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Culori magice pe holurile școlii 

 

Titlul reprezintă un proiect educativ 

care are la bază parteneriatul cu Asociaţia 

de părinţi a Şcolii Gimnaziale Nr. 12 

Braşov. Acest proiect educativ sprijină 

dezvoltarea unei atitudini pozitive, 

autonome, care să armonizeze relaţiile 

dintre elevi, dintre copii-părinţi-profesori şi 

comunitate. Activitatea principală a 

proiectului a constat în realizarea unei 

expoziţii de pictură, care va cuprinde 

lucrările realizate de toţi elevii talentați din 

ciclul gimnazial, participanţi la proiect.  

Prin realizarea acestei expoziţii ne 

propunem să le trezim elevilor interesul 

pentru artă, frumos, cât și dezvoltarea 

sensibilității şi respectului pentru actul de 

cultură. Prin artă, dorim să câştigăm 

sufletul elevilor, să cultivăm spiritul de 

toleranţă, de cooperare, stima de sine, 

imaginaţia şi creativitatea.

 

 

 

 

 

Concursul de desene s-a desfășurat pe următoarele 

secţiuni:  

 Secţiunea de portrete; 

 Secţiunea de  clădiri istorice; 

 Secţiunea de peisaje;  

 Secţiunea de animale, flori. 
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Lucrările sunt expuse în sediul școlii, 

corp B, parter. În urma examinării și 

evaluării lucrărilor elevilor de către o 

comisie formată din câte un cadru didactic 

de la ciclul primar, gimnazial și directorul 

școlii, s-au acordat 10 premii care au 

constat în: 

- 1 premiu – o tabletă marca LENOVO 

pentru premiul I, - 9 premii -  truse de  

acuarele tempera de tip acrilic şi pensule. În 

cadrul proiectului, Asociaţia de părinți a 

susţinut, din fondurile proprii, procurarea 

ramelor pentru înrămarea tuturor lucrărilor 

realizate de către elevi cât și cumpărarea 

produselor pentru cele zece premii. 

Intenţionăm să continuăm proiectul cu 

activităţi similare şi în anul şcolar următor, 

iar activitatea principală să fie organizarea 

de concursuri pe teme plastice la nivelul 

şcolii. Dorim să creştem numărul de elevi 

participanţi la activităţi extracurriculare, 

pentru a întemeia relaţii bazate pe prietenie, 

toleranţă, comunicare între grupurile de 

elevi.  

 

      Prof. dr. Delia Ileana Wusinczky  
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Sfintele Paști – simbol și tradiție 

 

Sărbătoarea Învierii Domnului poartă 

denumirea de ”Paști”, termen utilizat de 

obicei la plural. Acest cuvânt provine din 

limba ebraică (pesach) care înseamnă 

trecere, fiind preluat de la egipteni şi 

desemna ieşirea din robia egipteană a 

poporului evreu condus de Moise, indicând 

sărbătoarea anuală a azimilor în amintirea 

trecerii evreilor prin Marea Roșie si a 

exilului (Iesire 12,27). Poporul evreu, 

înainte de exodul către Pământul 

Făgăduinței a primit poruncă, din partea lui 

Dumnezeu să jerftească un miel de un an, 

de „parte bărbătească şi fără meteahnă,”...” 

şi să mănânce în noaptea aceea carnea lui 

friptă la foc; dar s-o mănânce cu azimă şi cu 

ierburi amare”(Ieşire 12,5-7). Practic, 

evreii la Paşti serbau evenimentul eliberarii 

din robia egipteană. 

Patimile, răstignirea, moartea şi 

Învierea Mântuitorului din punct de vedere 

istoric au avut loc în aceeași perioadă a 

anului când poporul evreu serba Paştile. De 

aceea, în timp, termenul a căpătat o altă 

semnificaţie, de data aceasta creştină, adică 

mântuirea întregii umanităţi, trecerea din 

robia păcatului şi a morţii prin răstignirea 

pe cruce, moartea şi Învierea Domnului, la 

virtute şi viaţa veşnică. Obiceiul consumării 

mielului cu ocazia acestei sărbători, deşi 

împrumutat de la poporul evreu s-a păstrat 

şi în creştinism. Simbolic, acesta îl 

reprezintă pe Hristos „Mielul lui Dumnezeu 

care ridică păcatul lumii” așa cum îl 

numește Sfântul Ioan Botezătorul sau 

profetul Isaia care îl compară cu ”un miel 

spre junghiere”. 

O altă tradiție specifică Paștilor în sânul 

poporului român este cea a vopsirii și 

încondeierii (”închistririi”) ouălor. Mai ales 

la sat, există tradiții extrem de bine păstrate 

legate de culegerea, păstrarea și  vopsirea 

acestora. Ouăle se vopsesc doar în Joia 

Mare, iar în unele zone precum Bucovina 

acestea se încondeiază cu ceară, potrivit 

unor tehnici bine păstrate și transmise din 

generație în generație. Simbolic, oul 

reprezintă mormântul lui Hristos. Ciocnirea 

ouălor și rostirea salutului pascal ”Hristos a 

înviat!, Adevărat a înviat!” reprezintă 

mărturisirea vie a credinței în Învierea 

Domnului, ieșirea acestuia din mormântul 

săpat în piatră, unde trupul lui Hristos 

înfășurat în giulgiu, a fost așezat. 

În preajma sărbătorilor pascale creștinii 

obișnuiesc să își facă urări în care utilizează 

termenii ”Paști”(la plural) sau ”Paște” fapt 

care a generat mici controverse privind 

corectitudinea utilizării acestora. Deși 

ambele forme sunt considerate corecte de 

lingviști, în mediul bisericesc se folosește 

frecvent termenul ”Sfintele Paști” în locul 
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celui de ”Paște”,iar  ”Sărbători fericite!” în 

locul urării ”Paște fericit!”. În acest sens, 

reputatul filolog George Pruteanu 

afirma:”Spre a vă convinge suplimentar că 

aceste două forme sunt folosite aleatoriu, 

ori una ori alta, fără vreo deosebire de sens, 

am cules  din Dicţionarul limbii române al 

Academiei (dicţionarul tezaur), cîteva 

atestări ale cuvîntului în limba veche, unde 

le găsim în mod egal pe amîndouă. La 

Coresi aflăm "Paştile" ("Acestea sunt 

Paştile de bucurie şi de veselie"), ca şi la 

Varlaam ("mieluşelul Paştilor"), dar în 

marea Biblie de la 1688 găsim "Paştele"  

("Va face Paştele Domnului în luna a doua 

într-a patrasprăzecea zi"). Venind mai 

încoace, la Coşbuc găsim "Paşti" ("Era 

după Paşti şi era un timp bun"), dar la 

Negruzzi, Hașdeu sau Delavrancea, 

"Paştele": iată un citat din Hașdeu: "Ţara 

mai întîi de toate; Paştele mai pe urmă!"). 

Şi la scriitorii moderni găsim ambele 

forme, aşa că, repet, sunt deopotrivă 

corecte, una fiind percepută ca singular, alta 

ca plural.” [1] 

Sărbătoarea Învierii Domnului 

constituie esența și fundamentul credinței 

creștine, un moment de solemnitate și 

bucurie sfântă înfrumusețată de bogația 

tradițiilor și obiceiurilor românești

1 -http://www.pruteanu.ro/4doarovorba                  Prof. Ovidiu Burduhos  
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Postmodernismul 

 

  

Luat în discuţie de mulţi critici şi 

teoreticieni, termenul de “postmodernism”, 

tratat ca subiect, pare inepuizabil  în 

momentul actual. Cu cât se caută o definire 

a lui, cu atât mai mult se nasc confuzii şi 

dispute, neputându-i-se găsi, nici măcar o 

limitare spaţială şi temporală. Desigur, apar 

dificultăți destul de mari, în primul rând de 

înțelegere, fenomenul fiind în desfășurare. 

Totdeauna e ușor de definit ceva ce a trecut 

și e greu de definit ceva ce se desfășoară. 

Mircea Cărtărescu în studiul său, 

„Postmodernismul românesc”, utilizează 

pentru prima dată un termen care să 

definească postmodernismul, acela de 

”tardo-modernism”: ”De fapt, putem vorbi 

în literatura „subterană" a anilor de după 

război de un mixtum compositum de 

antimodernism (înţeles în primul rând ca 

antilirism), nemodernism (postavangarde, 

suprarealism), tardo-modernism şi post-

modernism, a cărui trăsătură definitorie este 

sentimentul de obsolescenţă şi oboseală a 

modernismului. Deocamdată, atât cât este, 

postmodernismul românesc este complet 

inconştient de propria sa existenţă. 

Termenul însuşi se poate întâlni cu totul 

sporadic în spaţiul cultural românesc şi, 

până prin 1983, este aproape absent în 

critica şi teoria literară.” [1] 

La dezbaterea despre postmodernism, 

organizată la Chișinău în 2001, Andrei 

Bodiu a rezumat trei poziții care i s-au părut 

definitorii, în ceea ce privește 

postmodernismul românesc: 

 a lui Ion Bogdan Lefter: 

postmodernismul- un fenomen integrator, 

un vast fenomen cultural care absoarbe 

direcții diverse într-un anumit moment al 

evoluției spirituale; 

 a lui Alexandru Mușina: 

postmodernismul românesc nu există, el 

fiind o prelungire a modernității; 

 a lui Mircea Cărtărescu: numai unele 

opere pot fi considerate postmoderne și 

doar anumiți scriitori pot fi considerați 

postmoderni, doar unele sintagme pot fi 

postmoderne.” [2]. 

 Observând multitudinea definițiilor pe 

care le-a primit postmodernismul, Ovid S. 

Crohmălniceanu îl compară cu “monstrul 

de la Loch Ness al criticii contemporane, tot 

mai mulţi inşi declară că l-au văzut cu ochii 

lor, dar dau fabuloasei lui înfăţişări 

descrieri absolut diferite” [3]. Cu toate 

acestea, o caracteristică importantă, care nu 

i se poate nega postmodernismului şi care, 

de fapt, uneşte teoriile făcute pe marginea 

acestui subiect, este consecinţa impactului 

cu explozia de informaţie din lumea 

contemporană. Informaţia circulă tot mai 

mult şi tot mai repede, internetul aducând-o 

din şi în cele mai nebănuite locuri de pe 

glob. Tehnologiile evoluează, lumea este 

6 



 

 

într-o permanentă schimbare, toate acestea 

ducând la o nouă eră căreia i s-a alăturat 

atributul de “postmodernă”. Este firesc deci 

să existe transformări majore la nivelul 

limbajului artistic în toate domeniile. Se 

poate constata că limbajul artistic a sporit în 

diversitate şi în ritm.  

În studiul intitulat sugestiv 

”Postmodernismul și literatura 

postmodernă- o poveste neterminată” M. 

Bocca este de părere că tot ce înseamnă 

literatura postmodernă: explorarea 

realităților psihologice, a proiecțiilor 

ficționale asupra realităților sociale, analiza 

principalelor opoziții existente în literatura 

postmodernă, poate oferi imagini 

semnificative despre omul postmodern și 

conștiința postmodernă. De aici și 

”povestea neterminată” a discursului amplu 

al literaturii postmoderne. 

Ca valori dominante ale 

postmodernismului, Mircea A. Diaconu [4] 

ne propune: pluralismul, relativitatea 

valorilor, ecumenismul ideologic, 

caracterul proteic şi impur al formelor 

literare, înlocuirea ideii de istorie cu cea de 

simultaneitate, sincronism.  Oare termenul 

“postmodern” să fie o descriere fidelă a 

poveştii vieţii noastre prezente? Sau este 

doar un termen la modă care nu ne 

lămureşte cu privire la adevărata noastră 

condiţie istorică? 

Oricât s-ar discuta despre 

postmodernism, el rămâne, cu siguranță, un 

“zeitgeist” al timpurilor noastre 

Prof. Carmen Barabaș

1. Cărtărescu, Mircea, ”Postmodernismul românesc” Bucuresti , 1999, Editura ”Humanitas”. 

2. Bodiu, Andrei, “ Postmodernismul- o nouă veche mișcare literară la sfârșitul secolului al XX-lea-începutul    

sec al XIX-lea”, Revista “Atelier Contrafort”. 

3. Crohmălniceanu, Ovid. S. 1986. „Postmodernism; ce se spune și ce nu”. Caiete critice. 

Postmodernismul, nr. 1-2: 10-12. Viața Românească. 

4. Diaconu , A., Mircea, ”Poezia postmodernă” Brașov, 2002, Editura ”Aula”. 
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De la vis la realitate 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost un vis, a fost o dorinţă, a fost un ţel. În 2013 s-a realizat! Am 

cunoscut-o pe Dagmar Cloos. Scurt Dagy. Era la fel de ȋncȃntată şi 

entuziasmată să formăm o formaţie de dansuri germane. Avȃnd şi sprijinul 

doamnei director Delia Wusinczky, am ȋnceput repetiţiile la şcoală. La 

ȋnceput au participat toţi elevii clasei a V-a G1( actuala VIII G1). Pe 

parcursul anului mulţi au renunţat, dar pȃnă la sfȃrșitul clasei  a VI-a aproape 

toţi au revenit. Cu weekenduri de dans la o vilă din Bran, repetiţii intense la 

şcoală, am început să formăm o familie. Participam la festivaluri de dans, 

concursuri, evenimente. Formaţia de dansuri „ Korona Edelweiss” devenise 

cunoscută. Au fost filmaţi şi prezentaţi pe TVR1. De fiecare dată erau 

prezentaţi ca fiind elevii Scolii Gimnaziale Nr. 12 din Braşov. Au fost un 

adevărat ambasador al şcolii. 

Prof. Cristina Marian  

 

„Korona Edelweiss” : Ciulică Ana, Cociş Tudor, Cojenel Răzvan, Faur Şerban, Ghinoiu Vlad, Ghiţă 

Miruna, Ivan Andreea, Luca Adina, Negrea Maria, Oltean Flavia, Petrescu Ruxandra, Rădulescu 

Răzvan, Scurtu Antonina, Tătulea Diana, Tipuriţă Alexandru, Truetsch Antonia, Ungureanu Flavius, 

Vlad Mihai, Zinger Elia, Vulcan Alexandra, Totoescu Petru, Călina Petra, Tudose Darius.  

 
8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Evenimente la care au participat : 

- Oktoberfest : 2014, 2015, 2016 

- Etnovember : 2014, 2015, 2016 

- Spectacole :  Eliana Mall, Cores, hotel „Piatra Mare” 

- Întȃlnirea saşilor la Sebeş ȋn 2014 

- Întȃlnirea saşilor la Mediaş ȋn 2015 

- Balul Primăverii : 2015, 2016, 2017 

- Serbări ale şcolii şi multe altele. 



 

 

Efectele muzicii asupra competenței sociale  

și comunicative

 
Inteligența emoțională – o nevoie acută?

S-a constatat cu îngrijorare că 

fenomenul social care se impune în 

societatea contemporană și care este tot mai 

des întâlnit în mediul educativ (grădinițe, 

școli, licee etc.) este violența. Ea reprezintă 

în multe situații mijlocul prin care copilul 

acționează, reacționează și prin care se 

exprimă când simte nevoia să atragă atenția 

celor din jur. În urmă cu câțiva ani, 

Institutul pentru Pedagogie Școlară din 

München a solicitat 3600 de directori 

școlari să analizeze cauzele agresivității și 

brutalității crescute la copii, pentru a găsi 

mijloacele necesare combaterii lor. Din 

concluziile acestei cercetări reies trei 

trăsături specifice ale generației zilelor 

noastre: intoleranța, lipsa conștientizării 

nedreptății și egocentrismul exagerat. Toate 

acestea, confirmă experții, se datorează mai 

ales neglijării relației părinte-copil prin 

limitarea contactului la strictul necesar și 

prin anularea semnificației rolului părintesc 

datorită dispariției delimitărilor dintre 

generații. O a doua concluzie se referă la 

influența negativă a televiziunii asupra 

comportamentului social al copiilor, prin 

faptul că mass-media prezintă violența ca 

un mijloc obișnuit și aprobat în rezolvarea 

conflictelor, mijloc pe care copiii îl 

transferă automat în realitatea vieții lor [1]. 

Astfel, se remarcă mai mult ca oricând 

necesitatea focusării pe transmiterea 

competenței sociale, dincolo de obiectivele 

tradiționale ale educației care vizează mai 

ales aptitudinile cognitive.  

Psihologul american Howard Gardner 

dezvoltă la sfârșitul sec. al XX-lea teoria 

inteligențelor multiple, considerată „cea 

mai profundă pătrundere în domeniul 

educației, de la Piaget încoace.” [2] Prin 

teoria sa se lărgește semnificația 

conceptului de inteligență care se rezumase 

până atunci aproape exclusiv la măsurarea 

competențelor cognitive (IQ), definind într-

una din cărțile sale, Frames of Mind, șapte 

tipuri de inteligență: lingvistică, 

logică/matematică, muzicală/ritmică, 

kinestezică a corpului, spațială/vizuală, 

intrapersonală și interpersonală [3].  

Conceptul celor două tipuri de inteligență 

personală, „intrapersonal intelligence” 

(care se referă la sensibilitatea față de lumea 

propriilor sentimente) și „interpersonal 

intelligence” (care vizează capacitatea 

perceperii diferențiate a celor din jur = 

„inteligența socială”), va fi preluat și 

dezvoltat de către psihologul clinic al 

Universității Harvard, Daniel Goleman, 

care introduce la rândul său noul concept al 

inteligenței emoționale (EQ), prin care face 

referire la capacitatea autoperceperii, a 

controlului și exprimării propriilor emoții 

ca punct de plecare în dezvoltarea 

competențelor sociale.  
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Potrivit lui Goleman, trăsăturile de bază 

ale unei persoane inteligente emoțional 

definesc următorul portret: 

 să fie o persoană pozitivă cu o bună părere 

despre sine; 

 să fie o persoană empatică; 

 să-și recunoască propriile sentimente, 

fiind capabilă să le exprime atât pe cele 

pozitive cât și pe cele negative și să le 

controleze; 

 să fie capabilă să-și controleze 

sentimentele; 

 să depășească dificultățile și frustrările; 

 să găsească un echilibru între cerere și 

toleranță. [4] 

 Astfel, omul 

competent social va 

fi omul capabil să 

coordoneze într-un 

mod satisfăcător 

interacțiunile 

sociale și să le facă 

față acestora, fiind în același timp capabil 

să se raporteze la propriile emoții și trăiri. 

Goleman subliniază faptul că doar cel care 

este în măsură să administreze într-un mod 

competent propriile emoții, recunoscând 

care sunt acestea și controlându-le, poate să 

înțeleagă emoțiile altora și poate avea o 

influență pozitivă asupra lor. [5] 

 

(urmare în numărul viitor) 

 

Prof. Annegret Feder

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hans Günther Bastian, Kinder Optimal Fördern  

2. Loredana Popp, “Inteligențe Multiple,”  

3. Howard Gardner, Intelligence Reframed.  

4. “http://ucoach.leonardo.xlab.si/ro/2ii/ce-sunt-emotiile/. 

5. Katja Kuhn, “Emotionale  http://books.google.ro /books?id=QuBEUVUOeHUC&pg. 
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De 8 Martie..... 

 

 

 

Ziua Internațională a Femeii (denumită generic Ziua Femeii) este sărbătorită anual la data 

de 8 Martie pentru a evidenția atât realizările sociale, politicile și condițiile economice ale 

femeilor, cât și discriminarea și violența care își fac încă simțită prezența în multe părți ale 

lumii. Ziua Internațională a Femeii a fost adoptată în 1977, printr-o rezoluție a Adunării 

Generale a ONU.  ONU a sărbătorit 

pentru prima dată Ziua Internațională a 

femeii pe 8 martie, în 1975 — Anul 

internațional al femeii. În fiecare an 

școlar, de 8 Martie, Fluturașii au pregătit 

câte un cadou simbolic mămicilor. 

 În anul acesta școlar, elevii clasei a 

III-a A de la Școala Gimnazială Nr. 12 Brașov, și-au etalat aptitudinile artistice în realizarea 

unor felicitări- inimioară pentru ființa cea mai scumpă din viața lor, cea care le-a dat viață, le-

a călăuzit pașii, a fost, este și va fi necondiționat alături de ei- MAMA. 

Importanța acestei ființe 

magice pentru ei reiese și din 

cugetările cărora le-au dat 

formă prin cuvinte, 

așternându-le pe hârtie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mama mea este ca un SOARE pentru că 
este mereu veselă și bucuroasă. (Maxim 

Andrei) 

 Mama mea este INIMA mea pentru că fără 
ea nu aș exista. (Salem-Boboc Kareem) 

 Mama mea este ca o FLOARE DE CRISTAL 
pentru că este foarte scumpă, 

valoroasă.(Sneatovschi Andreea) 

 Mama mea este ca o ALBINĂ pentru că 
este harnică. (Gogu Daniel, Haș Cezar, 

Popa Diana) 

 Mama mea este o ca o FLOARE pentru că 

este mereu frumoasă. (Tibelea Andrei) 

 Mama mea este ca o FURNICUȚĂ pentru că 
este harnică. (Cafadaru Ianis, Aroșoae 

Alexandru) 

 Mama mea este o EROINĂ pentru că mă 
ajută când am nevoie, are grijă de mine. 

(Voica Eduard, Bolovan Cătălin) 

 Mama mea este ca o ZÂNĂ pentru că este 
bună, darnică și frumoasă. (Limban Raul) 

 Mama mea este ca o LALEA pentru că este 
foarte frumoasă. (Văduva Tudor) 
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Cu stângăcia unor școlărei care acum își formează capacitățile specifice Limbii și literaturii 

române, elevii i-au creionat mamei portretul, în câteva versuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Prof. înv. primar  Corina Grosu-Tiu 

Mama 

Iubitoare și harnică 

Mă mângâie, mă îngrijește, mă iubește 

Este a doua mea inimă care întreține 

Viața! (Ababei Anastasia) 

Mama mea este frumoasă,                                             

Deșteaptă și generoasă. 

Ea mă iubește, mă îndrăgește  

Și mereu mă dojenește. 

Când mă gândesc la ea 

Îmi văd toată viața!  

(Muntean Tudor) 
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22 Martie- Ziua Mondială a Apei 
 

 

Apa, H2O, este o substanţă chimică indispensabilă vieţii.  

Conferinţa  Naţiunilor Unite de la Rio, asupra mediului înconjurător, a adoptat în anul 1992, 

ziua de 22 martie ca Ziua  Mondială a Apei. În România, această zi se sărbătoreşte din anul 

1993 şi are câte o temă  diferită în fiecare an. 

Tema zilei de 22 Martie 2017 a fost Apa şi apele uzate şi a fost axată pe valorificarea apei 

reziduale, percepută ca o resursă valoroasă care trebuie gestionată în condiţii de maximă 

siguranţă pentru sănătatea oamenilor şi ecosistemelor naturale. 

Ziua Mondială a Apei a fost marcată şi de elevii clasei a VII-a, de la Şcoala Gimnazială Nr. 

12 Braşov, printr-o activitate educativă care a constat în prezentări în Powerpoint,  colaje și  

machete, având ca temă principală APA, sub toate formele ei.    
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Prof. Eugenia Temciuc 
 

 

 

Singura sursă de apă “vie’’ este apa de izvor 

Astăzi, apa face o călătorie lungă şi dificilă înainte 

să ajungă în casele noastre. După ce trece printr-un 

proces amplu de curăţare, care lasă urme 

devastatoare în structura apei,  trece prin filtre şi 

ţevi şi ajunge în final la noi, dar nu mai este o  o apă 

vie. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu apa plată de 

consum, îmbuteliată prin procedee moderne.  

La rândul nostru, şi noi o impregnăm cu tot felul de 

stări: emoţii, stes, frustări, iar apa înregistrează 

totul prin acea « memorie » a ei, astfel încât nu 

reușeşte să se autocurăţe  decât folosindu-se de 

ciclul ei natural, care depinde  din nou de om. 

 

Apa şi psihicul nostru  

Consumul apei cu o structură nemodificată, 

produce un echilibru la toate  nivelurile din 

corp, cu rezultate imediate şi de 

necontestat în vindecarea şi recuperarea 

cazurilor cu afecţiuni grave. Corpul uman 

are nevoie de 2,5 litri de apă pe zi. Din cei 

2,5 litri  necesari, omul bea  aproximativ 2 

litri, iar restul se asimilează prin piele când 

facem baie sau duş şi din atmosferă. 

 

Apa, H2O, este substanţa chimică cea mai 

obişnuită şi mai des întâlnită  pe Pământ. 

Dar oare ştim totul despre acest element 

indispensabil vieţii ? 
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Misterul fagurelui de albine 
 

 

Matematica ne ajută să înțelegem lumea. Fagurele albinelor conține mierea delicioasă dar, 

în același timp, arată și frumos. Ne impresionează ordinea impecabilă a alveolelor în rețea. 

Privind cu atenție se observă că toate celulele sunt identice, au șase laturi egale, șase unghiuri 

egale, sunt hexagoane regulate. Alveolele hexagonale nu sunt dispuse la întâmplare, ele se 

îmbină perfect unele cu altele. Cu siguranță, albinele nu au creat această formă a fagurilor doar 

să ne impresioneze pe noi, ci din cu totul alte rațiuni. Analizând modelul fagurelui ca o figură 

plană, se observă că hexagoanele regulate se îmbină perfect, nu lasă goluri și nu se întretaie, 

putând să dea naștere unor suprafețe mici sau foarte mari. Parchetarea unei suprafețe se poate 

realiza și cu alte forme geometrice regulate. Cunoaștem cu toții că suprafața tablei de șah sau 

a foii unui caiet de matematică este realizată din pătrate. Și din triunghiurile echilaterale dispuse 

o dată cu vârful în sus, o dată cu vârful în jos, se realizează fâșii fără goluri care, dispuse una 

deasupra celeilalte, creează un plan. Hexagoanele regulate sunt îmbinate pentru obținerea unor 

suprafețe mari, nu numai în fagurii albinelor, dar și în pavajul pietonalelor sau la gresie. 

Parchetarea cu hexagoane și cea cu triunghiuri au însă ceva în comun: dintr-un triunghi 

echilateral se poate face un hexagon regulat îndoind cele trei 

vârfuri ale triunghiului până în centrul de greutate al acestuia, 

aflat la intersecția medianelor.  

În figura 1 se observă că hexagonul regulat obținut are o 

structură internă, el fiind format din șase triunghiuri 

echilaterale, trei rezultate din vârfurile îndoite și trei rămase 

între acestea. Acesta este și secretul parchetării pentru că în 

centru se observă cele șase unghiuri care împart în mod egal 

unghiul de 360°. Deci fiecare unghi are 60°, ceea ce înseamnă 

că unghiurile hexagonului au câte 120°. 

Dar de ce nu putem să realizăm o parchetare și cu alte 

poligoane regulate, spre exemplu cu pentagoane, heptagoane 

sau octotogoane regulate? Pentagonul are un unghi de 108°, 

iar 3•108° = 324°, deci mai puțin de 360°. În spațiul rămas 

liber nu are loc un alt pentagon (Figura 2). De aceea un parchet 

din pentagoane nici măcar nu poate fi început pentru că încă 

de la primele piese nu mai poate fi continuat. 

Heptagoanele sau octogoanele regulate au unghiuri mai 

mari de 120°, prin urmare trei unghiuri ale acestor figuri 

geometrice ar depăși valoarea de 360°, ceea ce ar duce la 

suprapunerea figurilor. Doar unghiul de 120° al hexagonului 

permite alipirea perfectă a trei asemenea figuri geometrice 

(Figura 3). 

 Rămâne totuși întrebarea: de ce albinele construiesc 

alveole hexagonale? De ce nu construiesc fagurii din triunghiuri sau din pătrate? Răspunsul îl 

găsim gândindu-ne pentru ce utilizează albinele fagurii: pentru depozitarea mierii, dar și pentru 

a adăposti larvele care cresc în aceste celule hexagonale până devin albine. Iar larvele sunt, 

privite în mare, circulare. Problema albinelor nu este, așadar, să unească hexagoane, ci să țină 

laolaltă, într-un spațiu minim, cercuri. Albinele au ales să construiască un model compact, 

hexagonal din cercuri care nu are doar aspect plăcut, dar și se potrivește din punct de vedere 

matematic. 
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Unind centrele a trei cercuri se obține un triunghi ale cărui laturi sunt de două ori raza 

cercului, deci un triunghi echilateral, cu unghiuri de 60° (Figura 4). Acoperirea cu cercuri 

asigură cea mai densă acoperire a unei suprafețe (Figura 5), prin aceasta întelegând că se obține 

cel mai eficient raport între suprafața cercurilor și suprafața totală.  

Această densitate de acoperire poate fi calculată alegând două triunghiuri echilaterale care 

formează împreună un romb. Întregul mozaic este alcătuit din astfel de romburi, de aceea dacă 

determinăm pentru această suprafață procentul de acoperire cu cercuri putem generaliza pentru 

întreaga suprafață. 

 
 

Așa cum se observă în figura 6, în romb se află 6 fragmente de cerc, fiecare reprezentând o 

șesime din aria cercului, deci însumate reprezintă aria unui cerc πr2, r fiind raza cercului. Aria 

rombului cu latura 2r poate fi determinată înmulțind latura rombului cu înălțimea sa, iar 

rezultatul este în acest exemplu √𝟏𝟐 r2. Densitatea de acoperire, adică raportul între suprafața 

cercului și cea a rombului este π/√𝟏𝟐 = 0,9069, 

ceea ce reprezintă o densitate de acoperire de 

90,69%. Acesta reprezintă cel mai mare 

procent de acoperire, fapt demonstrat de 

marele matematician Joseph-Louis Lagrange 

în 1773. El a enunțat faptul că nu există o 

acoperire mai mare, întotdeauna rămân 

aproape 10% neacoperite și că doar aceast tip 

de acoperire a unei suprafețe cu cercuri este cea 

mai eficientă. 

Albinele trebuie să dispună larvele de 

formă circulară cât mai apropiate unele de 

altele și așa au ajuns să dea alveolelor fagurelui o forma hexagonală, această împărțire a 

spațiului în hexagoane fiind mai bună decât cea în pătrate sau în triunghiuri echilaterale. Ele 

au experimentat de mii de ani ceea ce Lagrange a demonstrat în secolul XVIII.  

Albinele utilizează cel mai bine spaţiul pe care îl au la dispoziţie, construiesc cu o cantitate 

minimă de ceară un fagure uşor, rezistent, capabil să depoziteze o cantitate maximă de miere 

în spaţiul existent și să adăpostească larvele sferice. 

Capodopera arhitecturală a albinelor este în prezent imitată de oameni pentru a construi 

structuri cu două caracteristici importante: rezistenţă şi eficientizarea la maximum a spaţiului.  

Bibliografie: Albrecht Beutelspacher, Justus-Liebig Gießen University, Germany, 2013 

Prof. Simona Mihai 
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Comunicarea 

 Un vechi proverb spune că "Tăcerea e 

de aur, vorba de argint" însă în societatea 

actuală cred că natura oricărei relații 

interumane – de parteneriat familial, 

colegial, de muncă, părinte-copil, dascăl-

elev sau de orice alt tip – depinde foarte 

mult de comunicare. Tăcerea constituie și 

ea un semn, dar interpretarea acestuia poate 

să ne ducă pe o cale depărtată de realitate și 

de adevarata intenție a celor care tac. 

 Putem să tăcem și din dorința de a nu 

face rău celorlalți, dar poate că fiecare 

dintre noi este responsabil de cât și cum 

poate să ducă pe umeri și, poate că tocmai 

stând de vorbă unii cu ceilalți, am putea să 

înțelegem că orice lucru se poate rezolva și 

că, împartășindu-l, ne putem elibera, măcar 

parțial. 

 Așadar, sunt de părere că aurul va 

avea întotdeauna strălucirea și noblețea lui, 

atunci când este purtat în situații potrivite 

dar nu mai este "foarte la modă" iar argintul 

este mai simplu, mai ușor de asortat și va 

avea întotdeauna eleganță! Tot așa este și în 

relația pe care o avem noi, părinții, cu 

copiii: este necesară comunicarea de la cea 

mai mică vârstă însă, poate că cel mai mult, 

se cere la cea a adolescenței, atunci când ei 

au multă nevoie să fie ascultați și îndrumați 

deși nu recunosc acest lucru. 

 Fenomenul denumit bullying pe care 

aș îndrăzni să îl traduc cu termenul 

românesc de hărțuire provine din lipsa de 

comunicare, lipsa înțelegeii unor nevoi pe 

care le au copiii, toleranța redusă față de 

semenii noștri și chiar din a nu ști să iertăm. 

 Puterea de a-ți recunoaște greșeala și 

de a-ți cere iertare este o virtute, iar faptul 

că ai primit iertarea nu-ți dă dreptul să 

repeți greșeala cu bună știință, dar îți 

conferă obligația de a învăța ceva, atât din 

greșeala în sine, dar mai ales din 

înțelepciunea celor care au iertat-o. Iar cei 

care știu să ierte sau au putut să învețe să 

ierte și nu merg prin viață ducând povara 

unei întâmplări nefericite, sunt oamenii 

care au înțeles ca nu poți să iubești dacă nu 

poți să ierți și să uiți! 

 “Partea cea mai nobilă a rațiunii este 

împotriva furiei mele. Ea îmi spune că este 

lucru mai prețios să ierți decât să te 

răzbuni.” spunea William Shakespeare. 

 Fiecare om este liber să aibă o opinie 

și să o împartășească celorlalți, chiar dacă 

aceștia nu sunt de acord cu ea căci, în 

definitiv, așa e croită lumea, din oameni 

diferiți. Iar schimbul de idei este ceea ce 

numim comunicare și are ca rezultat 

progresul. Sigur că o părere poate fi mai 

convingatoare dacă vine de la cineva care a 

trăit situația respectivă, dar nu este neapărat 

să fie așa și  fiecare se poate răzgândi într-o 

anumită privință atunci când ajunge să 

treacă prin ceva similar. 

Iar ideea că o persoană ce ți-a fost 

apropiată printr-o relație poate să-ți devină 

dușman, indiferent de natura și durata 

relației, nu numai că nu este conformă cu 

morala creștină dar este ceva... departe de 

suflet. 

 Prieteniile – căci și ele fac parte din 

categoria relațiilor dintre oameni – legate în 

copilărie și adolescență, la școală, liceu sau 

facultate sunt prietenii pe viață și ne 

bucurăm de ele chiar dacă drumurile ne-au 

separat, iar atunci când ne întâlnim 

depănăm amintiri frumoase. Acesta este un 

lucru pe care avem datoria să îl povestim și 

să-l arătăm copiilor noștri pentru că puterea 

exemplului este cea care le rămâne 

întipărită în minte mai mult ca orice și îi 

îndrumă, chiar în mod inconștient. Și astfel 

contribuim pe de o parte la formarea lor ca 

oameni și pe de alta la împlinirea rolului 

nostru de părinți, una dintre cele mai 

frumoase meniri pe care ni le oferă viața.

Antonela Lungu
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Ce este inteligența emoțională? 
 

Toată lumea ştie ce înseamnă să fii inteligent. În câteva cuvinte, este capacitatea de a face 

conexiuni între informaţiile înmagazinate în memorie şi de a le ordona eficient. Aceasta are de-

a face cu raţiunea, cu mintea clară şi cu notele mari de la şcoală. Dar cum îţi explici faptul că 

premiantul clasei nu a ajuns nici măcar director, iar colegul care avea note medii, dar care era 

simpatic, are ditamai lanţul de firme de succes? Ce a făcut ca al doilea sa fie cel care a reușit 

din punct de vedere social? Un grad de inteligenţă emoţională mai mare, am spune noi. 

Inteligenţa emoţională este cea care te face să ştii cum să-ţi gestionezi emoţiile şi cum să 

comunici eficient cu ceilalţi, în aşa fel încât să-ţi îndeplineşti scopurile. Evident, este important 

şi să fii inteligent ca să ai succes, asta te va ajuta sa-ţi identifici aceste scopuri. Să ai success 

poate să însemne să ai o familie fericită sau să faci bani. Sau să fii o mare vedetă. Să scrii carţi 

pe care să le citească toată lumea. Să faci o călătorie în jurul lumii. Să pui bazele unei 

organizaţii umanitare. 

 Fiecare om are propria lui definiţie a succesului. Dar există, în toată această diversitate de 

răspunsuri, un punct comun: semnificţia succesului. Succesul înseamnă să-ţi îndeplineşti 

scopul. Bineînţeles, pentru ca să ai succes, trebuie mai întai să-ţi fie foarte clar scopul. Şi aici, 

trebuie să recunoaştem că majoritatea dintre noi acţionăm sub impulsul emoţiilor, şi abia când 

lucrurile nu se termină cum am fi dorit, începem să ne întrebăm – uneori nici atunci – ce scop 

am avut. Inteligenţa emoțională este formată din 4 elemente: 

• Întelegerea mai bună a propriilor emoţii; 

• Gestionarea eficientă a propriilor emoţii şi creșterea semnificativă a calităţii vieţii; 

• Înţelegerea mai bună a celor din jur şi o convieţuire cu un grad de confort ridicat; 

• Crearea de relaţii mai bune la toate nivelele cu cei din jur și creşterea productivităţii şi a 

imaginii personale. 

Dezvoltarea inteligenţei emoţionale reprezintă înţelegerea şi gestionarea emoţiilor pentru a 

crea relaţii armonioase cu cei din jur. Cercetările arată că inteligenţa emoţională ar putea fi 

chiar mai importantă decât combinaţia dintre abilitatea cognitivă şi aptitudinile tehnice.  

În fapt, anumite studii indică faptul că inteligenţa emoţională este de două ori mai 

importantă decat IQ-ul. 
Prof. Andreea Iordache 

 

 

 

Curiozități matematice 

Pictor și grafician, Albrecht Durer 

(1471-1528) este considerat cel mai mare 

artist german din Renaștere. Ca toți marii 

artiști ai Renașterii, Durer era pe lângă 

pictor și gravor, anatomist, fiIozof și foarte 

pasionat de matematici. În anul 1514 el a 

creat o gravură intitulată “Melancolie”. 

Aceasta este plină de simboluri ca balanța, 

clepsidra, clopotele. Însă, cel mai deosebit 

element care apare, este un pătrat, împărțit 

în 16 pătrățele, fiecare dintre ele cu un 

număr înăuntru 
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Prof. Cristina Sorea 

Ce are magic acest pătrat? Numărul 34!  

Suma tuturor rândurilor este 34. Suma tuturor 

coloanelor este 34. Iar suma diagonalelor este 

bineînteles…34. 

 

Mai mult, suma celor patru colțuri și de 

asemenea suma numerelor centrale este 34. 

Dacă deplasăm numerele în sensul acelor 

ceasului, suma continuă să fie 34! Dacă 

continuăm deplasarea, suma este aceeași: 34. 

Din nou, 34! Și așa, mereu 34! 

 

Durer a făcut această gravură în anul 1514 și 

ca un ultim semn cu ochiul, numerele centrale 

din ultimul rând marchează anul respectiv. Se 

spune că Durer era foarte mândru de pătratul 

lui, iar ori de câte ori avea ocazia se mândrea 

cu el. Și avea dreptate să o facă! 
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Africa 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prof. Florentina Pascu 
 

 

1-Der höchste Gipfel Afrikas. 

2-Riesiges Flussbecken in der Mitte Afrikas. 

3-Der längste Strom der Erde. 

4-Regelmäßige Winde in Sahara. 

5-Der größte See Afrikas. 

6-Binnenland im Süden Afrikas. 

7-Bodenschätzen im Süden Afrikas. 

8-Sie wurden vor über 4000 Jahren als 

Grabstätten für ägyptischen Herrscher errichtet. 

9-Der zweittiefste See der Welt. 

 

Schreibe das gesuchte Wort in die Kästchen. Die 

eingerahmten Kästchen bilden das Lösungswort 
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The Pressure of Globalization 

When Noam Chomsky (linguist, 

historian, philosopher) was asked what 

globalization was, he said that 

‘globalization is one specific modality of 

international integration’, continuing on a 

humorous but tragic tone that: 

 

 

 

 

 

 

Globalization can refer to the increasing 

global relationships of culture, people and 

economic activity. It is generally used to 

refer to economic globalization: the global 

distribution of goods 

and services, through 

reduction of barriers to 

international trade and 

the reduction of 

restrictions on the 

movement of capital 

and investment. The 

term can also refer to 

the transnational 

circulation of ides, 

language and popular 

culture; it can be used 

to define the spread 

and integration of 

people, goods, finance, 

knowledge and culture across the planet. 

The economic globalization, that 

leading to the development of global 

markets, as a result of policy aim and 

transnational forces, is the one having 

important effects on education. First, 

economic imperatives dominate much 

thinking and infiltrate everyday language. 

Second, it affects the financial probity of 

nation states and their ability to maintain 

adequate provision of welfare services, 

including that of education.  

Cultural globalization has been 

influential in its effects upon societies, and 

therefore upon education, schools. Cultural 

globalization is in many ways the most 

symbolic of the forms of globalization 

having its influence through a variety of 

media, proceeding the most rapidly. These 

kinds of movement can have effects on 

ideologies; these can cascade down to 

education, both at governmental level and 

curriculum level. The most visible 

manifestation of the emerging global 

culture is the vehicle of popular culture; it 

is propagated by business enterprises of all 

sorts (McDonald’s, KFC, MTV, Disney); 

TV sitcoms, Hollywood blockbusters, pop 

music, cartoons, NBA, World Cup soccer 

matches are hot items of cultural 

consumption sought by a majority of 

ordinary consumers. And not to mention 

the gap between reality 

and virtual 

environment that is 

highly promoted 

through the so-called 

‘social’ networks, such 

as Facebook, 

Instagram, Snapchat, 

which make 

connections between 

people of different 

social, religious, 

intellectual background 

but only to create a fake 

reality. 

Michael Bottery 

claims that educators need to be aware of 

other forms of globalization, too: 

demographic globalization (the trend 

throughout the developed world for a 

increasingly proportion of elderly 

population while in the developing world 

the population is expanding requesting the 

finance to provide the educational 

infrastructure), managerial globalization 

(educational managers in the developed 

world were urged to look at management 

literature along two separate dimension: the 

public/private division and the dimension 

beyond their own country). Having the 

given context, a school principal becomes a 

strategist in implementing external 

‘The poor complain, they always do- 

that’s just idle chatter; 

Our system brings rewards to all, 

at least to all who matter’ 
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directives, a professional manager rather 

than a senior teacher and the monitor and 

evaluator of teachers’ and pupils’ 

standards. Such a role is determined by 

policies which in turn are driven by state 

mediation of global forces. 

If this is the case, educators will come 

under three different kinds of pressure. 

Economic pressure will derive from policy-

makers attempting to target particular 

issues and extract more efficiencies; 

ideological pressure will come from 

politicians who see schools as key areas for 

promoting notions of community and social 

stability; and curricular pressure will stem 

from government aiming to provide future 

workforces with the skills and attitudes 

seen as necessary for economic 

competition. 

While talking about Romania, Catalina 

Ulrich (2005) starts from the idea that 

Romania faces inner contradictions and 

tensions, generated on one hand by 

globalization and European Union 

integration and on the other hand by its 

internal social, cultural, economic, political 

and educational development. Although 

partially modern from the cultural point of 

view, Romanian society faces 

simultaneously an economic crisis and 

influences by the postmodern cultures and 

the globalization pressure. Human 

development in post-communist Romania 

has suffered transformations at different 

levels: of hard structures (institutions, 

social groups), of soft structures (values, 

orientations), at the level of social 

polarization (differentiation) of population, 

at the level of Western impact, the 

consensus of social conflicts theories. 

The positions regarding globalization 

are divided between the enthusiasts, the 

opponents and the skeptics. The enthusiasts 

welcome globalization as the beginning of 

a new era of growth and prosperity. The 

opponents see it as the emergence of global 

domination by big businesses originating 

from Western countries to the detriment of 

democracy, poor countries, labor rights, 

global ecological system. The skeptics 

consider all the talk about globalization to 

be no more than an ideological cover-up for 

American strategies of economic control. 

With the rapid development of 

globalization, we are living in a global 

village. Does globalization have a positive 

influence on native culture? On one hand, 

globalization promotes the interaction and 

communication between different cultures. 

On the other hand, globalization drives 

some countries’ native culture towards 

extension. Whether its advantages 

outweigh the disadvantages remains the 

focus of argument.

 

 

Prof. Aurica Mureșan 
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Schönschreiben als Unterrichtsstunde 
 

Vor ein paar guten Jahren war SCHÖNSCHREIBEN eine Unterrichtsstunde, die es ein Mal pro 

Woche im Stundenplan der Kinder gab. Diese eine Stunde pro Woche war von großer Bedeutung, die 

man ganz und nicht aufgeteilt zu diesem Zweck zur Verfügung hatte. 

SCHÖNSCHREIBEN, als Unterrichtsstunde gab es im 2. Jahrgang und man übte mit den Kindern 

die Buchstaben, Wörter, Sätze kalligraphisch und orthographisch richtig zu schreiben. Man wiederholte 

praktisch, was man in der ersten Klasse gelernt hat, mit Akzent auf Kalligraphie und baute dann auf die 

Kenntnisse des 1. Jahrgangs weiter auf. Wir haben auch kurze, später längere Geschichten 

abgeschrieben. Dann auch selber Sätze zu gegebenen Wörtern gebildet oder kurze Geschichten zu 

Reizwörtern, Bildern oder auch nicht erfunden. 

Heutzutage und schon seit Jahren gibt es diese Stunde nicht mehr als Unterrichtsstunde im 

Stundenplan, dafür soll man während allen Unterrichtsstunden den Aspekt des schönen - oder 

zumindest leserlichen - Schreibens verfolgen. Notwendig ist dies natürlich, aber die Bedingungen sind 

durch das Wegfallen dieser Stunde nicht mehr die selben, da man während dieser Stunde vieles geübt 

hat, was Schrift und Sprache anbelangt, wofür es so nicht immer die nötige Zeit dafür gibt. 

Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass Kinder nicht mehr viel von kalligraphischem 

Schreiben halten und von Generation zu Generation immer garstiger und unleserlicher schreiben. 

Ich halte diese Unterrichtsstunde für sehr wichtig, sie hat sehr gut für den 2. Jahrgang gepasst, denn 

„Jung gewohnt ist alt getan‟ oder „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr‟. 

Man übt ja das kalligraphische Schreiben während allen Unterrichtsstunden, aber erwiesener Maßen 

nicht mit dem gleichen Erfolg. 

SCHÖNSCHREIBEN als Unterrichtsstunde war von großer Bedeutung in der 2. Klasse, da man so 

dafür eine Basis legte, auf die man dann in den anderen Unterrichtsstunden, Jahrgängen aufbauen 

konnte. 

 

Prof. înv. primar Laura Wittstock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Umzug 
An einem heissen Sommertag lernte ich ein 

Mädchen namens Andra kennen. Sie konnte sich keine 

Freunde machen, weil sie sehr oft umziehen musste. 

Kaum hatte sich Andra an einen Ort gewöhnt, musste sie 

wieder umziehen, weil ihre Eltern viele ausländische 

Geschäfte hatten. 

Eines Tages bekam sie zu ihrem Geburtstag ein 

Tagebuch, in das sie über jede ihrer Freundinnen 

schrieb. Und eines Morgens packte die Mutter ihre 

Sachen, weil sie nach Deutschland umziehen mussten. 

Nach Deutschland wollte sie umziehen, weil ihre 

Cousine dort wohnte. Nach einem Monat, nachdem sie 

sich in der Schule angepasst und sich viele Freunde 

gemacht hatte, sagten ihr ihre Eltern, dass sie nach New 

York umziehen müssen. Andra sagte „NEIN!“ Sie 

wollte nicht mehr umziehen, weil sie sich sehr gute 

Freunde gemacht hatte. Sie fragte ihre Mutter, wer 

wichtiger für sie ist, die Tochter oder das Unternehmen. 

Danach ging sie böse auf ihr Zimmer. 

Die Eltern dachten darüber nach und beim 

Abendessen sagten sie ihr, dass sie nicht mehr umziehen 

werden. Andra sprang vor Freude in die Höhe und sagte, 

dass sie nie mehr umziehen will. 

Ciuhui Florentina VI. A 
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Coordonator: Prof. Mirela Radu 

Briefe 
Liebe Julia,  

Was machst du am Samstag? Ich möchte dich einladen. Du isst doch gern Eis. Ich habe jetzt viel Geld. 

Am Sonntag war Flohmarkt. Ich war da und habe ganz viele Sachen verkauft. Du weisst doch, ich 

sammle Bälle, Stofftiere, Autos, Bücher und noch viele andere Sachen. Tina hat gesagt, das ist zu viel. Also 

habe ich die Sachen verkauft: zehn Bücher, dreissig Vasen, acht Autos und noch fünf Bücher. 

So, jetzt bist du dran. Also, tschüss bis Samstag. 

Viele Grüsse, dein Florian 

 

Lieber Florian, 

Ich komme gern am Samstag. Und ich esse auch gern Eis. Aber so viel Eis kann ich gar nicht essen. Du 

hast ja viel Geld zusammen gekriegt. 

Sag mal, wann ist denn wieder Flohmarkt? Ich möchte auch viele Sachen verkaufen. Also, bis bald. 

Viele Grüsse, deine Julia 

Ciocio Casandra Camelia V. B 
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Copacul cu inimioare 
 

Odată cu celebrarea sosirii primăverii, 

ne pregătim și pentru Ziua Femeii, când 

reprezentantele sexului frumos se bucură, o 

dată în plus, de o atenție deosebită din 

partea tuturor. 

 Și, cum cea mai importantă femeie din 

viața fiecăruia este cea care ne-a adus pe 

lume, MAMA, ne-am gândit, ca semn al 

prețuirii, să-i dăruim de ziua ei un mic 

cadou făcut nu doar de mâna noastră, ci și 

din mâna noastră. 

Astfel, fiecare elev a realizat un copac 

de forma mâinii lui, pe care, după ce l-a 

decupat, l-a împodobit cu inimioare și 

frunze colorate. Apoi a făcut și o felicitare 

în care, cu multă emoție, a așternut 

gândurile lui pentru cea mai iubită ființă de 

pe pământ. 
„De Ziua ta, mămico, 

În dar ți-am adus inima 

Și crede-mă,  mămico,  

Un dar mai frumos nu se putea!” 

Cu observația că, de data aceasta, nu i-a 

dăruit doar o inimă, ci un copac plin cu 

inimioare. 
„Să ai bucurii,  mămico 

Și zile senine să ai 

Și îți mai doresc din suflet 

Un sincer LA MULȚI ANI!” 

 

 
 

Creații realizate de elevii clasei a II-a A, 

 învățător Mariana Hagineagu 
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Compuneri despre primăvară 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator: Prof.inv. primar Anca Pasca

Suntem în luna martie și a sosit primăvara. 
Ghioceii și-au scos bucuroși capul de sub ultimele 
grămezi de zăpadă. Alerg împreună cu prietenii, 
ca într-un concurs, să-i adunăm. Am făcut un 
buchet mare pe care îl voi dărui mamei cu ocazia 
zilei de 8 Martie. 

 Admir cu bucurie mugurii copacilor și 
înverzirea lor,   soarele care ne mângâie cu razele 
lui blânde, iar printre el, pe cer, văd și aud 
păsărelele cum ciripesc de bucurie că își găsesc 
din nou locul la noi în țară.  

Ce frumoasă este primăvara! 

Savu Gabriel - Clasa a II-a B 

La o zi după plecarea iernii, am deschis 
fereastra și am zărit trei ghiocei scoțându-și 
capul din pământ. Aceste flori gingașe sunt 
primele flori care vestesc sosirea primăverii, iar 
acest lucru înseamnă că frigul a trecut și că  
vremea bună vine, în sfârșit, și la noi în țară. 

Primăvara vedem cum ghioceii se trezesc, 
vedem cum copacii înmuguresc, cum păsările 
călătoare se întorc la noi în țară și cum vremea 
se încălzește. 

Eu iubesc primăvara deoarece ne aduce 
multe bucurii! 

        Lupu Anamaria - Clasa a II-a B 
 

Primăvara a sosit. Ghioceii au ieșit de sub 
zăpadă, copacii înmuguresc, florile înfloresc, 
păsările călătoare se întorc la noi în țară. 
Primăvara aduce primele raze de soare. 

Oamenii își curăță grădinile, femeile poartă 
în piept mărțișoare, ca semn al venirii 
primăverii, iar copiii sunt cei mai bucuroși de 
venirea ei pentru că se bucură de spațiile verzi  
și de ciripitul păsărelelor.  

Iubesc primăvara și sunt bucuroasă de 
venirea ei! 

       Denisa Crețu - Clasa a II-a B 
 

Primăvara a venit, 
Ghiocelul a răsărit, 
Scoate capul din zăpadă 
Și vestește lumea toată. 
 
Iarba, uite, a-nverzit, 
Pomii au înmugurit, 
Florile zâmbind privesc, 
Primăvară, te iubesc!  

Onuc Alexandra - Clasa a II-a B 
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Legenda unor gânduri răzlețe 
 

 

Mă aflam odată, demult, pe când 

plânsul era ploaia, iar vântul 

durerea, în pădurea mamei mele. 

Stăteam întins în iarbă, privind 

crengile uscate, acoperite de 

mușchi și iederă și ascultând 

sunetul păcii. Rar mă puteam 

destinde și mult mai rar mă 

puteam desprinde de viața 

aglomerată de oraș. Mă simțeam 

ca și cum aș fi fost în antiteză cu 

propria-mi persoană. 

 Și cum stăteam eu așa, pe 

spate, sub stejarul meu bătrân, 

am auzit dintr-odată o voce: 

– Cum poți sta atât de liniștit 

când ai o lucrare până mâine de 

terminat? 

 
 Speriat, mă uit în stânga, mă 

uit în dreapta, de jur-împrejur, 

dar nimic ... și nimeni ... nu se 

afla în pădurice, în afară de 

mine. Vocea se auzi din nou, de 

data aceasta mai impunătoare: 

– Vai, vai, ce să mă fac eu cu 

tine? Chiar așa de nătărău ai 

ajuns? Uită-te aici, în dreapta! 

Pe umărul tău, psst... pssst. 

 Acum, eram mai mult decât 

speriat! Căci pe umărul meu 

drept se afla un fel de nimfă a 

dumbrăvilor, îmbrăcată toată în 

smarald și flori de rubin. O 

comoară a naturii înseși se afla 

pe umărul meu. 

– Ei, acum ai rămas și fără 

cuvinte, să-nțeleg...? Deci 

spune-mi, ai de gând să te lași pe 

mâna sorții sau poate vrei s-

ajungi ca Bobiță ... știi tu care. 

Eu zic să fii atent, nu am toată 

ziua la dispoziție. Domnul D. 

așteaptă lucrarea. Vrei să îl 

dezamăgești? Sau poate ai de 

gând să te dezamăgești pe tine 

însuți, ai lucrat destul de mult la 

ea. Chiar vrei să nu o termini. 

Mai ai zece ore să termini 

lucrarea, iar tu ești abia la 

jumătate. Pune-te pe treabă. 

 Uimit de cât de 

cunoscătoare era această ființă 

despre viața mea, nu putui decât 

să scutur capul, negând sau 

aprobând fiecare afirmație. 

– Păi și-atunci ce mai stai! 

Fugi, fugi și nu privi-napoi, că 

de nu, așa-i ajunge și tu, cu 

mătură și cu fărașș... 

 Brusc, un nor de fum pufni 

pe umărul meu stâng, 

provocându-mi o durere scurtă 

și intensă, precum înțepătura 

unui ac de cusut. Și mai înfiorat, 

am întors capul și ochii-mi luară 

foc de atâta roșu. De data 

aceasta, ființa ce-mi stătea pe 

braț nu mai era nici nimfă, nici 

comoară. Era un trol cu ochi de 

foc și haine de cărbune-ncins. 

Mă privea atât de viclean, 

precum vulpea îl privea pe corb. 

– Stai așa și nu mișca, 

pentru că eu nu mi-am spus încă 

cuvântul. Dragul meu, de ce să 

pleci, de ce să nu te mai întorci 

aici în poalele mamei naturi? 

Aici ți-e locul, lângă mine, sub 

crengi, lângă stejar. Chiar vrei să 

te întorci acolo, unde nimeni nu 

te vede, unde ești doar o furnică 

precum oricare alta? Aici ești 

rege peste ape, ești zeu printre 

copaci, iar mie îmi ești tată. 

Ascultă-ți fiul, căci el știe mai 

bine, rămâi, te rog, și ai grijă de 

mine. 

 
 Acum eram dezorientat. Ce 

era să fac, de cine trebuia să 

ascult? Și uite-așa am căzut din 

nou pe gânduri, privind mai întâi 

nimfa, apoi trolul, apoi iarăși 

nimfa ... până când adormii. 

 Încet, începeam să simt din 

nou pământul sub mine, tare ca 

piatra, rece ca gheața, alunecos 

precum uleiul. Am deschis ochii 

ca pentru întâia oară, totul fiind 

în ceață. Nu puteam vedea decât 

niște contururi, care începeau 

aici și nu se mai terminau 

niciunde. Nasul mi-era rece, iar 

buzele uscate de frigul ce se 

așternu în pădure. Era noapte. 

Pacea continua să domine 

teritoriul pădurii. Nici lupii nu 

urlau, nici urșii nu mai 

mormăiau, iar bufnițele nu 

zburau. Tot ce puteam simți era 

un miros vag de frig și abur rece, 

iar ochii nu vedeau nimic. Totul 

arăta precum smoala într-o 

peșteră. 

 „Uuuuuuu” se auzi dintr-

odată de nicăieri. „Uuuu” se 

auzi din nou. „Uuu ... Uu ...”. 

Nici nu mă puteam uita în jur. 

Mi-era groază de ce-aș fi putut 

întâlni. Cine știe ce altă creatură 

mitologică trăia în ținuturile 

mamei. „Uuuuuuuuuuuuu”. 
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 Acum îmi era frică. Dacă era 

vreo sălbăticiune, precum o 

vulpe sau un râs. Nu, n-are 

cum..., mi-am spus eu. ”Uuu-l” 

devenea tot mai intens și mai 

puternic. Era ca și cum se 

apropia din ce în ce mai tare. Și 

așa și era. 

 Dintre copaci ieși o creatură 

întunecată, cuprinsă în mii de 

umbre. Mi-am dat seama că era 

râsul ei. Parcă îi era și ei frică de 

mine ... stătea cocoșată și se 

apropia tremurând de mine. 

Când ajunse în dreptul meu 

ridică degetul arătător înspre 

mine, tremurând parcă și mai 

tare. 

 
Am vrut să mă îndepărtez, să 

fug, dar ceva mă ținea în loc. 

Ridicând capul, mă luă de 

mâini: 

– Alege. Termină-ți lucrarea 

sau vei ajunge ca mine. 

Trezește-te ... trezește-te ... la 

realitate. 

 Un moment a fost chiar în 

fața mea, creatura cu ochi de 

sticlă și corp de cenușă, dar 

acum nu mai era nicăieri. 

Întunericul nopții se transformă 

din nou în lumina zilei, iar locul 

arăta la fel ca înainte ca eu să fi 

adormit. M-am uitat la ceas, 

sperând că nu am dormit toată 

noaptea, dar ceasul indica ora 

cinci și două zeci și opt de 

minute, adică cu doar 

cincisprezece minute mai târziu 

de întâmplarea cu nimfa și 

trolul. 

 M-am ridicat amețit, 

sprijinindu-mă de stejar, 

încercând să-mi găsesc 

echilibrul. Am ieșit cât de 

repede am putut din pădure. La 

marginea pădurii am început să 

alerg, din ce în ce mai repede, 

până când am ajuns la mașină. 

Lucrarea ... termin-o. Termină 

lucrarea. Găsește un subiect. 

Termin-o astăzi. Doar asta 

auzeam. Eram atât de distras de 

către propriile gânduri, încât nu 

mai vedeam nici strada, nici 

câmpurile de lavandă de pe o 

parte și de alta a drumului, nu 

mai vedeam nimic. Geamurile 

mașinii, care ar fi trebuit să-mi 

arate calea, se transformară în 

ecrane de cristal prin care 

începeam a vedea fiecare posibil 

subiect pentru lucrarea mea. 

 Tata ... uite-l cum se juca cu 

mine ... eram fericiți împreună ... 

eram fericiți ... 

 
 Mihai! Prietene, prietenul 

meu drag. Unde ești, de ce ai 

plecat și m-ai lăsat singur în 

lumea asta atât de nedreaptă? 

 Oh, și mama. De ea îmi este 

cel mai dor. M-a lăsat să plec în 

lume, așa cum am vrut, iar eu 

uite ce-am făcut! Mamă ... 

mamă, ai avut dreptate! 

 O lacrimă se strecură din 

ochiul meu, scurgându-se apoi 

pe obraz, până când îmi atinse 

colțul buzelor. Era dulce și 

amară în același timp. Dulce, ca 

amintirile frumoase care îmi 

trecură prin minte, iar amară, 

căci nu mă mai puteam întoarce 

la cei ce m-au iubit odată. 

 
 După o lungă durere 

sufletească, am deschis ochii, 

sperând ca acele amintiri să  nu 

fi dispărut, dar era prea târziu. 

Eram deja în fața biroului, cu 

lucrarea în față și cu un stilou în 

mână. Stătui o clipă pe gânduri, 

iar apoi, penița atinse foaia, 

terminând tot ceea ce nu 

reușisem mai înainte. 

 
 „De ce oare nu ne gândim 

niciodată cum îi afecteză pe 

ceilalți deciziile noastre? Și 

totuși trebuie doar să facem ceea 

ce simțim și să rămânem 

împreună cu cei care ne-au 

crescut pe acest drum. Trebuie 

să fim alături de ei. Mă voi 

întoarce în locurile copilăriei 

mele, acolo unde ar fi trebuit să 

fiu în toți acești ani. Pentru că 

gândurile răzlețe nu apar de 

nicăieri...” 

 

 

 

 

Veress Kassandra clasa a VII-a G2 
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Contact in the Pleiades Nebula 
 

Chapter 1:  CSS Exeter 

''All personnel assigned to CSS Exeter, 

please report for briefing on bay 31 

immediately.'', rang a digital voice in the 

megaphones all around Carthage Docks, a 

civilian trade port which also doubled as a 

docking point for various Colonial Navy 

starships. 

 Less than a minute later, Tom Murchinson 

was already leaving his room and beginning to 

walk towards bay 31. He had been personally 

warned the previous day by the captain that the 

ship might have to depart in the following days. 

His words were still vivid in Murchinson's 

mind: ''There have been some... events 

regarding a specific area of space that 

Command considers too dangerous to research 

by an unarmed ship. That's all I can tell you, for 

now.'' He had known the captain since they 

graduated the Naval Academy together, over 12 

years before, and understood that this mission 

was important and highly secret. So he had 

prepared in advance: He packed all of his 

things, he cancelled all his meetings and, the 

most difficult of all, he didn't drink a single 

drop of alcohol for an entire day. 

 ''All personnel assigned to CSS Exeter, 

please report for briefing on bay 31 

immediately.'' Murchinson was already past the 

terminal which led to the ship when he stopped 

in front of a window facing the dock. There she 

was, ''his favorite metal can'', as he liked to call 

the Exeter: a Centaur class cruiser, 300 meters 

in length, armed to the teeth with 6 L/107 

75mm main battery plasma cannons, 2 Starfire 

torpedo bays, one on each side, a Bofors point-

defense array, concussion missiles, jammers, 

countermeasures, a variety of sensors and a 

small hangar able to launch and recover a D-19 

dropship. In short, a marvelous piece of 

technology which could perform any task, 

earning it the classification of ''multi-purpose 

cruiser''. And Murchinson was very proud to be 

it's navigator. 

 He moved on towards the airlock which led 

to the ship, passing by Sgt. Phillips, the Data 

Analysis Officer, who was staring at some 

charts on his tablet and completely failed to 

notice his colleague. Sticking his ID card in the 

clearance port, Murchinson walked onto the 

ship. ''Home sweet home...'' he said to himself 

while he went down the stairway leading to the 

bridge on deck number 6. Indeed, the Exeter 

was his real home, a place he could always 

come back to, surrounded by the crew of the 

ship, the only real family he had. 

 The bridge's doors opened, and a crowd of 

people was revealed: 61 starshipmen, including 

19 officers, a captain and a second lieutenant. 

Murchinson knew most of them well; they had 

been together for many years on the Exeter. 

Some, however, were cadets on their first 

deployment; their faces looking understandably 

nervous. 

 
 A lot of handshakes later, every crew 

member was on the ship, and briefing was ready 

to begin. Captain Arnold, accompanied by 

second officer Lewis, a skinny, grey haired 

man, walked onto the bridge. Everyone in the 

room went silent and straightened their backs as 

hard as they could. In Murchinson's experience, 

it was rather Lewis than the captain who 

imposed such an attitude. 

 ''At ease'' said Captain Arnold calmly as he 

passed by the crowd and stopped together with 

the first officer in front of his chair in the middle 

of the bridge. He took a pose that might have 

looked too informal for some people in his 

position and began to talk clearly: 

 ''In the last couple of weeks, the Federal 

Astronomical Agency has monitored a large 

number of anomalies in the M45 star cluster, 

otherwise  known as the Pleiades Nebula: 

Gamma Ray bursts, gravitational alterations 

and radio signals with no logical origin. In order 

to investigate these anomalies, the science ship 
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Neutrino was sent to take a closer look. 7 hours 

after its arrival in the nebula, the following 

transmissions occurred between the Neutrino 

and HQ. He pulled an audio tape out of his 

pocket and began playing it: 

 ''This is Neutrino to HQ, do you read me? '' 

The transmission was buzzing slightly. 

 ''There is a bit of interference, but nothing 

we can't live with. What's the matter?'' 

 ''We've picked up an object orbiting Eta 

Tauri c II, we think it might be a derelict ship. 

Are there any reports of missing starships in the 

area?'' 

 The man on the other end of the line 

stopped briefly, most likely to look in some 

registers, and answered: 

 ''Well, a G-75 freighter went missing 

almost two years ago, its last known position 

was HD 23632, which is just shy of 3 light years 

away from you, but that's everything in the 

entire cluster in over 100 years of interstellar 

travel.'' 

 ''What was the ship called? We might get an 

ID on the wreckage.'' 

 ''Caldahari, a private ship of the M&C 

company, loaded full of Iridium ore, if you 

think it might be helpful. Registration 

5793881306.'' 

 ''Captain, we've got visual contact with the 

tracked object. WHAT ON EARTH IS 

THAT?'' rang the amazed voice of the 

Neutrino's second lieutenant. The ship's 

transmissions began getting buzzier each 

second. ''Hang on a moment HQ'' continued the 

captain as he moved away from the radio post. 

''HOLY...  BLOOP.'' 

 A chilling, unnatural sound filled the 

bridge. Murchinson's blood seized flowing at 

the sound of what seemed somewhat close to 

the cry of a whale. It lasted for about two 

seconds, then the transmission stopped. Captain 

Arnold renewed his speech to the shocked 

audience: 

 ''That is the last thing we've heard from the 

Neutrino in 72 hours. If you haven't figured it 

out already, something has gone wrong, and our 

mission is to find out what.'' He made a break 

before concluding: "Are you ready lads?'' 

 ''Sir, yes sir!'' answered the crew in one 

single shout. The captain exchanged one swift 

look with Lewis, the ship was ready to leave. 

 '' Very well, all hands to their stations, let's 

get this tin can moving!'', he shouted, an 

obvious tone of childish excitement in his 

voice. Murchinson rushed to his chair right at 

the front of the bridge, just below the captain's. 

The good old chair, he thought. He had been 

through a lot sitting in it, and he hoped he will 

be through a lot more in the same position. He 

sat down and lit his console. The Exeter, which 

had been running on auxiliary power until that 

moment, sprang to life as the fusion reactor 

fired up, and the whole bridge was lighted by 

instruments and displays.  

 ''Get us out of the dock, Murch.'' said 

captain Arnold. 

 ''Murch.'' he missed being called like that, 

the captain was the only one who ever did it. He 

put his headset on and began communication 

with the control tower: 

 ''This is Exeter to traffic control, requesting 

permission to undock.'' 

 ''This is traffic control, you are clear for 

undocking. Keep an eye out for traffic and have 

a good day.'' answered the traffic controller 

joyfully. 

 ''Roger that, proceeding to depart.''  

  The Exeter undocked gently and began to 

maneuver through the busy space surrounding 

the station under Murchinson's steady hand. 

 As they were finally clear of the station, 

Captain Arnold spoke again: 

 ''Meyer, would you please calculate the 

course for Eta Tauri?'' 

 Meier, the warp drive navigation officer, 

who sat on Murchinson's left, answered with a 

smile: 

 ''They're already done, cap', we're ready to 

get going whenever your heart desires!'' 

 ''Then what are you waiting for? Get us 

going!'' 

 ''Right away'', came the short reply. Meyer 

touched a few buttons on his console, and the 

warp drive activated. All the shapes outside 

twisted, stretched and bended as time and space 

warped around the Exeter in a spherical bubble. 

Only an illogical mess of colors was still visible 

outside when Meyer said: ''Warping in 4, 3, 2, 

1....and we're off!'' 

 

 

(to be continued) 

 

 

 

 

 

Lungu Cristian clasa a VII-a G2

 

31 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misterul vieții 

Marea…cât de dor îmi e de ea, de zilele călduroase în care admiri întinderea nemărginită de ape, în care nu te 

mai interesează cine ești sau ce faci. Îmi e dor de nopțile în care hoinăream cu prietenii mei ore întregi pe malul 

mării, în lumina plăpândă a lunii sau de nopțile pierdute în lumina puternică și obositoare a jocurilor de lumini, care 

ne încântau de fiecare dată. 

Marea… universul în care odată ce ai pătruns nu mai poți să ieși, căci nimeni nu ar putea renunța la perfecțiunea 

eternă a vieții, căci oricât de aparte ai fi față de restul lumii, în infinitatea universului mării vei găsi micul tău colțișor 

de rai. 

Pare tipic perioadei adolescenței hoinăritul ăsta, nebunesc și neîncetat… Poate pentru  că ne definește…  Așa 

suntem noi, hoinari prin viață sau pe faleză.  De fapt ce contează? De fapt ce contează că suntem hoinarii vieții sau 

ai falezelor?  Doar  falezele, marea și tot universul ei înseamnă viață și viața e și a voastră, viața e a tuturor. Deci 

nu doar adolescenții cu care m-am egalat și pe care i-am denumit noi sunt hoinari ai vieții, ci voi toți sunteți hoinarii 

propriului drum și chiar dacă aveți impresia că sunteți aici cu un scop anume, ar trebui să știți că scopul vostru nu 

e cu mult diferit de al meu, de al nostru, toți hoinărim fără întrerupere crezând că hoinăritul are un sfârșit și că 

sfârșitul este reprezentat de un scop, dar nu, sfârșitul nu este reprezentat de dezvăluirea scopului vieții. Sfârșitul e 

doar sfârșit, rece sau cald, trist sau fericit și melancolic. 

 Și chiar și marea, universul infinit al speranțelor și visurilor, are un sfârșit, și numărătorile au un sfârșit. Ce-i 

drept, că marea și numărătorile nu se sfârșesc în același punct pentru toți, depinde de fiecare până unde știe să 

numere sau să trăiască. Și tocmai datorită faptului că știm să trăim știm să apreciem universul. 

Acum mă gândesc că așa cum voi sunteți dependenți de mediul vostru de viață, noi, hoinarii falezelor, suntem 

dependenți de apa sărată, de nisipul fierbinte și de gălăgia nopții. 

Gălăgia nopții… Cât de relaxant sună… Cât de liniștitor pare să te pierzi în mulțime, să fii pentru cât timp vrei 

tu egal cu toată lumea, să nu-ți atragă nimeni atenția în privința comportamentului nebun și nefiresc, toți să cânte și 

să danseze, chiar dacă nu au voce și chiar dacă nu simt ritmul. 

Scopul hoinărelii noastre ar putea fi gălăgia gândurilor, dar poate și liniștea lor? Ar putea fi curajul, dar poate și 

frica? Scopul cred eu că se rezumă la realizarea  faptelor în fața cărora, ne-am arătat incapabili cândva în trecut. 

Nici nu v-ați gândit vreodată că în asta constă scopul vieții, în depășirea propriilor  limite. Nici nu     v-ați gândit că 

de fapt, voi vă impuneți scopul, nu-i așa? 

   Uitându-mă în jurul meu, realizez că ceea ce noi numim fără să știm viață  este unicul spectacol de o calitate 

superlativă.  Și când te gândești că este susținut de niște amatori… 

         Constantin Andra Clasa a VII-a G2 
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Primăvara prieteniei 
A venit primăvara. Toate păsările călătoare se întorc din ţările 

calde. Soarele străluceşte pe cerul albastru, iar norii ca de vată 
plutesc veseli în văzduh. Florile râd fericite, mângâiate de razele 
soarelui, în timp ce gingaşii ghiocei au ieşit din zăpadă. Natura 
întreagă sărbătoreşte sosirea primăverii.  

O familie de rândunici a ajuns acasă. Şi-au despachetat bagajele 
şi s-au dus să se plimbe. Însă , băieţelul-rândunică, pe care îl chema 
Rândunel-Mititel, la un moment dat s-a plictisit. Cum se plimbau ei, 
el a văzut un ghiocel şi i s-a părut că şi ghiocelul era plictisit ca şi el. 
Aşadar, a cerut voie părinţilor să se ducă la ghiocel şi părinţii i-au 
spus că poate. Când a ajuns la ghiocel, Rândunel-Mititel l-a întrebat: 

- Cum te cheamă, ghiocelule? 
- Mă cheamă Clopoţel! Pe tine? 
- Pe mine Rândunel-Mititel. 
- Văd că eşti plictisit, Rândunel! Nu ai vrea să fim prieteni? 

Spuse ghiocelul. 
- Ba da, desigur! 
Şi aşa, cei doi prieteni nu s-au mai plictisit niciodată pentru că se 

jucau împreună în fiecare zi. Desigur, prietenia lor a continuat până 
la venirea verii, când Rândunel-Mititel şi-a găsit alt prieten, o 
rândunică la fel de veselă şi dornică de aventuri, ca şi el!  

 
Chirciu Radu - clasa a IV-a B  

Coordonator: Prof. înv. primar Corina Codreanu  

Tradițiile de Sfintele Paști 
Paștele  este una dintre cele mai simbolice şi importante sărbători creştineşti, care 

antrenează la rândul său diverse sărbători şi evenimente, motiv pentru care acest moment 
se deschide cu un post care durează șapte săptămâni.  

În Săptămâna Mare, mai exact joia, gospodinele vopsesc ouă roșii, întrucât această 
culoare face trimitere la episodul în care Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce şi sub picioarele 
Lui a fost pus un coș cu ouă,  pe care a curs sângele Mântuitorului, înroșindu-le. 

 În Vinerea din Săptămâna Mare se merge la Prohod, un moment creştinesc foarte frumos, 
mai ales când vezi bucuria de pe chipurile oamenilor care așteaptă venirea Paștelui şi 
dezrobirea sufletului de păcate.  Se face prima dată o slujbă, iar după aceea se intonează 
Denia Prohodului Domnului şi ceea ce se remarcă la această procesiune este că bărbații și 
femeile cântă separat şi toţi slujitorii sunt îmbrăcaţi în negru, simbolizând doliul întregii 
creştinătăţi. După acest cântec se iese afară şi se înconjoară biserica de trei ori cu Sfântul 
Epitaf, care apoi este aşezat în mijlocul bisericii pe o masă.  

Următoarea zi, oamenii se pregătesc să meargă la Învierea Domnului pentru ca seara să 
poată lua lumină. Prima dată se face o slujbă, apoi se dă Lumina Sfântă, care e adusă tocmai 
de la Ierusalim. După acest moment încărcat de sacralitate şi semnificaţii se mai face încă o 
slujbă, iar după aceasta oamenii se duc la preot pentru a-i mirui și pentru a lua sfintele „paști”. 

Dimineața următoare copiii cuminți primesc de la Iepuraș daruri și din acea clipă până la 
Înălțarea Domnului se salută astfel:  „Hristos a Înviat !„ și se răspunde „Adevărat a Înviat !„ 

Acestea sunt unele dintre cele mai frumoase tradiții care se fac de Paște, sărbătoare ce 
are darul de a reuni familia, care abia aşteaptă să se bucure de această zi sfântă şi să 
ciocnească ouăle roşii de pe masa îmbelşugată. 

Costea Denisa Maria clasa a VI-a A 
Coordonator: Prof. Ana-Maria Belu 
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Portret de autor 
Percy Bysshe Shelley (n. 4 august 1792, d. 8 

iulie 1822) a fost unul dintre cei mai importanți 

poeți ai romantismului englez, criticii 

considerându-l unul dintre cei mai de seamă 

lirici ai literaturii de limbă engleză. Faima i-au 

adus-o poemele clasice Odă vântului de apus, 

Odă unei ciocârlii și Mascarada anarhiei, care 

sunt printre cele mai populare și cele mai lăudate 

poeme de limbă engleză. Cu toate acestea, 

lucrările sale majore sunt poemele vizionare 

Prometeu descătușat, Alastor, 

Adonis, Revolta islamului, 

precum și piesa neterminată 

Triumful vieții. Familia Cenci 

și Prometeu descătușat sunt 

piese dramatice scrise în cinci, 

respectiv patru acte. De 

asemenea, a scris romanele în 

stil gotic Zastrozzi și Cavalerul 

de Rozacruce, precum și proză 

scurtă Asasinii și Colosseumul.  

După o copilărie fericită, 

fiind preocupat de pescuit și 

vânătoare, Shelley urmează 

cursurile colegiului Elton, unde 

se răzvrătește împotriva metodelor de 

învățământ, firea sa nesupusă și preocupările 

sale deosebite de cele ale colegilor creându-i o 

reputație proastă, concretizată în porecle 

ca Shelley nebunul  sau Shelley ateul. În 1810, 

se înscrie la Universitatea din Oxford, 

publicându-şi  primul său roman gotic Zastrozzi 

și volumul de versuri Poezii originale de Victor 

și Cazire (Original Poetry by Victor and 

Cazire). În 1811 publică al doilea roman 

gotic St. Irvyne și pamfletul Necesitatea 

ateismului (The Necessity of Atheism). Pamfletul 

publicat anonim de librarul J. Munday din 

Oxford a atras atenția administrației universității 

și Shelley a fost chemat în fața Consiliului 

profesoral al colegiului, pentru a da socoteală. 

Refuzul său de a nega că pamfletul îi aparține a 

condus către exmatricularea sa. Ulterior, lui 

Shelley i s-a oferit șansa de a fi reprimit în cadrul 

universității, la intervenția tatălui său, cu 

condiția să afirme public că renunță la viziunile 

sale. Dar refuzul său conduce către deteriorarea 

relațiilor cu tatăl său, care îi suspendă orice 

sprijin financiar. 

Shelley a fost, de asemenea, celebru pentru 

prietenia lui cu John Keats şi Lordul Byron. Cea 

de-a doua soţie a lui Shelley a fost romanciera 

Mary Shelley, autoarea operei Frankenstein. 

În 1813, la vârsta de 21de ani, a tipărit primul 

său poem Crăiasa Mab (Queen Mab), un poem 

radical şi revoluţionar, în 250 de exemplare. 

Crăiasa Mab a fost scrisă folosind excesiv un 

limbaj tehnico-stiinţific şi imortalizând 

recomandări morale pentru societatea oropsită 

din lumea industrializată. 

În 11 martie 1818, poetul, bolnav de plămâni, 

își părăsește pentru totdeauna patria, pornind 

spre Italia, împreună cu familia sa. La Bagni di 

Lucca, o mică localitate din 

inima Apeninilor, își definitivează 

poemul Rosalind și Helen, început la 

Marlow. 

Figura ilustră a romantismului 

englez, poetul Percy Shelley s-a 

stins în împrejurări dramatice, după 

ce vasul „Ariel” pe care se 

îmbarcase a naufragiat. Trupul său a 

fost găsit pe o plajă de lângă Via 

Reggio şi recunoscut doar după 

haine şi cele două cărţi pe care le 

avea în buzunare – un volum de 

poezii ale lui Keats şi un volum al lui 

Sofocle. Trupul lui Shelley a fost 

adus de ape câteva săptămâni mai târziu. A fost 

incinerat pe mal, înconjurat doar de o mână de 

prieteni, printre care și poetul Lord Byron. 

Ceremonia incinerării s-a desfășurat în tăcere, cu 

simplitatea și măreția ritualurilor funerare din 

vechea Eladă. Legenda spune că peste câteva 

ore, apropiindu-se de vatra încinsă, Trelawny a 

constatat cu uimire că inima poetului era încă 

întreagă. Scoțând-o din flăcări, el i-a încredințat-

o lui Hunt, care avea să i-o predea soției lui 

Shelley. 

Shelley nu a trăit suficient să se bucure de 

succesul operei sale. Unele lucrări ale sale au 

fost publicate, dar nu puţine au fost mai apoi 

interzise după tipărire. Pe parcursul unei scurte 

existențe, acesta a sfidat, atât în plan literar, cât 

și în viața de zi cu zi, toate normele 

conformismului și tradiționalismului britanic, 

proprii clasei nobiliare din care provenea.  

Printr-o asemenea atitudine, el a devenit 

prototipul poetului romantic rebel și 

extravagant.  

Bibliografie: 

ro.wikipedia.org 

www.carteadelaora5.ro 

www.literaturadeazi.ro 
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Pasiunea mea, chitara 

Am ales să redactez acest articol datorită pasiunii mele pentru chitară. Am început să cânt 

la  chitară de aproximativ doi ani. În prezent mă dedic trup și suflet priceperii acestui intrument, 

încercând să-mi iasă fiecare acord fără sunete false. Acest hobby m-a determinat să mă 

informez pentru a cunoaște cât mai multe despre chitare și creatorii lor.   

Gibson este numele firmei ”Gibson Brand” care construiește chitare de clasă, recomandate 

de foarte multi chitariști celebri (Slash, Jimmi Page etc.)  

Orville Gibson a înființat această firmă în anul 1902 în Kalamazoo, Michigan. Gibson a 

inventat chitara artchop, prin costrucția aceluiași tip de sculptură ”arcuri” folosit la viori. În 

anul 1944 compania Gibson a fost cumpărată de Chicago Musical Instrumensts, care a fost 

achiziționat în 1969 de Panama. 

În afară de inventarea chitarei artchop, Gibson a făcut mandoline dintr-o ”singură bucată”și a 

început să le vândă în 1894, în anul 1902 înființându-și firma ”Gibson Mandolin-Guitar”. 

Ollive Gibson moare în 1918, urmașul firmei fiind designerul său, Lloyd Loar. Acesta a condus 

mai departe firma, continuând să construiască și să modernizeze instrumentele. 

Gibson a vândut chitare sub o varietate de modele, printre care cel mai vândut și cunoscut 

model fiind Gibson Les Paul. Les Paul a fost un muzician, pionier în ingineria chitarelor 

electrice cu corp solid. De asemenea, el a contribuit la designul chitarei Gibson Les Paul. 

Acesta moare la vârsta de 94 de ani în 2009. Modelul lui Les Paul dăinuie în continuare, fiind 

cel mai vândut produs până acum. 

Cei mai mulți chitariști recomandă această firmă deoarece sunetul scos de o chitară electrică 

din gama Les Paul sună foarte bine, este clar și are acuratețe. Astfel, iese în evidență fiecare 

notă scoasă de măiestria artistului. 

 

Bibliografie: en.wikipedia.org 

       Darie Nistor Nicolae, clasa a VII-a A 
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Topul celor mai periculoase cosmetice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raluca Lupu, clasa a VIII-a A 

Coordonator: Prof. Eugenia Temciuc 
 

Parfumul conţine 250 de substanţe chimice, dintre care cea 

mai periculoasa este benzaldehida. Reacţiile adverse posibile: 

iritaţii, tulburări hormonale.  

Lacul de unghii şi oja- conţin 31 de substanţe chimice.  

Substanţele toxice regăsite în aceste produse cosmetice pot 

distruge sistemul imunitar, provoacă reacţii alergice şi afectează 

sistemul reproducător, ducând la apariţia infertilităţii. 

Specialiştii spun că o mare parte dintre produsele de colorare 

sau de curăţare a unghiilor conţin substanţa chimică 

dibutilftalat, care ar trebui evitată în timpul sarcinii şi alăptării. 

De aceea, lacul de unghii şi oja sunt considerate un adevărat 

cocktail de chimicale.  

Rujul conţine 33 de substanţe chimice. Metacrilatul de 

polimetil este cea mai periculoasă substanţă conţinută de acest 

produs cosmetic. Specialiştii avertizează că rujul creşte riscul 

apariţiei alergiilor şi chiar al cancerului. 
 

Cu toate că aceste produse cosmetice sunt un real pericol pentru sănătate, nu cred că 

domişoarele vor înceta vreodată să utilizeze rujul sau parfumul. Cel puţin cele două fac parte din 

rutina zilnică de îngrijire şi înfrumuseţare a unei femei. Singura soluţie este utilizarea de produse 

„eco”, produse care nu sunt numai prietenoase cu corpul nostru, ci şi cu mediul înconjurător. 

Gândiţi-vă la sănătate, dar şi la efectele pe care le pot avea asupra tenului dumneavoastră, 

înainte de a le utiliza. Frumuseţea şi farmecul personal vin din interiorul fiecăruia dintre noi şi 

nu din efecte cosmetice false. 
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Uleiurile  alimentare, otravă sau medicament? 

Uleiurile alimentare, sunt grăsimi 

vegetale obţinute de obicei din seminţe 

oleaginoase a  unor plante sau fructe, prin 

presare sau extracţie în instalaţii speciale. 

După extracţie, uleiurile destinate 

consumului alimentar sunt supuse rafinării 

în scopul eliminării unor componente 

nedorite-resturi de solvent, alcool, substanţe 

aromate, pigmenţi sau acizi graşi liberi. 

Valoarea nutritivă a uleiurilor vegetale este 

dată de conţinutul în lipide, adică grăsimi 

nesaturate, fosfatide, tocoferoli şi alte 

substanţe biologice active. 

 

Uleiurile alimentrare se clasifică în funcţie de nocivitatea lor asupra organismului uman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghid terapeutic de tratare a diferitelor afecţiuni pe baza uleiurilor presate la rece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compoziţia chimică a uleiurilor alimentare:                               
 

 

 

 

 

 

Sabrina Lupu,  Raluca Lupu,  Ramona Enache clasa a VIII-a A   

Coordonator: Prof. Eugenia Temciuc 

1. Uleiuri sănătoase- uleiurile presate la rece;                                                                         

2. Uleiuri tolerate -uleiurile presate la cald;                                                                               
3. Uleiuri nesănătoase -uleiurile rafinate;                                                                                       

4. Uleiuri periculoase pentru sănătate - extrase cu solvenţi chimici;                              
5. Uleiuri modificate; 

6. Uleiuri falsificate (foarte periculoase pentru sănătate). 

Rafinarea presupune folosirea unor substanţe chimice precum soda 

caustică NaOH, acidul sulfuric H2SO4 sau fosforic H3PO4, care 

anulează mirosul specific şi decolorează uleiul. 

 Extracţia se face cu ajutorul solvenţilor chimici, iar randamentul 

ajunge să treacă de 90%. De obicei, pentru extragerea uleiului, se 

foloseşte n-hexanul C6H14                                        

Uleiul de floarea-soarelui ajută la ţinerea sub control a nivelului de colesterol şi 

trigliceride din sânge, fiind benefic şi pentru piele sau ţesuturile elastice.    

Uleiul de măsline  reduce riscul de embolie pulmonară,  previne infarctul miocardic. 

Uleiul de migdale-este recomandat celor care încă mai fumează sau care au fumat, 

întrucât ajută la curăţarea vaselor de sânge afectate de gudroanele din fumul de ţigară.     

Uleiul de dovleac –  Prin conţinutul de acizi graşi polinesaturaţi, reduce nivelul de 

colesterol, reglează tensiunea arterială, ajută în tratamentul afecţiunilor 

cardiovasculare, previne alergiile, protejează ficatul, stimulează tractul digestiv, 

elimină constipaţia, previne foarmarea calculilor biliari şi ajută la eliminarea 

substanţelor toxice din organism.                                                          

Uleiul de struguri -ajută la prevenirea hipertensiunii arteriale.    

Din punct de vedere chimic, uleiurile alimentare sunt grăsimi vegetale mono şi polinesaturate.  Uleiurile 

vegetale conţin acizi graşi nesaturaţi, acizi Omega 3,6,7,9 ,vitamine liposolubile A,D,E, dar şi vitaminele 

C,D,F,K, pigmenţi specifici surselor din care  sunt preparate, polifenoli, antioxidanţi şi minerale: Zn,Mg, Fe.                                                                                     
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Tehnologia care va revoluţiona internetul: va fi de 

100 de ori mai rapidă decât Wi-Fi-ul 

Tehnologia Wi-Fi, care nu are o vechime 

mai mare de 20 de ani, este deja depăşită. 

Viitorul aparţine inovaţiei Li-Fi, de 100 de 

ori mai rapidă, care va transmite semnalul 

de internet prin intermediul unor fascicule 

de lumină, relatează site-ul 

sciencealert.com. 

Dezvoltată încă din 2011 de un grup de 

cercetatori, condus de profesorul Harald 

Haas, de la Universitatea din Edinburgh 

(Scoţia), tehnologia Li-Fi se foloseşte de 

fasciculele de lumină pentru a transmite 

date.  

Datele sunt transmise prin intermediul 

unor lumini LED, care transmit mesaje 

printr-un cod binar, oferind în laborator 

viteze de circa 224 GB per secundă, 

compatibile cu transmiterea a 18 filme de 

câte 1,5 GB per secundă, ceea ce are 

potenţialul de a revoluţiona Internetul.

 

După testele efectuate în laboarele din Tallinn ale companiei Velmenni, specialiştii au scos 

tehnologia din laborator şi au implementat-o în birouri, dar şi medii industriale din Estonia, 

raportând că au ajuns la o viteză de transmitere a datelor de 1 GB pe secundă, respectiv de 100 

de ori mai repede decât obişnuitul Wi-Fi. 

Potrivit sciencealert.com, singurul inconvenient pe care îl are în faţa Wi-Fi-ului, al cărui 

semnal pătrunde pereţii unei clădiri, este că Li-Fi nu face asta. Dar tehnologia se poate dezvolta, 

şi privind modul în care evoluează lucrurile, nu este exclus ca acest impediment să fie destul 

de rapid rezolvat. 

Comisia de Comunicaţii din SUA a avertizat recent că am putea rămâne fără spectru de 

unde radio pentru Wi-Fi în următorii 5 ani, acesta fiind extrem de aglomerat. În aceste condiţii, 

necesitatea dezvoltării unei noi soluţii de transmisii de date este absolut esenţială. 
 

 http://www.mediafax.ro/stiinta-sanatate/tehnologia-care-va-revolutiona-internetul-va-fi-de-100-de-

ori-mai-rapida-decat-wi-fi-ul                           Prof. Monica Herescu 
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Prof. Monica Herescu  

Indicii: 

 

1. Britanicul locuieşte în casa roşie. 

2. Suedezul are câini. 

3. Danezul bea ceai. 

4. Casa verde se află în stânga celei albe. 

5. Proprietarul casei verzi bea cafea. 

6. Proprietarul care fumează ţigări Pall Mall are păsări. 

7. Proprietarul casei galbene fumează ţigări Dunhill. 

8. Proprietarul casei din mijloc bea lapte. 

9. Norvegianul locuieşte în prima casă. 

10. Proprietarul care fumează ţigări Blends locuieşte 

lângă cel care are pisici. 

11. Proprietarul care are un cal locuieşte lângă fumătorul 

de Dunhill. 

12. Proprietarul care fumează ţigări Bluemasters bea bere. 

13. Germanul fumează marca de ţigări Prince. 

14. Norvegianul locuieşte lângă casa albastră. 

15. Proprietarul care fumează Blends locuieşte lângă cel 

care bea apă. 

Întrebare: Cine are un peşte ca 

animal de companie? 

Răspuns  

– Casa numărul 4 

– Casa Verde 

– Naţionalitatea:German 

– Ţigări: Prince 

– Băutură favorită: Cafea 

– Animal de companie: PEŞTE 
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BAZARUL DE PAŞTI 

 
Obiectele puse în vânzare în cadrul 

Bazarului de Paşti au fost executate de elevii 

Şcolii Gimnaziale Nr. 12 Brașov, coordonaţi 

de învăţătorii şi diriginţii acestora.  

Sumele de bani obţinute din vânzarea 

obiectelor confecţionate de către copii 

(felicitări, ouă încondeiate, tablouri, obiecte 

de decor, coşuleţe etc.), realizate prin 

diferite tehnici de lucru şi cu ajutorul 

diverselor materiale puse la dispoziţie de 

către învăţătorul / dirigintele clasei, vor fi 

folosite pentru activităţile extracurriculare 

organizate de cadrul didactic al clasei: 

excursii, vizite, intrări la spectacole de 

teatru, de circ, de magie, diverse ateliere de 

creaţie, activităţi propuse  de Ziua Copilului 

de către fiecare învăţător/diriginte al clasei 

împreună cu elevii. 

  O parte din bani au fost folosiți pentru 

cumpărarea de dulciuri, fructe și obiecte 

necesare desfășurării procesului instructiv-

educativ (videoproiector și cameră de 

filmat) pentru elevii de la Centrul Școlar 

Pentru Educație Incluzivă Brădet-Sacele. 

Acestea au fost donate în data de 14.04.2017 

când s-a efectuat vizita la Centrul pentru 

Educație Incluzivă Brădet (11 elevi, 5 

părinți, directorul și informaticianul școlii 

noastre). 
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