chiar în momentul în care am văzut ceva care sclipea într-unul dintre trandafiri, am tresărit. 

Cineva m-a bătut pe umăr și mi-a spus: 

- Bună...                                  Veress Kassandra clasa a VII-a G2 
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DESTIN… 

 
Mi-am deschis ochii. Unde sunt? Cine sunt? Totul în jurul meu este alb. Cad repede, dar nu 

mi-e frică , simt că asta e menirea mea , îmi văd semenii , sunt și ei albi, dar totuși diferiți. 

Căderea începe a fi distractivă, mă învârt și simt vântul care mă ghidează. Mă uit în jos și văd 

că drumul meu este spre sfârșite, încep a-mi pune întrebări despre ce se va întâmpla cu mine 

când voi ajunge pe pământ , oare voi muri sau poate voi deveni o parte importantă în acea 

pătură albă și pufoasă. Toate aceste întrebări s-au oprit. Inima îmi bate tare, o simt de parcă ar 

vrea să fugă, dar n-o las. Mă învârt repede și nu mai văd nimic, de frică îmi închid ochii. 

Pentru o clipă totul pare calm, totul s-a oprit. Îmi deschid ochii și văd un peisaj de-a dreptul 

nou, de parcă dintotdeauna am fost aici. Peisajul este mirific, mult mai frumos decât celălalt. 

Acesta este plin de obiecte înalte având găuri prin care, acele neobișnuite creaturi se strecoară. 

     Vântul m-a adus într-un loc nou și frumos, dar ce păcat că totul avea să se sfârșească îndată 

ce voi ajunge jos. Am o grămadă de gânduri, oare peisajul văzut de jos poate fi mai minunat 

decât cel de sus? Cu toate aceste gânduri drumul meu se oprise.  

Mă uit mai atent în jurul meu și văd ceva mare și dolofan. Mă uit mai atent și îmi dau seama 

că am ajuns pe o creatură neobișnuită. Este înaltă și are fire ieșite din cap, este totul așa 

magic. Simt o căldură ce mă cuprinde și încep să mă înmoi. Ce se întâmplă? Încep să mă 

transform în apă și alunec pe acea creatură. Nu îmi mai este frică. Dacă așa voi muri, mă 

bucur că destinul meu s-a împlinit . 

 

Ivan Andreea clasa a VIII- a G1 

 

FULG DE NEA 

 

Într-o zi geroasă de iarnă, dintr-un nor a căzut o 

picătură de apă, care deveni un fulg de nea. Curiozitatea şi 

dorinţa de a vedea cum este pe pământ l-a făcut să vrea să 

plece într-o lungă călătorie, din care ştia că nu se va mai 

întoarce. 

      Coborând spre pământ, a văzut foarte mulţi fulgi de nea, 

care se asemănau cu un roi de fluturi albi, apoi se lăsau 

somnoros pe pământ, acoperindu-l. 

    Toată lumea era fericită de prezenţa fulgilor de nea care 

cădeau lin. 

    Însă, până să ajungă pe pământ, lângă ceilalţi fulgi, micul 

fulg de nea a ajuns din întâmplare în palma mea caldă şi 

moale unde s-a transformat din nou în ceea ce fusese: o 

picătură mică de apă. 

Tican Andreea clasa a VII-a G2 
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MINUNATELE PERIPEȚII ALE 

DOCTORULUI ISAAC WINECHESTER  

 

Viața și orizonturile orbului între trecutul trecut, 
viitorul trecut și prezentul nemuritor 

Într-o seară, întors acasă de la clubul oamenilor 

de știință, doctorul Isaac Winechester avu surpriza 

de a își găsi menajera cu nasul în batistă și o 

scrisoare în mână. Obrajii ei erau un tribut adus 

regiunii franceze Bordeaux, iar ochii îi sclipeau de 

dor și tristețe. De abia aflase că era chemată la 

înmormântarea unei rude apropiate ei. 

– Biata de ea, tocmai ea, care toată viața a fost 

o doamnă, a sfârșit pierind în mizerie. Mă gândesc 

că dacă ar fi avut norocul tatălui ei, marele negustor, 

nu ar mai fi murit deloc. 

– Dacă ar fi avut norocul de a trăi numai încă o 

zi, nu ar mai fi murit deloc, oftă doctorul. 

– Dar stăpânuțul nu încearcă să-mi spună că 

dumnealui crede în acele pacturi necurate, ce ne 

promit tinerețe veșnică, nu-i așa? 

– Cred numai ceea ce creez, răspunse acesta, 

afișând un zâmbet misterios, apoi se retrase în 

tăcere. 

Chiar din ziua următoare, ziarele au început să 

anunțe descoperirea secretului nemuririi, citând 

diverse nume ale unui oarecare doctor Jack 

Withebread, Johann Weinbreit, Jaques Villeart, John 

van Brant sau chiar Ion Văcar, ce nu erau decât 

pseudonime pentru însuși Isaac Winechester, eroul 

poveștii noastre. Luna nu a apucat să răsară de trei 

ori până ce articolul său să facă înconjurul Europei. 

Iar între al treizecilea și al treizecișiunulea răsărit de 

lună, minunea acestuia străbătuse deja mapamondul 

în toate direcțiile. Iar acest secret al nemuririi nu 

avea nimic de-a face cu piatra filozofală sau elixirul 

vieții veșnice. Ba chiar mai mult de atât, era 

accesibil tuturor, necostând nimic. Însă văd că m-am 

luat cu vorba și am uitat să vă spun în ce constă 

acest secret al nemuririi. 

Mai înâi de toate, trebuie însă să lămurim ce 

este moartea. Și ce ar putea fi, dacă nu, pur și 

simplu, boala ultimativă, ce nu are ca și cauză decât 

însăși viața? Moartea este viața bolnavă, care ajunge 

să își abandoneze rolul inițial și să se degradeze. Iar 

boala de viață apare, la rândul ei, într-un singur fel: 

atunci când viața își neagă propria existență, când 

sufletul este golit de voință și învins. Iar asta nu 

durează mai mult de un moment. Doctorul Isaac 

Winechester știa că nu putea să le prescrie 

oamenilor să evite factorul de risc, însă a observat 

că o rutină bine definită, ca a lui, puteau menține 

trupul și sufletul tinere, momentul fatal neavând 

când să se petreacă. În timp, funcțiile organismului 

care nu mai sunt necesare dispar, cu tot cu 

disfuncțiile aferente lor. 

Într-adevăr, la un an după descoperirea aceasta, 

nu se mai puteau vedea pe străzi pompe funebre, 

literatura se îmbunătățise mult, iar doctorul nosrtu, 

nemaiavând pe cine trata, s-a pensionat, hotărât să își 

aștepte în liniște sfărșitul. În timp, a observat însă că 

ceva nenatural se petrecea cu nemuritorii, căci 

deveneau tot mai palizi, mai șterși, aproape 

transparenți, părând să fie atrași înspre propriul 

înterior, înspre vid, pielea lor părea că încearcă să se 

acopere pe sine, gravitau unii în jurul altora fără să 

interacționeze unul cu altul. Dar când a constatat 

despre ce era vorba, era prea târziu. 

Degeaba a ieșit în stradă, degeaba a strigat, 

degeaba a plâns. Nu l-au ascultat decât niște nebuni. 

Iar muritorii care l-au auzit au crezut că el însuși 

înnebunise. 

Așa că a angajat toți nebunii ca să-i construiască 

un turn cum nu s-a mai văzut, ce să întreacă fizic 

simbolul Turnului Babilonlui, în care nici o piatră să 

nu fie pusă una peste alta după vreo lege a trecutului, 

în care nici o cameră să nu preceadă sau să suceadă 

altă cameră după vreo progresie anume. 

Isaac Winechester și-a ales un munte, iar nebunii 

i-au construit un turn acolo. 

Anii au trecut, înghesuindu-se și acoperindu-se 

unii pe alții cum fac trombocitele din sânge în cazul 

unei răni deschise. În tot acest timp, dacă vreunul 

dintre nemuritori ar fi privit în sus la una dintre 

ferestrele turnului, ar fi văzut un om bătrân, cu 

trăsături ca cioplite în marmură și o barbă albă, dar al 

cărui suflet rănit nu ar fi putut fi vindecat de trecerea a 

mii de veșnicii. Însă nimeni nu a privit, nimeni nu a 

putut, fiindcă își dăduseră abilitatea de a privi în sus în 

schimbul nemuririi. 

Isaac Winechester a trăit timp de două decenii 

singur în Turnul Nebunilor, fiind condamnat ca în 

fiecare zi să-și reinventeze stilul de viață și, odată cu 

el, pe sine, încercând să producă piatra filozofală, 

până a orbit complet, datorită faptului că multe dintre 

camere nu aveau deloc ferestre. Într-un final, a ajuns 

totuși la întrebarea corectă: „ Ce aș vedea eu, chiar 

deasupra liniei orizontului, dacă nu mi-ar sta în cale 

orbia, munții, codrii, nemuritorii și tot ce au construit 

oamenii, dacă nu marea, nesfârșita mare? 

Oare nu ar trebui așadar să încerc să distilez 

aurul, efemerul, până îl aduc la stadiul de mare, adică 

de veșnicie?” Dar pentru fiecare pas pe care urma să îl 

înainteze în distilarea aurului, trebuia să uite câte ceva 

din trecutul său, astfel că atunci când reușise într-un 

final să producă piatra filozofală, apoi elixirul vieții 

veșnice, nu mai rămăsese cu nimic, în afară de 

credința sa că trebuie să îi vindece pe nemuriori și un 

dor sfâșietor după mare. 

Veacuri mai târziu, Omul fără Nume dădu peste o 

cameră care îi trezi un sentiment puternic și uitat. 

Avea senzația că mai văzuse undeva acei salcâmi în 

floare, acel lac în care stătea cufundat un castel ca o 

catedrală în ruină, peste care ningea cu fulgi mari, 
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grei. Pe când Omul fără Nume era pierdut în gânduri 

care i se păreau a nu fi ale sale, se auzi o bătaie în 

ușa castelului scufundat, iar marea năvăli mugind în 

încăpere. Iar pe unul dintre talazurile mării, stătea 

înscăunată Moartea. 

– Am venit cu gânduri de pace, omule, ți-am 

adus în dar marea, căci am nevoie de ajutorul tău. 

Nemuritorii umblă pe granița dintre țara mea și țara 

sorei mele, Viața, dar nu ne plătesc nici unuia dintre 

noi vamă, se tângui Moartea. În curând, o să murim 

amândoi de foame, dacă nu faci ceva. 

– Toată viața mea, la fel ca și moartea, nu mai 

valorează acum nimic, dar le-aș da pentru a vă ajuta, 

răspunse omul smerit. Ce pot să fac? 

– Ai de făcut un drum lung, până în Tărâmul 

Celălalt, de unde să-mi aduci trei obiecte fermecate, 

pe care eu le voi întregi într-unul, care să fie 

nemuritor și să aibă putere asupra nemuririi. Însă 

pentru aceasta, ai nevoie de un nume, așa că o să ți-l 

împrumut pe al meu. Marea te va ghida. Te 

încumeți? 

– Am și plecat, căci am în față cale lungă, să-

mi ajungă. 

Și dus a fost. Marea l-a condus tot spre răsărit, 

până au ajuns la un hău fantastic, care era o intrare 

spre Tărâmul 'Ălalalt. Atât de adânc era acest hău, și 

atât de puternică era forța lui de atracție, încât nici 

lumina care intra nu mai putea ieși. Moartea însă, ca 

să îi spunem pe noul nume protagonistului nostru, s-

a aruncat înăuntru fără urmă de ezitare; marea se 

prăvăli în urma lui. Dar nici nu apucă să înceapă 

bine să cadă, că un demon înaripat îl opri, pentru a-i 

cere vamă și a-l întreba ba de una, ba de alta. Omul 

nostru însă, de când își rosti noul nume, îl bâgă în 

așa sperieți pe demon, care îl lăsă să treacă mai 

departe. La fel i se mai întâmplă încă la unsprezece 

porți, până ce ajunse într-un final în Tărâmul 

Celălalt.  

Aici, nu avu timp să se mire de nimic, nici să 

culeagă vreo poamă ori floare nemaivăzută, nici să 

asculte muzica neauzită, nici să o apuce pe poteci 

neumblate, cu care se întâlnea la tot pasul, căci 

marea nu îl lăsa să mânănce decât roadele ei, să 

asculte numai muzica ei, să simtă numai parfumul ei 

și să urmeze numai drumul ei. Astfel că după drei 

zile și trei nopți de mers neîntrerupt, ajunseră la un 

copac imens, care își mânca singur poamele. Omul 

înțelese prin glasul tainic și sobru al mării că nu aveau 

cum să se apropie prea tare de acel pom, ci va trebui 

să umple o ulcică cu apa ei, pe care o va arunca de-a 

dreptul la rădăcinile copacului. Omul scoase o ulcică 

din străfundurile mării, apoi făcu întocmai cum îl 

învățase marea. Iar peste trei zile și trei nopți, pomul 

dădu peste o poamă care i se păru sărată, așa că o 

aruncă cât colo. Omul nostru o culese, apoi, tot la 

sfatul mării, o împărți în trei părți egale, una o 

îngropă, alta o păstră și pe ultima o mâncă el 

însuși.Apoi plecă mai departe, și după alte trei zile și 

trei nopți de mărșăluit, omul și marea ajunseră la o 

cetate impunătoare. Omul află că aici nu era chip în 

care să poată intra, căci înăuntru sălășluiau niște 

coloși de dragoni. Aceștia se mâncau zilnic pe 

jumătate ca mai apoi, peste noapte, să crească, cu 

ajutorul nutriției, de două ori cât erau înainte. Marea îl 

învăță însă să lase treimea de poamă păstrată în fața 

uneia dintre porțile castelului, doar-doar îi va simți 

mirosul unul dintre dragonii cu stomac mai slab, ce nu 

se poate digera pe sine și este nevoit să caute alte 

tipuri de hrană. Zis și făcut. Pe dragonul prins îl 

puseră la jar, apoi îl împărțiră în trei și procedară cu el 

ca și cu fructul cel sărat. 

Trei zile și trei nopți mai târziu, omul văzu în 

depărtare un munte ca o țară. Nu mică îi fu mirarea 

când auzi că acest munte producea săbii din propriul 

fier, bătându-și crestele una de alta deasupra unui lac, 

numai ca să le poată mistui mai apoi în sine însuși. 

Aruncă însă treimea de dragon în lac, care se întări 

brusc, tot muntele oprindu-se, aidoma unui ceas 

urieșesc căruia i s-a blocat una dintre rotițe. 

După ce și-a ales o sabie frumoasă, omul făcu 

cale întoarsă împreună cu marea, culegând pe drum 

roadele curajului său: un dragon și un copac, amândoi 

ca niște mielușei. Întors la Moarte, îi înapoie numele 

și îi dărui cele trei obiecte aduse de pe Tărâmul 

Celălalt, care îi spuse că va reveni peste trei zile și trei 

nopți cu obiectul primit. 

Și așa a și fost: trei zile mai târziu, Moartea s-a 

întors, călare pe un pian de toată frumusețea. 

 

– Acest pian nu este unul obișnuit, începu ea pe 

un ton fastuos, de vei cânta la el, vei putea schimba 

armonia universului, refăcându-i pe nemuritori 

oameni. 

– Ba să mă iertați, dar să cântați domnia voastră, 

întrucât eu sunt mort după armoniile clasice și nu am 

de gând să le mai schimb, răspunse doctorul pe un ton 

aparent formal, dar în spatele căruia se afla o ironie 

ucigătore, în timp ce se lăsă să cadă în marea 

tenebroasă și rece. 

Cioroianu David clasa a VIII-G2 
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O DUPĂ-AMIAZĂ DEOSEBITĂ 

 

   Din pricina frigului anunțat cu atâta 

insistență pe frecvenețele locale de radio, 

oamenii aleseseră să stea pitiți după zidurile 

călduroase ale caselor privind cu amărăciune  

la vremea  atât de frumoasă, dar totuși  atât de 

imprevizibilă. Îți zbura mereu prin gând ideea 

de a ieși afară să te bucuri de stratul alb 

strălucitor așternut pe jos, dar apoi îți aminteai 

că cea  mai grea iarnă din ultimii zece ani s-a 

năpustit asupra orașului tău .Ce îți mai 

rămânea de făcut ? Să stai înăuntru  uitându-te 

la ea , la doamna Iarnă în toată splendoarea ei. 

   Singurii care păreau a nu se împotrivi în fata 

abundentei  zăpezi  erau copiii . Era  prima zi 

din săptămână, iar toate drumurile erau 

astupate de zăpada strălucitoare, așa că erau  

norocoși pentru că beneficiau de încă o zi 

liberă pe lângă cele două avute. De câteva ore 

în plus de odihnă, de relaxare , de timp pentru 

ei . 

Bogdan era foarte fericit pentru că avea să 

piardă încă o zi de școală deoarece avea mai 

mult timp pentru a se juca pe calculator . De 

când se trezi și află vestea, se așeză pe scaun 

în fața unui ecran cu o putere parcă 

hipnotizantă și încremeni acolo câteva ore 

bune prins în lumea  jocurilor video. O lume 

creată deja , o lume care provine din 

imaginația altcuiva, nu din a ta , o lume cu 

granițe , o lume limitată de care până la urmă 

până și Bogdan se plictisi. Nu știa ce să facă în 

contiunare așa că o întrebă pe bunica lui care îi 

spusese să scrie , să scrie căci asta este cea mai 

bună activitate atunci când te plictisești . Nu 

mai încercase până atunci, așa că Bogdan se 

gândi că totul are un început . Își eliberă o 

masă , luă o foaie albă de hârtie și un creion și 

începu . După aproximativ patru ore de scris 

Bogdan descoperi o nouă lume , o lume 

extraordinară , fără limite , fără probleme, 

lumea lui, lumea gândurilor lui, a tututror 

ideilor cărora până acum nu le dăduse câtuși 

de puțină importanță. Era ceva ireal, nu credea 

că se poate simți atât de liber și fericit din 

pricina unor simple cuvinte, propoziții , fraze. 

Dar uite că totuși putea. De ce ? Fiindcă erau 

ale lui și numai ale lui, erau unice. Cu cât scria 

mai mult, cu atât simțea cum sângele îi pompa 

mai puternic în vene și cum inima i se umplea 

de bucurie și de mândrie . 

Era bucuros că găsise un nou tarâm, tărâmul 

lui și era convins că de acum încolo nu  va mai 

găsi timp pentru a se juca pe calculator , 

pentru că acum avea ceva cu totul mai bun de 

făcut . 

Enache Roxana clasa a VII-a G2 

 

TABLOU DE TOAMNĂ 
 

Pădurea de brazi ne înconjoară din toate părţile. 

Simţim parfumul ei însoţit de adierea, uneori 

răcoroasă, alteori umedă, a unui vânt uşor de toamnă.  

Aceasta e prima impresie. Puternică. De neuitat. 

Apoi...O ploaie deasă, cu stropi mari şi grei, cerne 

năvalnic din cerul întunecat. Preţ de mai multe minute 

lacrimile lui septembrie udă pământul.  În chip straniu, 

pădurea se grăbeşte să îmbrăţişeze capriciul umed al 

cerului şi să primească cu plăcere binecuvântarea 

stropilor de ploaie.  

De sus, lumina încearcă să mângâie cu atingerea 

sa stropii care poleiesc suprafaţa covorului foşnitor ce 

îmbracă pământul dornic de odihnă. Copacii, cu 

crengile ude şi fără veşmânt, duc dorul trilului 

dumnezeiesc al privighetorii. Zeci de scântei orbitoare, 

multicolore, se revarsă asupra naturii.  

Pentru o bucată bună de vreme, pădurea se află 

sub stăpânirea unei linişti adânci. Niciun zgomot, cât 

de mic, nu deranjează liniştea de după ploaie. Pădurea 

a învăţat să se bucure în linişte de ploaia generoasă 

care împrăştie speranţă în jur.  

Liniştea este spartă din când în când de zgomotul  

frunzelor care plutesc ca nişte bărcuţe muiate de ploia 

puternică şi rece. Ecoul lor se aude prelung în pădure 

şi dă de veste celorlalte vieţuitoare că viaţa îşi poate 

urma cursul firesc, întrerupt de ploaia puternică de 

toamnă. 

Salade Mihai Vlad  clasa a VIII-a A 
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CREAȚIILE ELEVILOR- CLASA A II-A B 
 

Toamna 

Vara a trecut, iar următorul anotimp ne 

aduce tot mai aproape de iarnă şi de 

sărbătorile iernii.  

Acest anotimp este toamna, un 

anotimp roşiatic, care aduce somnul copacilor 

şi al florilor. Aduce vremea plecării păsărilor 

în ţările mai călduroase.  

Toamna adunăm fructele şi legumele care sunt 

coapte. Când este toamnă, îmi place să privesc 

cum cad frunzele copacilor. 

Toamna este foarte frumoasă! 

Savu Andrei Manex 
 

A venit toamna. Mă uit pe fereastră şi 

un soare, nu foarte prietenos, mă salută. 

Copacul din faţa casei pare puţin stânjenit de 

ce i s-a întâmplat: toate frunzele s-au 

îngălbenit şi au început să cadă. În bătaia 

vântului, copăcelul încearcă să-şi adune din 

frunze. Mai văd pe fereastră şi  două păsărele, 

care toată vara m-au trezit cu ciripitul lor. Ele 

acum se agită foarte tare. Se pregătesc de un 

drum lung, spre țările calde. Oare de ce se 

grăbesc atât de tare? Poate pentru că n-or să 

mai găsească hrană sau o să le fie frig. 

Mă îmbrac şi ies puţin afară să mă joc 

cu prietenele mele. 

Ce frumoasă este vremea toamna!  

Toamna este foarte frumoasă! Ea ne 

dăruieşte toate bogăţiile ei. Se coc: merele, 

perele, gutuile, strugurii, prunele şi nucile. 

Frunzele se îngălbenesc. Ele cad la un moment 

dat. Păsările călătoare pleacă în ţările calde. 

Mie îmi place toamna deoarece este un 

anotimp foarte colorat. 

Lupu Anamaria 
 

Este întâi septembrie, prima zi de 

toamnă. Frunzele copacilor au început să cadă 

îngălbenite de frig. Stoluri gălăgioase de 

păsări au pornit în zbor spre ţările calde. 

Fructele şi legumele s-au copt, fiind gata 

pentru conservare. 

Ce frumoasă şi bogată este toamna!  

Savu Gabriel  

 

Iarna  

Astăzi este întâi decembrie, este prima 

zi de iarnă.  

Primii fulgi de zăpadă au adus multă 

fericire copiilor. Stratul de zăpadă a început să 

crească. 

Împreună cu prietenii mei, am făcut un 

om de zăpadă. Aștept cu nerăbdare sosirea 

moșului și împodobirea bradului.  

Ce frumoasă este iarna! 

Savu Gabriel 

 

Iarna este anotimpul meu preferat. 

Iarna ninge foarte mult şi este foarte frig. Îmi 

place atunci când ninge şi pe pământ se 

aşterne o pătură moale de zăpadă.  

Ne dăm pe derdeluş, ne bulgărim, 

facem oameni de zăpadă.  

E frumos iarna, totul este alb şi 

străluceşte! 

Onuc Alexandra 

 
În sfârşit, după toamna frumoasă şi 

ruginie, a venit şi vestita şi mult aşteptata iarnă.  

Acesta este anotimpul când aşteptăm să se 

aştearnă covorul alb de zăpadă. Primii fulgi de nea 

se lasă lin unii după alţii. 

Iarna ne jucăm cu zăpadă şi abia aşteptăm 

să lăsăm săniile să alunece pe dealuri. 

Copiii fac bulgări şi oameni de zăpadă. 

Oamenii stau la căldură, iar pe coşurile 

caselor se vede ieşind fumul cenuşiu. 

Iarna este anotimpul sărbătorilor mult 

aşteptate. Abia aşteptăm să vină Moş Nicolae, Moş 

Crăciun şi Revelionul. 

Ce frumoasă este iarna! 

Savu Andrei Manex 

 



39 

 

Iarna este un anotimp foarte friguros, 

dar şi foarte frumos. Lăsăm toamna în urma ei 

şi aşteptăm să se aştearnă zăpada.  

Iarna putem face: îngeri în zăpadă, 

oameni de zăpadă trăsniţi şi să ne batem cu 

bulgări. Dar numai cu bulgări. Şi mai putem 

face multe alte lucruri, dar pe toate trebuie să 

le facem îmbrăcaţi gros. 

Iarna este un anotimp alb pe care îl 

preferă şi Moş Crăciun! 

Lupu Anamaria 

 

 

Iarna  

Este iarnă. 

Fluturi de nea 

zboară pe cer şi ţes 

hainele copacilor cu 

fire de argint. Moş 

Crivăţ a ajuns şi pe 

meleagurile noastre 

împreună cu fiica 

sa. Soarele nu mai iese acum dintre nori.  

Copilaşii se dau cu săniile pe dealurile 

din împrejurimi. Sub picioarele lor scârţâie 

zăpada pufoasă.  

Odată cu venirea acestui anotimp 

minunat se apropie şi următoarele sărbători: 

Naşterea Pruncului Sfânt şi trecerea în noul 

an. 

Copiii se bucură de acest anotimp care 

deschide sufletul oamenilor într-un alt an mai 

bun. 

Forgaci Daria 

 

Iarna este cel mai frumos anotimp.  

Mie îmi place foarte mult iarna pentru 

că mă joc în zăpadă cu prietenii mei, fac 

bulgări şi oameni de zăpadă.  

Astăzi de dimineaţă, când m-am trezit, 

afară era multă zăpadă. M-am bucurat foarte 

tare că am putut să ies, împreună cu sora mea, 

să construim un om de zăpadă.  

Abia aştept să ies din nou afară să mă 

joc cu zăpada împreună cu prietenii mei. 

Ce frumoasă este iarna! 

 

Nemţeanu Cristian 

Prof. înv.primar Pasca Anca 

 

AMINTIRI 

 
Ce e o amintire?  

Nu e nimic!  

Nu o poți vedea, nu o poți auzi, nu o poți atinge și 

totuși e atât de mare. Nu ai puterea de a o distruge 

sau a o uita. Amintirile dragi îți rămân întipărite în 

minte, dar mai ales în inimă, unde ocupă un loc 

special, pentru că ele ne-au marcat, ne-au 

emoționat. Așa m-a marcat pe mine tabăra de dans 

de anul trecut de la Bran, locul unde magia a prins 

viață, locul unde prieteniile au devenit mai mult. 

Prietenii sunt familia pe care ne-o alegem singuri 

și acolo, atunci,s-a format o adevărată familie. 

Când ești alături de cei pe care îi iubești, totul 

prinde culoare, chiar și cositul vioi al fânului sau 

trezitul de dimineață, pentru a începe un program 

încărcat al unor dansatori de succes. 

Dansul este o artă, arta care ne-a unit, care ne-a 

acaparat. Deși oboseala era mare la sfârșitul zilei, 

noi reușeam să ne recăpătăm veselia și spiritul 

jucăuș prin dans. Nopțile nu se puteau încheia 

decât prin obișnuitele povești ale fetelor de peste 

zi, care parcă nu mai aveau sfârșit. Gazdele nu au 

avut de ales, decât să se alăture neîntreruptului 

nostru spirit vioi care ne-a călăuzit pe toți într-o 

călătorie minunată. 

Nu o pot uita pe doamna dirigintă, care s-a 

implicat cel mai tare, care a pus suflet în tot ceea 

ce a făcut și a reușit să facă din niște copii 

năzdrăvani de clasa a Vl-a, niște adolescenți 

responsabili și talentați. Ea este persoana căreia îi 

zâmbesc și îi 

mulțumesc de 

fiecare dată când 

o văd, pentru că 

ea ne-a schimbat 

viața. Suntem 

niște copii 

norocoși, pentru 

că ne avem unul 

pe altul și avem 

amintirile pe care 

le vom purta cu 

noi de-a lungul întregii noastre vieți. 

De aceea este important să creăm amintiri... 

Eu fac asta chiar acum! 

 

Tătulea Diana din clasa a Vlll-a G1. 
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FOLOSIREA ÎN EXCES A MOBILULUI 

 

 
duce la deteriorarea sănătății fizice, psihice și 

chiar sociale. Iată o listă cu câteva probleme 

cauzate de telefonul mobil: 

1. Reduce interacțiunea între oameni.               

-dependența de telefon duce la izolare; 

oamenii nu mai pot interacționa între ei, iar 

următorul pas logic pare a fi comunicarea 

virtuală. 

2. Amorțeala și lenea.- nimănui nu îi plac 

persoanele leneșe; folosirea în exces a 

mobilului face ravagii în organism din cauza 

armoțelii și a lipsei miscării. 

3. Insomnii.  

-mulți dintre cei care sunt dependenți de 

telefon se aleg cu probleme ale somnului; 

radiațiile de 884 MHz. sunt suficiente pentru a 

cauza insomnia. 

 
4. Pierderea atenției. - această consecință este 

des întâlnită la cei care folosesc prea mult 

mobilul; aceștia se focusează asupra 

conversației și își pierd concentrarea. 

5 Crește temperatura corporală.-mobilele se 

folosesc de frecvențele radio pentru a 

comunica cu centrala; aceste frecvente radio 

au efecte termice iar temperatura corporală 

crește simțitor. 

6. Accidente. -folosirea excesivă a mobilului 

este o cauză principală a accidentelor rutiere; 

acestea au fost interzise în trafic, însă mulți nu 

respectă acest lucru. 

7. . Tumori. -mobilele transmit radiații 

elecromagnetice și acestea au capacitatea de a 

schimba organizarea celulelor și a tesuturilor 

cu rapiditate, fără să se vadă; mutația celulară 

generează cancerul la creier și multe alte boli; 

studii recente au aratat că folosirea excesivă a 

mobilului poate genera cancer în gură; de cele 

mai multe ori, acest tip de cancer este localizat 

lângă maxilar și ureche. 

 
 

Cum să foloseşti telefonul mobil 

1.Nu vorbi tare când foloseşti telefonul în 

spaţii publice. Microfonul telefonului este 

foarte sensibil, şi poate că cei din jur nu 

sunt interesaţi de conversaţiile particulare. 

2. Nu vorbiti in timpul orelor. 

3. Închide telefonul sau foloseşte funcţia 

„vibraţie“ când te afli la întruniri 

religioase, la întâlniri de afaceri, la cinema, 

la restaurant sau la alte evenimente sociale. 

4. Când conduci, nu vorbi la telefon ţinându-l 

în mână. 

5.În întreaga lume, se trimit lunar aproximativ 

30 de miliarde de mesaje acestea 

generează vibrații. 

6.Vorbitul la telefon în timp ce conduci 

comportă tot atâtea riscuri ca şi condusul 

sub influenţa alcoolului 

 

Teodora Szibes  și Sorina Ercuș,   clasa a 

VIII-a A 

http://www.profm.ro/
http://stirileprotv.ro/stiri-despre/accidente+rutiere


41 

 

FORMULA 1 

 

Visul meu dintotdeauna, țelul meu, cea mai mare dorință a mea este să câștig 

Campionatul Mondial de Formula 1. Îmi imaginez în fiecare zi cum se sting luminile de la 

semaforul de pe pistă și apoi pornesc într-o cursă nebună de aproximativ 300 de kilometri, iar 

la final trec primul linia de sosire. Îmi doresc să fiu noul Michael Schumacher, care a avut 91 

de victorii în circuitele de Formula 1, sau Sebastian Vettel, care a avut 26 de victorii în 

circuitele de Formula 1, sau Max Verstappen, care a devenit la 17 ani și 166 de zile cel mai 

tânăr pilot din istoria Formulei 1, iar la 18 ani și 228 de zile a câștigat Marele Premiu al 

Spaniei din 2016, devenind cel mai tânăr pilot care se impune într-o cursă, în întreaga istorie a 

Formulei 1. 

Formula 1 (F1) este o întrecere de automobilism care se organizează în fiecare an sub 

forma a două campionate mondiale – Campionatul Mondial al Piloților („World Drivers' 

Championship”) și Campionatul Mondial al Constructorilor („ World Constructors' 

Championship”) – , care au loc în paralel, ambele fiind patronate de Federația Internațională a 

Automobilului (FIA). În ediția din 2016 a campionatului au participat 12 echipe și 24 piloți. 

 
Numele de Formula provine de la faptul că toate echipele înscrise în campionat trebuie 

să își construiască mașinile (numite monoposturi) după un anumit regulament, o formulă pe 

care o decide FIA. Cifra 1 înseamnă că întrecerea este catalogată drept cea mai prestigioasă 

formulă organizată de FIA.  

 

 
 

Așadar, toată munca, toate eforturile, toate sacrificiile pe care le fac mă aduc cu fiecare 

clipă mai aproape de obținerea superlicenței, pentru că în Campionatul Mondial de Formula 1 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Michael_Schumacher
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Vettel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Automobilism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Federa%C8%9Bia_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Automobilului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Federa%C8%9Bia_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Automobilului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Federa%C8%9Bia_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Automobilului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Federa%C8%9Bia_Interna%C8%9Bional%C4%83_a_Automobilului
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pot participa doar piloții care dețin o superlicență. Dar, pentru a primi superlicența, care este 

valabilă un an, trebuie să particip mai întâi în campionatele inferioare Formulei 1, cum ar fi 

Formula Ford, Formula Renault, Formula 3, GP2 și să parcurg un anumit număr de kilometri 

într-un monopost de Formula 1 în mai multe zile consecutive. 

Un Mare Premiu de Formula 1 se întinde pe durata a trei zile, timp în care au 

loc antrenamentele libere, sesiunea de calificări și cursa propriu-zisă. Întrecerea are loc doar 

pe circuite special amenajate pentru curse și care sunt închise circulației publice. 

Antrenamentele libere au loc vinerea (două sesiuni) și sâmbăta (o sesiune). Cele două sesiuni 

de vineri durează 90 de minute, iar sesiunea de sâmbătă 60 de minute, timp în care piloții au 

dreptul să parcurgă câte ture de circuit doresc. În timpul sesiunilor de vineri, echipele pot 

nominaliza un al treilea pilot pe lângă cei doi „de cursă”, dar nu pot folosi mai mult de două 

monoposturi simultan, care trebuie să fie vopsite identic. În timpul unui singur sezon, o echipă 

nu poate folosi mai mult de patru piloți. 

Sesiunea de calificări are loc sâmbăta după-amiaza, iar scopul ei este de a stabili grila 

de start pentru cursa de duminică. Sesiunea durează aproximativ o oră și este împărțită în trei 

etape.  

În prima etapă (care durează douăzeci de minute), participă toți piloții, numărul de 

tururi de circuit pe care aceștia îl parcurg fiind nelimitat. În clasamentul etapei se ține cont de 

cel mai rapid tur parcurs de fiecare pilot în parte. La finalul celor douăzeci de minute, șapte 

piloți, care au obținut cei mai slabi șapte timpi, sunt eliminați, ei urmând a ocupa locurile 18 - 

24 pe grila de start. 

A doua etapă a sesiunii de calificări ține cincisprezece minute, la ea participând doar 

cei șaptesprezece piloți rămași, timpii obținuți în prima etapă fiind șterși. Din nou fiecare pilot 

are dreptul la un număr nelimitat de ture de circuit, iar la finalul acestei etape ultimii șapte 

piloți ai clasamentului de etapă (fiecare pilot intră în acest clasament cu cel mai bun timp al 

său) sunt eliminați, ei urmând să ocupe locurile 11 - 17 pe grila de start. 

A treia etapă durează zece minute, la ea participând cei zece piloți promovați din etapa 

a doua. Din nou timpii obținuți în etapa a doua sunt șterși, iar fiecare pilot are la dispoziție un 

număr nelimitat de ture. Se întocmește un nou clasament, pe baza căruia se stabilesc pozițiile 

1 - 10 ale grilei de start. Acești 10 piloți sunt obligați să utilizeze la startul cursei tipul de pneu 

cu care au realizat cel mai rapid tur în această ultimă etapă, iar dacă condițiile meteo fac 

necesară schimbarea de la pneuri de uscat la pneuri de ploaie sau invers, li se permite acest 

lucru. 

 

     

 

La finalul sesiunii de calificări 

toate monoposturile trebuie duse într-un Parc Închis până a doua zi dimineața, personalul 

echipelor neavând dreptul să facă modificări la mașini. Pilotul cu cel mai bun timp din etapa a 

treia va pleca de pe prima poziție a grilei de start. Totuși grila de start poate fi alterată în 

funcție de diversele penalizări pe care le-ar putea primi piloții. De exemplu, dacă o mașină nu 

este pe grila de start cu 15 minute înainte de startul în turul de încălzire, accesul ei nu mai este 

permis, pilotul putând însă să plece în cursă de pe linia boxelor. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mare_Premiu
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Cursa are loc duminica, distanța acesteia fiind de aproximativ 305 kilometri. Practic 

cursa se termină la capătul turului în timpul căruia s-a trecut de limita celor 305 km. Excepție 

face Marele Premiu de la Monte Carlo, în care cursa are doar 260,52 km.  

Emoțiile dinaintea cursei sunt de neimaginat. Cu zece minute înainte de startul în turul 

de încălzire toată lumea, cu excepția piloților, a oficialilor și a membrilor echipelor trebuie să 

părăsească zona grilei. Apoi, cu trei minute înainte de startul în turul de încălzire roțile trebuie 

fixate, în caz contrar pilotul primind o penalizare de 10 secunde. Tensiunea crește. Cu un 

minut înainte de startul în turul de încălzire motoarele trebuie pornite, iar personalul echipelor 

mai are la dispoziție 45 de secunde să părăsească grila. Luminile semaforului de pe pistă sunt 

roșii. Apoi se fac verzi. După care se sting. Plecarea în turul de încălzire trebuie să se facă 

încet, depășirile fiind interzise, acestea din urmă 

fiind totuși permise dacă o mașină nu poate 

pleca de pe grilă, iese în afara grilei în timpul 

turului de încălzire sau are o poziție staționară 

pe pistă. La finalul turului de încălzire piloții își 

reiau poziția pe grilă și așteaptă startul. Număr 

secundele până la start. 5, 4, 3, 2, 1... 

Startul în cursă se dă de pe loc, mașinile 

fiind aliniate în funcție de rezultatul sesiunii de 

calificări. Startul este semnalizat prin culoarea 

verde a unui semafor amplasat în fața grilei de 

start, iar dacă un pilot pleacă înainte de 

aprinderea luminii verzi, este penalizat. 

Comisarii de cursă trebuie să transmită anumite mesaje piloților. Acestea se fac cu 

steaguri de diferite culori. De exemplu, steagul albastru obligă un pilot mai lent să se lase 

depășit de pilotul din spatele lui, steagul roșu indică faptul că piloții trebuie să oprească la 

boxe deoarece cursa este oprită din motive tehnice, iar steagul alb indică prezența pe pistă a 

unui vehicul, altul decât o mașină de Formula 1, piloții fiind obligați să încetinească. Steagul 

în dungi galbene și roșii indică faptul că pista este alunecoasă, iar piloții trebuie să fie atenți, 

în timp ce steagul galben interzice orice depășire. Preferatul meu este steagul cu pătrățele 

negre și albe, tip șah, care indică finalul cursei. 

 

În anumite condiții, 

cursa poate fi oprită înainte 

de parcurgerea 

celor 305 km. Dacă cursa se 

reia, la noul start se 

stabilește o noua grilă de 

start în funcție de locul 

ocupat de fiecare pilot în 

momentul opririi cursei. 

Dacă cursa nu se mai reia, 

dar s-a parcurs deja 75% din 

distanța ei, atunci ordinea 

din momentul opririi este 

declarată ordinea finală, punctajul fiind cel de mai sus. Dacă nu s-a parcurs 75% din distanța 

cursei, atunci punctajul este înjumătățit. Orice cursă nu poate dura mai mult de două ore din 

momentul startului, iar începând din sezonul 2010 nu mai este permisă realimentarea. 

Sistemul de punctaj s-a schimbat de multe ori de-a lungul timpului. În prezent, primul 

pilot care trece linia de sosire este declarat câștigător și primește 25 puncte în campionat, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/305
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_sistemelor_de_punctaj_ale_Campionatului_Mondial_de_Formula_1
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pilotul de pe locul al doilea primește 18 puncte, cel de pe locul al treilea 15 puncte, pilotul de 

pe locul al patrulea primește 12 puncte, cel de pe locul al cincilea 10 puncte, pilotul de pe 

locul al șaselea primește 8 puncte, cel de pe locul al șaptelea 6 puncte, pilotul de pe locul al 

optulea primește 4 puncte, cel de pe locul al nouălea 2 puncte și cel de pe locul al zecelea 1 

punct. Punctajul echipelor se stabilește prin însumarea punctelor obținute de colegii de echipă. 

Ordinea finală poate fi alterată de penalizări. 

Pentru stabilirea ordinii finale în campionatul mondial, numărul de puncte al unui pilot 

sau al unei echipe este reprezentat de suma punctelor acumulate la finalul fiecărei curse. 

Pilotul cu cele mai multe puncte acumulate este declarat campion mondial, iar echipa cu cele 

mai multe puncte este declarată campioană mondială. 

Primul sezon al Campionatului Mondial de Formula 1 a avut loc în anul 1950, la patru 

ani după ce Federația Internațională a Automobilului a decis înființarea sa, fiind dominat de 

echipa Alfa Romeo, primul campion mondial fiind Giuseppe Farina. Șase din primele șapte 

curse din 1950 au avut loc în Europa. Singura cursă non-europeană a fost cea de 

la Indianapolis 500, care datorită participării scăzute a echipelor de F1 a fost înlocuită mai 

târziu de Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii. În prezent, cursele se desfășoară 

în Europa, Asia, Australia, America de Nord și America de Sud.  

În mod tradițional, fiecare țară găzduiește un singur Mare Premiu care primește 

numele țării respective. Dacă o singură țară găzduiește mai multe Mari Premii într-un an, 

acestea primesc nume diferite. De exemplu, până în anul 2007 în Germania au avut loc două 

Mari Premii, iar unul din ele a fost numit Marele Premiu al Europei. Numărul de Mari 
Premii dintr-un sezon nu a fost fix de-a lungul anilor. Dacă în anul 1950 doar șapte curse au 

fost cuprinse în calendarul competițional, în 2005 au fost nouăsprezece. 

Formula 1 este un sport minunat, dar deosebit de periculos. Zeci de piloți, oficiali de 

traseu și chiar spectactori au decedat în urma unor accidente produse pe circuitele de Formula 

1, printre care nume celebre ca Peter Collins, Wolfgang von Trips, Ronnie Peterson, Gilles 

Villeneuve sau Ayrton Senna. Ultimul a decedat din cauza rănilor suferite de pe urma 

accidentului de la Imola din timpul Marelui Premiu al Republicii San Marino din 1994. Cu 

doar o zi înainte, Roland Ratzenberger deceda la volanului Simtek-ului său, consemnând 

prima tragedie din Formula 1 după o pauză de opt ani.  

De la tragedia produsă de decesul lui Elio de Angelis în 1986, când italianul se afla în 

timpul unui test privat, nici un alt pilot de Formula 1 nu a mai decedat la volan până în 1994, 

în ciuda faptului că accidente teribile au mai fost. Cele două tragedii de la Imola, una în care 

și-a pierdut viața Ayrton Senna, cel mai important pilot din campionatul acelui moment, au 

reprezentat punctul de plecare într-o îmbunătățire fără precedent a condițiilor de securitate 

din Formula 1. Astfel s-a redus puterea motoarelor, carburanții special concepuți pentru curse 

au fost interziși, locul acestora fiind luat de carburanții comerciabili, de asemenea forța de 

apăsare a fost redusă. În prezent, mașinile de Formula 1 trebuie să aibă o înălțime de 950 mm 

și o lățime de maxim 1.800 mm. Aceasta este măsurată atunci când pneurile sunt umflate la o 

presiune de 1.4 bar. Greutatea lor nu trebuie fie mai mică de 620 kg (incluzând greutatea 

pilotului), iar turația maximă a unui motor nu trebuie să fie mai mare de 15.000 rpm. 

Una dintre cele mai noi curse în calendarul competițional, găzduită în Bahrain, este 

primul Mare Premiu din Orientul Mijlociu cu un circuit construit în plin deșert și foarte 

avansat din punct de vedere tehnologic. Împreună cu noile curse din China și Turcia, Marele 

Premiu al Bahrainului oferă noi oportunități de dezvoltare a francizei Formula 1, în timp ce 

noile sale dotări ridică ștacheta pentru celelalte circuite de pe glob. 

Micuț Matei clasa a VIII-a A 
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DE CE SUNT TATUAJELE 

CANCERIGENE? 

 

Fumezi, consumi  băuturi alcoolice, stai la 

soare sau vorbeşti la telefon?  

Cercetările au demonstrat că riscul de a te 

îmbolnăvi de cancer este ridicat. Se pare că o 

nouă  cauză a fost adăugată la această listă de 

viciuri care se măreşte pe zi ce 

trece: tatuajele. 

Reprezentanţii  administraţiei  americane 

pentru alimente şi medicamente (FDA), au 

lansat o investigaţie după ce s-a constatat 

că nivelul toxic al substanţelor chimice  

folosite la cerneala pentru tatuaje este foarte 

ridicat. 

Unele studii publicate recent au arătat că 

această cerneală poate conţine substanţe 

cancerigene precum: ftalaţi , metale  sau  

hidrocarburi (compuşii carbonului cu 

idrogenul) 
După ce au făcut mai multe teste pe animele, 

cercetătorii au descoperit că o substanţă 

chimică numită benzoapirenă, folosită 

în special la producerea de cerneală 

neagră pentru tatuat, este una 

din pricipalele cauze ale 

cancerului de piele. 

Cerneala colorată conţine 

plumb, cadmiu, crom, 

nichel, titan şi alte metale grele 

care pot declanşa boli sau alergii. 

Unii  pigmenţi sunt foarte 

asemănatori cu cei folosiţi la 

imprimări sau chiar la vopsitoriile auto, potrivit 

unui test realizat de FDA. 

Astfel ,coloranţii şi cernelurile folosite 

pentru tatuaje nu au fost aprobate de FDA,” 

deoarece nu ştim exact care este compoziţia 

acestora", a declarat un purtător de cuvânt 

administraţiei americane. În SUA aproximativ 

45 de milioane de oameni au cel puţin un 

tatuaj. 

În România deşi cu ani în urmă acest 

fenomen era redus, astăzi un număr tot mai 

mare de tineri apelează la această practică, 

deloc benefică pentru organism.  

 

Tatuajul, piercingul şi alte operaţii 

asemanatoare aduc cu ele şi riscul unei 

contaminări cu boli precum SIDA sau a unei 

infecţii care dau multe bătai de cap.Primul 

lucru la care ne gândim este evident infectarea 

cu SIDA, dar ea nu este singura ,aşa ca de 

acum înainte gândeste-te de doua ori inainte să 

îţi faci un tatuaj şi dacă te decizi totuşi să te 

tatuezi încearcă să găseşti un work-shop cât de 

cât steril, unul în care deşi preţul acestor 

operaţii este mai ridicat, riscul de a contacta 

diferite boli este mai redus. 

Dar eu îţi dau  un sfat: 

 MAI BINE RENUNŢĂ!  

        „ SĂNĂTATEA  TA  ESTE  MAI 

IMPORTANTĂ DECÂT O MODĂ 

TRECĂTOARE” 

 

Sabrina Lupu clasa  a VIII-a A 

Prof.coordonator Eugenia Temciuc 
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GIVE ME A CHILD UNTIL HE IS 7 AND 

I WILL SHOW YOU THE MAN 

 

 

“Give me a child until he is 7 and I will 

show you the man”- - ohh what a beautiful 

quote. You know, it actually got me thinking. 

Are those first years really that important? 

Come on, admit it. You can’t really 

remember much about that time. Hey, until 

around 9, everything is kinda fuzzy for me.  

So i researched, did a little bit of everyone’s 

favorite sport: surfing! On the web, not actual 

surfing... i mean i googled some stuff, okay? 

And you know what? After a bunch of 

reading it turns out that the first years in life 

of a child are the most important and pretty 

much determine how happy and successful 

you’ll be in life. Well.... That’s pretty 

terrifying :)) 

Lemme tell you why. We learn all the time. 

We learn new things every day. Constantly 

learning is what makes us great but emotions 

are what set us apart. And that is exactly what 

I want to talk about: emotional well being. 

And our emotional knowledge, well that we 

learn until the age of 7. 

It’s in this period when we learn about trust, 

shame, whether we like ourselves, where 

blame belongs, what to do when we feel hurt 

and how much of our naughtiness can be 

forgiven. 

We might come out of those fragile years 

with trust issues, feel rmbarassed about our 

bodies, not being able to be close to someone. 

Our childhood shapes our future. Still don’t 

believe me? Well i suggest you take a look at 

some of those shows on serial killers. Most of 

those guys have some serious childhood 

issues. Ok, that may be a really extreme 

example, but i’m really trying to get my point 

through here.  

Ohh yeah, thanks... what about me? I’m 

way past the age of 7. Now what? 

Well, i think we all have a duty to ourselves 

to be a little introspective from time to time. I 

mean really try to get to the root of what 

bothers you, why you act the way you do. 

And try to judge other people less. Maybe 

someone isn’t trying to be antisocial, maybe 

they just have a tough time opening up cause 

they were yelled at as kids or something. Just 

look deeper. It’s how we grow, how we 

become better people.  

So how can we help others? How can we 

make the future better? There is only one 

answer: 

through kindness and education. We must try 

to educate future parent in the importance of 

the first years of life. We must help them 

understand that giving your child food and 

clothing is not enough, that insuring a good, 

balanced childhood, filled with love, kindness 

and understanding, will do much more for your 

sons’ and daughters’ future than any material 

possession.  

Love, kindness and forgiving can forge on 

innocent child into the adult we all want to 

be. Through love, kindness and forgiving, 

we can make the world a better place. 

 

Ghiţă Miruna c lasa a VIII-a  G1 

 

SMALL RING-BIG TROUBLE  

 

“Let’s cast some ring spells Zach, shall 

we?” said Charlene  

“I don’t fell like it”, he replied knowing 

his ring was missing. He had spent an 

entire night searching for it and kept 

hearing this whisper around Campfire 

Magic University: “Ssssstolen”. Zach 

didn’t think it had anything to do with 

him even though he had to find excuses 

every time they had spell casting classes. 

Losing the ring meant getting expelled so 

lying slowly became a habit. He did it 

more and more often.  

Everything was going relatively fine 

until school master Xedefen addressed 

him. “Your spells haven’t been quite as 

good as usually. Is there a problem with 

your magic ring?”  

“Everything is fine with my ring, sir.”  

“Good. The Ring Shift Festival is at 

tomorrow at midnight, when the campfire 

is started. I hope you are well prepared.”  

“I have a special custom spell, sir.”  

Now, that’s what trouble meant.  

 

Boian Stefan   Clasa a VIII-aG2 
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TO RECUPERATE — SENSE AND MEANING 

 

The verb “recuperate” /ri` ku:pareit/ is an English verb, synonym to the much more used 

“recover”. 

The word has it’s origin from the Latin word recuperare/recuperate, formed from the prefix 

“re-”, meaning “back” and the verb “capere” , meaning “to take”, so “to take back”, in other 

words. The word appeared in the English language in the mid 16th century and began to be used 

in the spoken language around 200 years later.  

Just like “recover”, “recuperate” has two meanings:  

First, “to recover from illness or exertion”. This form is intransitive. Synonyms: get better, 

recover, convalesce etc. 

Second, “to regain something lost or taken.” This form is transitive. Synonyms: get back, 

regain, recover, retrieve etc. 

“Recuperate” is often used within the expression “recuperate pronto”, synonym to “get well 

soon”. This phrase often appears on postcards.  

In my opinion, the word “recuperate” is just a fancy term for “recover” Trust me, I learned 

that the hard way! 

Lungu Cristian   Clasa a VII-a G2 

 

PUPPET SHOW  

 

    From the beginnings of our world, there were two, supernatural forces : life and death. We 

learn as we grow to believe in them, without questioning a thing, following the so called ”right” 

route in life. Why don't we ask ourselves who we really are? Why don't we ask ourselves what's 

our purpose, our use? We care only about the final destination, ignoring the most interesting part : 

the journey. We walk shy and submissive,not being able to look around us, to ask our own soul a 

few questions. Why are we embarressed of our own soul? Shouldn't we be able to discuss 

everything with our own soul, without fearing it's not moral and ethically right?  

Our soul should not be our antagonist because of ethics and morality.We restrict ourselfes because 

of the fear of judgement, which has just an imaginary impact on us, a placebo. On deathbed, as we 

stand between the worlds, we remember our jouney with its tragedy and comedy, and the only 

conclusion we come to is that we want to extend the journey , that we rushed to an abyss. Why do 

we have to squander our one and only chance,the little time left on earth, to realize this repulsive 

truth? Haven't we, indeed, used our time recklessly, enclosed by society and ethics? Haven't 

we,indeed, used our time to creat rules, helping others to restrict their soul? Can we live in 

liberty? But, isn't liberty itself just a paradox? Aren't death and life , the supreme elements, just 

paradoxes? Let us hope we are not merely puppets in a paradoxical puppet show. 

 

Plotogea Diana clasa a VII-a G2 

 

RECUPERATING FROM DEPRESSION  

 

Depression is a big problem of our busy world, affecting over 15% of the population, If you, 

dear reader, are suffering from depression, don’t lose your hope, I’m here to give you advice on 

how to recuperate from it.  

Do sport at least 20 minutes a day, three times per week. Sweating a bit will clear you mind, 

not only make you look good. A healthy diet can also help.  

Don’t be afraid to visit a psychologist. It is his job to talk to you and help you feel better.  

Last, but not least, you need the support of your loved ones. Love cures everything!  

 

Lungu Cristian   Clasa a VII-a G2 
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PAGINA PĂRINȚILOR 

CONCERT CU OCAZIA ZILEI COPILULUI 

 

Pentru a marca sărbătoarea copiilor, miercuri, 1 Iunie, la ora 17, corul Școlii Gimnaziale 

Nr. 12 a susținut un concert, la Biserica Sfântul Martin, de pe strada Dealul de Jos, avându-i ca 

invitați pe profesori și părinți dar și pe colegii de școală. Mottoul evenimentului: „Singen macht 

Spaß, singen tut gut” – „Cântecul face plăcere, cântecul face bine”, după un canon de Uli Führe. 

Ziua Copilului a fost menționată prima dată la Geneva, la Conferința Mondială pentru 

Protejarea și Bunăstarea Copiilor, în august 1925, când 54 de reprezentanți din diferite țări, au 

adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. După această conferință, multe guverne au introdus 

„Ziua Copilului”, Universal Children's Day. 

Data Zilei Copilului variază foarte mult între țări. Astfel: 

Argentina sărbătorește a doua duminică din luna august; 

Australia sărbătorește în prima duminică din luna iulie; 

Brazilia sărbătorește în data de 12 octombrie; 

Bulgaria sărbătorește în data de 1 iunie; 

Cuba sărbătorește în a treia duminică din luna iulie; 

De la reunificare, Germania sărbătorește în data de 20 septembrie, sărbătoarea Republicii 

Federale Germania însă mai exista locuitori și părți ale țării care sărbătoresc această zi în 1 iunie, 

rămând fideli tradiției Germaniei de Est; 

India sărbătorește în data de 14 noiembrie; 

Japonia sărbătorește în data de 5 mai; 

Mexic sărbătorește în data de 30 aprilie; 

Polonia sărbătorește în data de 1 iunie; 

Republica Moldova sărbătorește în data de 1 iunie; 

Turcia sărbătorește în data de 23 aprilie; 

Ungaria sărbătorește în ultima duminică a lunii mai; 

Aproximativ 30 de state au preluat data de 1 iunie de la China și SUA. 

 

Biserica Sfântul Martin este o biserică evanghelică-luterană și unul dintre cele mai vechi 

monumente din Brașov, situată pe dealul denumit Martinsberg, în zona de nord-vest a dealului 

Cetățuia, deasupra străzii Lungi. Edificiul a fost inițial biserică romano-catolică și l-a avut drept 

patron pe Sf. Martin de Tours iar data probabilă a începerii construirii este anul 1235. Înfățișarea 

actuală a bisericii datează din 1792 când suprafața a fost dublată. De atunci s-au păstrat și 

decorațiunile interioare. Biserica nu este inclusă în circuitul turistic al orașului. 

 

Corul Școlii Gimnaziale Nr.12 este condus de doamna profesoară de muzică Feder 

Annegret, pe care copiii o iubesc foarte mult și o strigă Frau Anne. Acompaniamentul la pian a 

fost asigurat de Philippi Ursula. Elevii provin din clasele a V-a, a VI-a și a VII-a, de la secția cu 

predare în limba germană iar repertoriul corului conține interpretări în română, germană, engleză, 

franceză și chiar un cântec Zulu din Africa de Sud. 

În afară de piesele prezentate de cor, din program au făcut parte și momente instrumentale 

la pian, vioară și fluier.  

La final, Frau Anne a explicat audienței care sunt instrumentele muzicale pe care și-a 

propus să le achiziționeze pe rând pentru copii, concertul în discuție fiind primul pas pentru 

strângerea fondurilor necesare. 

 

Toți copiii ar trebui să viseze, toți copiii ar trebui să se joace, 

Toți copiii ar trebui să cânte ... 

Fragment din Imnul Cantus Mundi, de Ion Marin 

Antonela Lungu 
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PUTEREA PIETRELOR PREŢIOASE. 

Frumoasele pietre nu au doar valoare estetică,  

ci şi terapeutică. 

Cum acţionează?  

Cristalele îmbunătăţesc starea noastră de sănătate 

în general, însă fiecare piatră este asociată cu unul 

dintre dezechilibrele fizice sau mentale. Pietrele 

pot fi purtate în orice moment (ca pandantiv sau 

brăţară) ori aplicate pe diferite puncte ale corpului.  

Cum purific o piatră?  

Oricare ar fi puterile lor vindecătoare, ele se pot 

transforma în energii negative dacă sunt pline de 

praf, iar dacă nu sunt purificate regulat, valoarea 

lor terapeutică devine nulă. Poţi purifica piatra 

îngropând-o în pământ câteva zile, ea încărcându-

se astfel cu magnetismul din sol, sau în sare ori 

prin spălare cu apă (piatra este ţinută sub sursa de 

apă câteva minute) sau prin energizarea la soare 

timp de o zi.  

Pietrele, fie ele preţioase sau semipreţioase, se pot 

asocia cu zodiacul european.  

Vărsător (20 ianuarie - 18 

februarie) 

Recomandabil: Pietre albastre, 

azurii, bleu ciel 

Pietre norocoase: granat, 

acvamarin, crisopraz, topaz, ametist, onix, safir 

albastru, turcoaz, chihlimbar, hametit, lapis-

lazuli,obsidian albastru, azurit 

Talisman norocos: granat 

 Granatul este silicat de magneziu și 

aluminiu ( Mg3Al2[SiO4]3 ). Are culoarea roşu 

sângeriu. Acţionează asupra sângelui, purificându-

l, fluidizându-l, precum şi asupra circulaţiei. 

Întăreşte sistemul imunitar şi stimulează 

regenerarea organismului. Împreună cu Hametitul, 

combate anemia şi se foloseşte pentru cicatrizarea 

rănilor.   

Peşti (19 februarie - 20 martie) 

Recomandabil: Pietre albastru 

închis, violet, cyan( verde-albăstrui). 

Pietre norocoase: turcoaz,ametist, 

jasp, turmalina, acvamarin, ametist, jad, piatra 

lunii, agat albastru, azurit, hiacint, perla, heliotrop, 

hematit 

Talisman norocos: ametist 

 Ametistul este dioxidul de siliciu 

(Al2O3). Culoarea diferă de la violet deschis la 

violet intens, în funcţie de puritatea acestuia. În 

antichitate se spunea că este un remediu asupra 

abuzului de alcool. Proprietaţile acestuia la nivel 

fizic ies în evidenţă în legătură cu durerile de cap 

şi de dinţi, în legătură cu migrenele, nevralgiile 

faciale, umflăturile de orice fel, ajutând şi contra 

coşmarurilor, insomniilor.  

 

Berbec (21 martie - 20 aprilie) 

Recomandabil: Pietre roșii. 

Pietre norocoase: diamant, granat, 

carneol, coral roșu, jasp roșu, 

rodonit, hematit, rubin, piatra 

sângelui (heliotrop), fluorina, obsidian, onix, 

peridot, topaz, turmalina, zircon cubic, ametist 

Talisman norocos: diamant 

Diamantul este carbonul cu duritate 10. Acesta 

este transparent, incolor, dar cu reflexe de culoare 

diferită datorită prezenţei altor elemente în 

structură. Diamantul are o energie foarte puternică, 

acesta mărind şi energia pietrelor lângă care este 

alăturat în terapie, echilibrându-ne modelele de 

gândire.  

Taur (21 aprilie - 21 mai) 

Recomandabil: Pietre pastel 

(vernil, roz). 

Pietre norocoase: obsidian, 

ametist,aventurin,carneol, 

chihlimbar, calcedonie roz, 

smarald, crisopraz, turcoaz, safir roz, cuarț roz, 

opal roz, ametrin, rodonit, coral, safir roz, 

turmalină, jasp roz, zircon cubic roz, agat, jad 

peridot/olivină, zircon cubic verde, heliotrop, 

malahit 

Talisman norocos: safir 

 Safirul este oxidul de aluminiu cu duritate 

9 şi culoare indigo. Pe plan fizic, ameliorează 

memoria, amorsează mecanismele de 

autovindecare şi acţionează în afecţiunile oculare, 

dar poate ajuta şi împotriva somnambulismului. 

Gemeni (22 mai - 21 iunie) 

Recomandabil: Pietre galbene. 

Pietre norocoase: chihlimbar, 

granat, citrin, diamant galben, topaz 

galben, turmalină galbenă, 

acvamarin, ametist, crisocola, 

cristopraz, cuart roz, alexandrit, beril, crisolit, 

fluorina, jad, peridot, safir, topaz, zircon cubic, 

ochi de tigru, agat, acvamarin 

Talisman norocos: agat 

 Agatul este dioxidul de siliciu de duritate 

6.1 (SiO2) Are striaţii de diferite culori. Agatul 

albastru-azuriu accentuează diplomaţia, buna 

dispoziţie. Agatul galben naşte curaj şi încredere 

în posibilităţile proprii. Este indicat în stările de 

superoboseală. La nivel fizic acţionează asupra 

pancreasului. Agatul roşu este util sportivilor ce se 

simt slăbiţi, leneşi, ce obosesc 

uşor la nivel fizic şi muscular.  

Rac (22 iunie - 22 iulie) 

Recomandabil: Pietre argintii, 

albe. 

Pietre norocoase: agat, 
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calcedonie, diamant, onix, selenit, perla, cuart 

lăptos, cristal de stancă, acvamarin, beril, fluorina, 

jad, peridot, safir, topaz, aventurin, piatra lunii, 

chihlimbar 

Talisman norocos: smarald 

 Smaraldul este silicatul de beriliu şi 

aluminiu cu duritate 7.1. Culoarea difera de la 

verde deschis, la verde smarald sau chiar la verde 

închis. Este un stimulator cerebral, activând 

memoria, capacitatea de concentrare în timpul 

muncii şi uşurează suferinţele afective. Smaraldul 

nu trebuie purtat împreună cu o altă piatră 

preţioasă, deoarece îşi va pierde 

puterea. 

Leu (23 iulie - 22 august) 

Recomandabil: Pietre aurii, 

portocalii, galbene 

Pietre norocoase: agat, granat, 

carneol, onix, peridot, sardonix, rubin, chihlimbar, 

piatra soarelui, calcedonie, citrin, ochi de tigru, 

opal de foc, jad, obsidian, safir, zircon cubic, 

cristalul de stanca, turmalina, pirita 

Talisman norocos: chihlimbar 

Chihlimbarul reprezintă raşina fosilă 

amorfă a unor specii de pin (C10H16O). Culoarea 

este galbenă, toate tonalităţile galbenului. Este o 

piatră cu proprietaţi antiseptice şi dezintoxicante. 

Se foloseşte pentru alungarea durerilor şi 

nevralgiilor, împotriva infecţiilor bacteriene şi 

virale, ajută la problemele digestive ale 

stomacului.  

Fecioara (23 august - 21 

septembrie) 

Recomandabil: Pietre 

maro,verzi, bej 

Pietre norocoase: ametist, 

ametrin, alexandrit, calcedonie, 

granat, jad, zircon cubic, sardonix, jasp, amazonit, 

coral, cristal de stanca, cuart fumuriu, lapis lazuli, 

crisocola, cristopraz 

Talisman norocos: carneol 

Carneolul este o varietate de cuarţ, de culoare 

portocalie. Această piatră oferă o stare de bine, 

fiind o piatră a norocului, succesului, prosperităţii. 

Aduce încredere de sine, calm, echilibru mental, 

protecţie împotriva energiilor negative şi a 

atacurilor psihice. Măreşte pasiunea, motivaţia, 

concentrarea, inspiraţia, îndrăzneala, iniţiativa. 

Balanta (22 septembrie - 22 

octombrie) 

Recomandabil: Pietre verzi, 

roz 

Pietre norocoase: acvamarin, 

diamant, ametrin, rodonit, coral, 

agat, jad, jasp, crisolit, peridot, aventurin, 

heliotrop, amazonit, turcoaz, cuart roz,  malahit, 

cristopraz, agat de muschi, agata de Botswana, 

beril, obsidian, topaz, carneol 

Talisman norocos: opal 

Opalul este dioxidul de siliciu hidratat, amorf, cu 

aspect sticlos sau opalescent, incolor sau foarte 

variat colorat. În general, opalul aduce veselie, 

bucurie, lipsă de griji, împingându-ne să căutăm 

spontaneitatea.  

Scorpion (23 octombrie - 21 

noiembrie) 

Recomandabil: Pietre rosu 

inchis, maro, negre 

Pietre norocoase: agat de foc, 

alexandrit, jad, unakit, onix, crisolit, crisopraz, 

beril, ochi de tigru, citrin, topaz, opal, carneol, 

malahit, agata de Botswana 

Talisman norocos: acvamarin 

Acvamarinul este silicat de beriliu cu aluminiu de 

duritate 7.1, de culoare azuriu palid la albastru. 

Conferă claritate, sensibilitate şi seninătate şi se 

dovedeşte util în caz de incapacitate de exprimare 

din cauza timiditaţii. Are efect calmant în 

patologiile căilor respiratorii, acţionând în 

balbâială, tuse nervoasă şi în tulburările tiroidei. 

Sagetator (22 noiembrie - 20 decembrie) 

Recomandabil: Pietre purpurii, 

violet, albastre 

Pietre norocoase: agata stelata, 

lapis lazuli, beril, calcedonie, 

fluorina, obsidian, topaz, safir, 

rubin, zircon cubic, turcoaz, ametist, turmalina, 

quart albastru, perla, labradorit, granat, iolit 

Talisman norocos: topaz 

 Topazul este silicatul de aluminiu. Are 

mai multe nuanţe (roz, verde, translucid), dar cel 

mai des are culoarea aurului. Este folosită în caz 

de oboseală nervoasă, circulaţie sanguină 

deficitară, slăbiciune generală sau lipsa de apetit.  

Capricorn (21 decembrie - 19 

ianuarie) 

Recomandabil: Pietre negre, 

albastru inchis 

Pietre norocoase: topaz, lapis 

lazuli, opal, granat, cuart roz, safir, onix, ochi de 

pisica, aventurin albastru, calcedonie, cuart 

fumuriu, ochi de tigru, spinel albastru, malahit 

Talisman norocos: rubin 

Rubinul este varietatea de corindon (Al2O3) de 

culoare roşie. Acesta conferă forţă şi dinamism, 

sporând pasiunea, întărind uniunile sentimentale şi 

frânează tendinţele spre infidelitate. Se poate 

alătura granatului. Fiind în legătură cu sângele, 

acţionează în tulburările de circulaţie, în anemie, 

în leucemie.  

Sorina Ercuş clasa a-VIII-aA 

Prof.coordonator Eugenia Temciuc 
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Să învăţăm să ne pregătim pentru  

PROTECŢIA ÎN CAZ DE CUTREMUR 

In școlile europene sunt susținute programe de prevenție și intervenție în caz de cutremur cu 

sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în cadrul cărora reprezentanții merg din școală 

în școală și îi învață pe elevi reguli necesare în situații de urgență care sunt unanim acceptate în 

Uniunea Europeana, susținând că este bine să: 

1. Citim broşurile şi accesăm site-ul INTERNET despre educaţia 

şi protecţia la cutremur 

2. Afişăm posterele la loc vizibil şi învăţăm să ne protejăm  

3. Desenăm planul casei, al vecinătăţilor casei şi şcolii, cu 

drumul nostru zilnic spre şcoală şi casă, cu pericolele care pot 

apărea în caz de cutremur.  

4. Discutăm cu părinţii planul familiei şi pregătim rucsacul de 

urgenţă pentru cutremur  

5. Întocmim şi aplicăm planul clasei pentru cutremur, împreună 

cu profesorii şi colegii  

6. Învăţăm să dăm primul-ajutor  

7. Învăţăm cum să ne protejăm în timpul unui cutremur  

8. Învăţăm cum să ne protejăm după un cutremur puternic  

9. Participăm la exerciţiile de protecţie din şcoală, oriunde ne-ar 

surprinde un seism, dacă am învăţat şi ne-am pregătit din timp 

să ne protejăm, putem să îi facem faţă ! 

Activitatea a fost desfășurată în 16 noiembrie2016 
 

Ștefania Dovâncă și Alexia Laszlo Clasa a VII-a G1 
http://nutremurlacutremur.ro/comportament.htm  

www.news/national/geometria-ti-ar-putea-salva-viata-caz-de-cutremur 

 

http://nutremurlacutremur.ro/comportament.htm
http://www.news/national/geometria-ti-ar-putea-salva-viata-caz-de-cutremur
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FORMAREA CONCEPTULUI DE NUMĂR NATURAL 
 propuneri de activități practice la clasa I 

Ana Maria Maier 

 

Elevii în clasa I se afla în stadiul operațiilor concrete și învață, 

în special, prin intuire și MANIPULARE DIRECTĂ a obiectelor.  

De aceea, pentru a le forma conceptul de număr natural, m-am 

bazat la clasă, pe activități în care ACȚIUNEA  precede intuiția, pe 

activități cu mulțimi de obiecte, pe reprezentări grafice ale mulțimilor 

și pe jocuri concrete, practice.  

Am acordat, de asemenea, un volum mai mare de timp acestor 

activități practice, de tip joc, pentru a mă asigura de faptul că elevii 

au înteles și și-au format în mod corect conceptul de număr.  

Scrierea numerelor ridică, Și dificultăți de ordin psihologic 

pentru un elev. Cifra reprezintă semnul grafic al numărului, iar 

dificultatea crește deoarece elevii trebuie să înțeleagă și să realizeze 

legatura strânsă și reversibilă între cele 3 NOȚIUNI: CONCEPTUL 

DE NUMĂR, EXPRIMAREA VERBALĂ A NUMĂRULUI  Și 

SEMNUL SĂU GRAFIC. 

Iată câteva propuneri de activități desfășurate la clasĂ care țin 

cont de observațiile de mai sus: 

1.Joc cu cartonașe cu cifre  

Fiecare elev are câte un set cu cartonașe cu cifrele de la 0 – 10. Jocul 

se desfășoară cu toți elevii din clasă. Câte un elev spune câte un 

număr, iar restul elevilor ridică cartonașul cu cifra respectivă.  

Elevii stabilesc astfel, vizual, legatura între conceptul de număr și 

semn grafic, verbalizând numărul și recunoscând cifra. 

2.Joc cu zaruri 

Fiecare elev are unul (sau două) zaruri (depinde de dificultatea 

jocului). Jocul se poate desfășura individual sau în echipe (colegii de 

bancă). Se aruncă câte un zar și se scrie cifra corespunzătoare 

numărului de puncte reprezentate pe zar.  

Elevii realizează legatura între mulțimea de puncte de pe zar și 

numărul cunoscut, scriu, de asemenea, simbolul grafic, cifra 

corespunzătoare, cuprinzând, astfel, toate cele trei noțiuni. 

Joc Memory cu cifre 

Se construiesc cartonașe cu cifrele de la 0 – 10 (câte două cartonașe 

cu aceeași cifră). Jocul se poate juca între 2 – 6 jucători. Toate 

cartonașele se amestecă și se așază pe o suprafață plană cu fața în 

jos. Jucătorii întorc, pe rând, câte 2 cartonașe. De fiecare dată se 

citește cu voce tare cifra. Scopul este de a descoperi cele 2 cifre 

identice. Cel care descoperă 2 cifre identice și găsește o pereche, 

mai poate întoarce încă 2 cartonașe. Câștigător este cel care a 

descoperit cele mai multe perechi. 

Elevii stabilesc vizual, legătura între conceptul de număr și semn 

grafic, verbalizând numărul și recunoscând cifra. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1.“Metodica activităților matematice și a aritmeticii”, Monica 

Ana Purcaru, Universitatea Transilvania Brașov, 2009 – 

2010  

2.“Raising Kids Who Can”, Betty Lou Bettner and Amy Lew, Connexions Press, 2005 
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Anunţul NASA despre descoperirea celei de-a 13-a zodii. ''Am realizat calcule'' 

Noua zodie corespunde perioadei 29 noiembrie - 17 decembrie. 

 

Săptămâna trecută, în presa internaţională 

apărea o ştire conform căreia NASA a 

descoperit un nou semn zodiacal, situat între 

cel al Scorpionului şi cel al Săgetătorului. 

Astronomii americani confirmă faptul că noua 

zodie, denumită ,,Ophiuchus" (,,Omul cu 

şarpele"), a fost, într-adevăr descoperită, însă 

spun că ei nu au fost implicaţi sub nicio formă 

în obţinerea acestei reuşite. 

Pe site-ul educaţional ,,Space Place", administrat de NASA, specialiştii americani le spun 

copiilor că babilonienii au inventat zodiacul în urmă cu aproape 3.000 de ani, bazându-se pe 

faptul că schimbarea poziţiilor constelaţiilor pe parcursul unui an ar putea fi puse în legătură cu 

anumite evenimente de pe Pământ. 

,,Pe parcurs ce Pământul orbitează în jurul Soarelui, astrul solar parcurge fiecare dintre cele 12 

părţi ale zodiacului. Din moment ce babilonienii aveau un calendar care cuprindea 12 luni 

(corespunzând fazelor Lunii), fiecare lună coincide cu o anumită parte a zodiacului", menţionează 

cercetătorii americani pe site-ul ,,Space Place". Specialiştii mai spun că, atunci când au inventat 

zodiacul, babilonienii au lăsat deoparte, în mod intenţionat, cea de-a 13-a zodie, pentru că aceasta 

nu corespundea calendarului de 12 luni pe care îl concepuseră. 

Cercetătorii NASA susţin că, datorită unei modificări subtile în procesul de rotaţie a 

Pământului, constelaţiile nu se mai află în aceleaşi poziţii pe care babilonienii le detectaseră pe 

cer în urmă cu 3.000 de ani. Experţii au adăugat că, deşi acest fenomen se petrece într-o perioadă 

foarte lungă de timp, de aproximativ 26.000 de ani, el poate produce efecte vizibile în timp. 

Iată cum arată noua listă a zodiilor, pe care site-uri precum ,,Cosmo", ,,Yahoo News" sau 

,,Marie Clare", a atribuit-o specialiştilor de la NASA in articolul scris de  Alin Motogna in luna 

septembrie: 

Capricorn: 20 ianuarie - 16 februarie; 

Vărsător: 16 februarie - 11 martie;  

Peşti: 11 martie - 18 aprilie;  

Berbec: 18 aprilie - 13 mai;  

Taur: 13 mai - 21 iunie;  

Gemeni: 21 iunie - 20 iulie;  

Rac: 20 iulie - 10 august;  

Leu: 10 august - 16 septembrie;  

Fecioară: 16 septembrie - 30 octombrie;  

Balanţă: 30 octombrie - 23 noiembrie;  

Scorpion: 23 noiembrie - 29 noiembrie;  

Ophiuchus (,,Omul cu şarpele"): 

 29 noiembrie - 17 decembrie; 

Săgetător: 17 decembrie - 20 ianuarie. 

Iată şi declaraţia oficială a specialiştilor NASA în legătură cu subiectul discutat recent în 

presă: ,,Nu am schimbat niciun semn zodiacal, doar am realizat calcule. Articolul postat pe Space 

Place a fost despre cum astrologia nu este echivalentă cu astronomia, despre cum astrologia este o 

relicvă a istoriei antice şi despre cum ştiinţa şi matematica au fost scoase în evidenţă prin 

intermediul observaţiilor făcute pe cerul nopţii", a declarat Dwayne Brown, purtător de cuvânt al 

Agenţiei Spaţiale Americane, pentru publicaţia Gizmodo. 

Articol publicat în 20.09.2016/ site-ul NASA, informație preluată de prof. Herescu Monica 

 

http://www.descopera.ro/autor/alin-motogna
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