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 Aria curriculară “CONSILIERE SI ORIENTARE” are în componenţă în anul şcolar 

2015-2016 următoarele cadre didactice:  

                      Prof. Informatică, Gabriel Hanea, cls. a V-a A – membru 

  Prof. biologie, Marieta Dan, cls. a V-a B- responsabil 

  Prof. istorie, Monica Popescu, cls. VI –a A– membru 

  Prof. ed. fizică, Cornel Armenean, cls. aVI-a B- membru  

  Prof. matematică, Anemari Miclăuş, cls. a VII-a A - membru 

  Prof. lb. engleză,  Alexandra Bârsan, cls. a VII-a B - membru 
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  Prof. lb.engleză, Silvia Chindea, cls. a VIII–a A – membru 

Prof. matematică-Dorin Bonciu şi  

Prof. lb. română-Jianu Ana-Maria, cls.aVIII–a B – membru 

  

La începutul anului şcolar s-a desfăşurat şedinţa Comisiei Metodice Consiliere şi Orientare unde 

s-a discutat şi s-a aprobat planul de activităţi, precum şi planificările anuale şi semestriale. Toţi 

membrii comisiei şi-au depus la timp planificările pentru orele  de consiliere şi orientare, precum 

şi planificările pentru activităţile extraşcolare. 

 Pe parcursul anului au avut loc şedinţele planificate lunar. 

În luna decembrie, prof. Bârsan Alexandra a prezentat referatul "Cum ajută şcoala 

copiii cu părinţi plecaţi?" şi a interpretat chestionarele distribuite familiilor cu unul/ambii 

părinţi plecaţi în străinătate. S-au stabilit măsurile pe care le pot lua cadrele didactice pentru a 

ajuta copiii cu părinţi plecaţi din ţară.  

De asemenea s-au efectuat asistenţe la orele de dirigenţie, cum ar fi “Eu şi informaţiile”, 

″Prietenul la nevoie se cunoaşte". Doamna prof. Miclăuş Anemari a susţinut lecţia deschisă 

"Spuneţi nu, drogurilor!" la clasa a VII-a A, lecţie centrată pe elev. Lecţiile de dirigenţie s-au 

desfăşurat într-un cadru plăcut, iar prof. diriginţi au utilizat exemplele şi au aplicat cunoştinţele 

în diverse situaţii.  

 În lunile octombrie şi martie au avut loc lectorate cu părinţii, unde s-au dezbătut 

problemele cu care se confruntă şcoala, s-au găsit soluţii şi s-au luat măsurile necesare pentru 

buna funcţionare a activităţilor şcolare. 

 În şedinţele comisiei s-au stabilit responsabilităţile fiecărui diriginte pentru buna 

desfăşurare a diferitelor activităţi extraşcolare: “Balul Gogoşilor”, Ziua Naţională a României, 

“Bazarul de Crăciun”, “Sebarea de Crăciun”, "Mihai Eminescu-poet naţional", 8 Martie, 

Ziua Mondială a Mediului, 1 Iunie-Ziua Internaţională a Copilului, drumeţii, excursii, piese 

de teatru, concursuri. 

 

PARTICIPĂRI LA CONCURSURI ŞCOLARE 

 

Concurs de desene Carrefour – Sărbătorile de iarnă, prof. CP- IV şi prof. Frăticiu G.- cls.  

V-VIII 
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Concurs de desene cls. V-VIII - Muguri de lumină,  prof. Frăticiu G. 

Concurs interdisciplinar MATE-BIO-FIZICĂ, Aurel Vlaicu (Ungureanu Robert – premiul 

special la biologie, Păcală Andreea- menţiune), prof.: Dan M., Miclăuş Anemari, Moruşca L. 

Concurs recitări Mihai Eminescu - poet naţional, prof.: Ciobanu A., Vitan D., Artimon T., 

Ciocan M., Comănescu A., Ciobanu A., Comănescu A. 

Olimpiada de matematică, faza locală, prof.: Bonciu D., Miclăuş A. 

Concurs Unitate şi continuitate, prof. Popescu Monica şi Popescu A. 

Olimpiada de geografie - faza pe şcoală, prof. Canciu C. 

Olimpiada de biologie, faza pe şcoală şi judeţeană, prof. Dan M. 

Concurs Comper-lb. română –sala de clasă, prof.: Opriş Roxana, Artimon Teodora 

Olimpiada judeţeană de religie – prof. Rotaru Ana –Maria (locul I-Părău Emanuel, locul II-

Stoica A,  menţiuni-Borghina D, Stoica D.) 

Concursul Naţional de Biologie "Emil Palade" – faza judeţeană, prof. Dan Marieta (menţiune-

Peterescu V.) 

Concursul Judeţean de Muzică şi Dans – prof. Luca M. (locul I – Bădiţă R.) 

Concursul "Pentru tine, copile"- prof. Opriş Roxana (locul II - Bădiţă R.) 

Concursurile"Fii inteligent la matematică", "Comunicare şi gramatică"- prof. Dragoş L., 

Artimon T. 

 

PARTENERIATE ŞCOLARE 

 

Parteneriat educaţional cu Grădiniţa Nr.26 Sibiu. Coordonatori: Vitan D., Ciobanu A., 

Comănescu A. 

Acord de colaborare cu Teatrul de Copii şi Tineret Gong. Responsabili: Ciobanu A., Artimon T. 

Parteneriat cu SC GTG SRL, RADIO ZU – colectare deşeuri - hartie, prof. Dan M. 

Partenerit Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sibiu (director, prof. Canciu Claudiu) - Biserica Ortodoxă 

Parohială Ştrand, Asociaţia pentru Tineret Olimp, Universitatea Almamater - Fac. de Ştiinţe şi 

Administraţie, SC Group Thermo Gaz SRL, SC Ovalio Constructing SRL. 

Parteneriat cu Direcţia Silvică Sibiu. 

Vecinătatea activă -  voluntariat, prof. Miclăuş Anemari, Bârsan Alexandra, Popescu Monica, 

Armenean Cornel, Dan Marieta 
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Biblioteca Astra, prof. Opriş Roxana 

Alte perteneriate: ISU Sibiu, Inspectoratul Județean de Poliție, Academia Forțelor Terestre, 

Arka Park, Muzeul de Istorie Naturală, Astra Film, Muzeul Satului, Grădina Zoologică, Air Tour 

Travel, Institutul Judeţean de Jandarmi, Orchestra Cercului Militar, Pizzeria Carrefour , Simpa 

S.A, Fabrica Amylon, Fabrica Extrasib, BNR, Banca Transilvania, SC Boromir, MC Donald*s, 

Ferma Cornețel, Serviciul de Ambulanță Sibiu 

 

SERBĂRI ŞCOLARE, SPECTACOLE 

 

1 Decembrie,  CP-VIII.  

24 Ianuarie – Mica Unire, Hai să dăm mână cu mână, CP-VIII 

15 Ianuarie – Eminescu-poet naţional, recitare poezii, prof.:Opriş R., Pârvu A., Ciocan 

M.,Vitan D., Jianu A., Chindea S. 

Concert simfonic, Sala Thalia, prof.: Pârvu A., Opriş R., Vitan D, Comănescu A., Dragoş L.,  

Bazar de Crăciun, cls. V-VIII, toţi diriginţii. 

Carnavalul prieteniei – prof. Opriş R., Carnavalul primăvarii - prof. diriginţi cls. V-VIII 

Serbare de Crăciun, cls. CP- VIII, toate cadrele didactice. 

Spectacole de teatru: Semaforul, Noi şi mediul înconjurător, Doctorul măseluţă, Jobenul 

fermecat, O poveste fără sfârşit (CP-IV). 

Vizionare film: Inimă de războinic, cls V B, prof. Dan Marieta; Penitenciarul de minori-cls 

VIIIA, VIIIB- prof. Chindea S., Armenean C., Hanea G., Cociu D.; Trafic de persoane - prof. 

Chindea S.; Patimile lui Isus – prof. Rotaru A. 

 

EXCURSII, DRUMEŢII, VIZITE 

 

Drumeţii, vizite: Parcul “Sub Arini”, Cunoaşterea oraşului/cartierului, Muzeul Franz Binder 

BNR, Muzeul Astra, Unitatea de jandarmerie, Grădina Zoologică, Biserica Ortodoxă din Ştrand, 

Fabrica de lapte, Căminul de bătrâni, Muzeul de Ştiinţe, S.C. Boromir, Biblioteca Astra, Banca 

Transilvania, fabrica Amylon, Arka Park, Simpa S.A, Ferma Corneţel. 

Excursii: Deva (Jianu A., Miclăuş A.), Maramureş (Chindea S., Dan M.), Horezu (Ivan A.), 

Braşov (Opriş R.) 
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PROGRAM DE PREGATIRE SUPLIMENTARĂ ŞI DE CONSULTAŢII CU PĂRINŢII 

 

Doamnele şi domnii profesori au elaborat şi au respectat programul în vederea pregătirii 

elevilor (concursuri şcolare, evaluare naţională, olimpiade) şi programul de consultaţii cu 

părinţii. Reponsabili: Pomană F., Joldea M., Ciobanu Alina, Comănescu A., Ciocan Maria, Vitan 

Doina, Ivan Angelica, Artimon Teodora, Dragoş L., Opriş R., Pârvu A., Miclăuş A., Bonciu 

Dorin, Jianu Ana-Maria, Dan Marieta, Armenean Cornel, Chindea S., Popescu M., Canciu C., 

Jianu A., Cociu D., Rotaru A., Luca M., Hanea G., Bârsan A., Nicoară A., Moruşca L., Linte P., 

Popescu A. 

 

ALTE  ACTIVITĂŢI 

 

Hallowen, confecţionare măşti, CP-IV. 

Sfintele Paşti – confecţionare ouă şi lumâmări, CP-IV 

Resurse extrabugetare: 

* comitetele de părinţi au donat sume de bani pentru fondul şcolii şi gardian; 

* colectare hârtie. 

Monitorizarea absenţelor motivate şi nemotivate ale elevilor – lunar, prof. Cociu D. 

Şedinţele şi consultaţiile cu părinţii. 

Distribuirea revistei "Terra Magazin", ciclul gimnazial, Canciu C. 

Atelierul lui Moş Crăciun –CP-IV 

Jocuri educaţionale, Magazin Mind, prof. Dan M. 

 

CONSILIUL ELEVILOR 

 

Obiective şi direcţii de acţiune 

Dezvoltarea spiritului de organizare şi conducere; 

Dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă şi de colaborare cu alţi factori: conducerea şcolii, 

organizaţii civice, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii, etc.; 

Cultivarea spiritului de disciplină; 

Organizarea de concursuri între clase; 
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Propunerea de activităţi cultural-artistice şi pregătirea lor; 

Pavoazarea claselor şi a coridoarelor; 

Promovarea spiritului de păstrare a mobilierului şcolar, de curăţenie în clase, pe coridoare şi în 

curtea şcolii, de comportament civilizat în pauze; 

Implicarea în viaţa cartierului; 

  

   Raport realizat de consilierul educativ, prof. Dan Marieta 

 

 

 Începând cu anul 2015, Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu face parte din instituțiile școlare 

sibiene care implementează Proiectul Comenius centralizat ELENA (Învățare Experențială și 

Educație pentru Protejarea Naturii). În cadrul acestui proiect s-au desfășurat activități cu 

animale vii din modulele: Lupul și câinele, Reptile, Furnica 

 

1. Modulul  LUPUL ȘI CÂINELE  

 

În cadrul acestui modul am desfășurat două activități: Vreau să mă adopți și Rețeaua 

trofică. 

  Prin neglijența familiei, a societății copiii sunt martori la suferința animalelor: 

animale fără stăpân de pe străzile orașului, animale de 

companie chinuite, vânătoarea de animale. Indiferența 

adulților față de problematica animalelor este, din păcate, un 

exemplu pentru copii. 

Copiii trebuie sa știe că doar oamenii pot face ceva 

pentru îmbunătățirea situației animalelor. Astfel, prin aceste 

activități din cadrul proiectului ELENA, venim în sprijinul 
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educației elevilor prin sensibilizarea și responsabilizarea lor față de animale. 

Elevii pe parcursul activităților au fost mai activi și au manifestat mai mult interes. Au 

identificat potenţialele conflicte datorate prezenţei lupilor şi câinilor comunitari și au elaborat 

posibile soluţii. De asemenea, elevii au conștientizat faptul că prezența lupului este esențială 

pentru sănătatea și echilibrul naturii și că adopția căinilor comunitari este măsura prin care omul 

poate curma suferința acestora. 

 

2.  REPTILE 

 

În cadrul acestui modul am desfășurat două activități: Să facem cunoștință cu reptilele 

și Comportamentul în rândul șerpilor 

  Părinții și elevii au fost informați înainte cu câteva zile despre activitățile ce 

urmează să le desfășurăm în cadrul orelor de biologie. Li s-a prezentat scopul proiectului 

ELENA și dorința ca prin aceste activități să  schimbăm percepția elevilor față de reptile, 

îndeosebi față de șerpi. Am menţionat că activitatea va fi însoţită de un expert, iar  animalele 

sunt familiarizate cu prezența oamenilor. 

Cu acordul părinților și al conducerii școlii, unele activități le-am desfășurat în școală, iar 

altele în afara școlii, în diverse locații. De asemenea, m-am asigurat că nu sunt elevi care au fobii 

la reptile.  

Prin aceste activități am vrut să fac cunoscut faptul că toate speciile de șerpii, indiferent 

că sunt veninoși sau nu, nu trebui tratate cu cruzime. Fiecare specie are rolul ei în natură. 

Promovând afirmații nefondate sau relatări exagerate, din frică și din neștire vor avea de suferit, 

atât omul, cât și reptilele. Elevii au aflat că multe specii de reptile nu sunt veninoase și atacă doar 

dacă sunt provocate, însă mușcătura lor nu este foarte periculoasă. 
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Consider că prin educație se realizează atât conservarea biodiversității, cât și evitarea sau 

minimanizarea unor accidente, precum mușcături de șarpe sau șerpi omorâți. 

 

În urma desfășurării activității, elevii au scris câteva impresii. Reproduc câteva dintre ele:  

 

"Nu mă așteptam ca reptilele să fie atât de blânde", "Șerpii sunt chiar drăguți", "Cu 

această ocazie am învățat că reptilele sunt folositoare, de exemplu șerpiiînlătură rozâtoarele", 

"Cea mai tare oră de bio!", "De acum încolo nu-mi mai este frică de șerpi" 

 

 

3. Modulul FURNICA 

 

În cadrul acestui modul am desfășurat activitatea: Să construim ferma noastră de furnici.  

Pe parcursul activității elevii au fost atenți, au colaborat foarte bine și s-au implicat. Unii și-au 

manifestat dorința de a împărtăși și celorlalți ceea ce au experimentat. Un elev a dorit să ia ferma de 

furnici acasă și să continue să observe activitatea furnicilor. După două săptămâni furnicile au fost duse la 
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mușuroiul de proveniență. 

 Prin reîntoarcerea furnicilor în natură am aplicat principiul economiei verzi: toate 

elementele unui ecosistem se află în interdependență, iar în cazul unei perturbări apărute la unul 

dintre elemente atunci și celelalte vor fi afectate.  

Furnicile sunt insecte sociale, care formează grupuri organizate, funcționale, eficiente,  

constituind sursă de inspirație pentru oameni. Furnicile sunt importante pentru natură, iar unele 

sunt chiar benefice pentru om. Ele mănâncă alte insecte dăunătoare, împrăștie semințe de plante, 

polenizează diverse plante, afânează solul și contribuie la descompunerea substanțelor și la 

circuitul nutrienților în natură. Elevii, cunoscând ecologia și comportamentul furnicilor, au 

dezvoltat un comportament responsabil faţă de furnici şi au conştientizat impactul acţiunilor lor 

asupra acestora. 
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Nu numai elevii au beneficiat de aceste activităţi atractive, ci şi  cadrele didactice de la noi 

din şcoala şi din alte şcoli. Asemenea elevilor, profesorii au fost plăcut impresionaţi şi au 

manifestat un real interes pentru activităţile cu animale vii.  

         profesor formator -  Dan Marieta 

 

 

Toamnă, bine ai venit! 

Totul este pregătit. 

Copacii s-au colorat,  

Chiar şi timpul s-a schimbat: 

Vara-i cald , acum e rece,  

Timpul mai repede trece.  

Nopţi mai lungi, zile mai scurte,  

Ploi şi zile mohorâte,  

Păsările călătoare ,  

Zboară-n stoluri peste mare. 

 

 

Tot în jur e colorat,  

Parcă-i un covor  pictat. 

Toamna, zâna cea bogată,  

Cu fructe coapte se arată: 

Prune, nuci, mere şi pere,  

Noi le strângem cu plăcere.  

Grâu , porumb şi cereale,  

Adunate în hambare.  

Toamnă, ce frumoasă eşti,  

Ca o zână din poveşti! 

 

                                                                                                                                 Ştefan Alexia 

                                                                                                                                  Clasa a III-a A 
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„Să-i învăţăm pe copiii noştri că 

Pământul este mama noastră şi tot ce i se întâmplă Pământului ni se întâmplă şi nouă şi se 

întâmplă tuturor copiilor.” 

 

Pornind de la aceste cuvinte, am considerat că de la cea mai fragedă vârstă, copiii trebuie 

sensibilizaţi să vină o clipă în mijlocul naturii, să-i simtă pulsul şi vibraţia, să-i asculte şoaptele 

de fericire sau durere, să o înţeleagă cu inima şi mintea, să înveţe de la natură.  

 “Let’s do it Romania!”, cea mai mare acţiune de voluntariat organizată în România, 

desfăşurată în data de 24 septembrie 2016, ne-a oferit un cadru optim de formare şi dezvoltare a 

unei atitudini ecologice precoce ce va permite manifestarea unor comportamente simple în 

relaţiile copilului cu mediul. 

La această acţiune elevii şi profesorii, împărţiţi 

pe grupe,  au strâns gunoaiele aruncate la voia 

întâmplării de cei care nu au un minim bun simţ de 

gospodar.  

Printre numeroşii voluntari din Sibiu, ne-am 

numărat şi noi, elevii clasei a III-a A, din cadrul 

şcolii Gimnaziale Nr. 1 Sibiu şi am încercat să 

dăm un exemplu tuturor în păstrarea  unui mediu 

curat. Micii voluntari s-au echipat cu tot ce au 

avut nevoie (saci, mănuşi) şi au curăţat timp de 

câteva ore zonele afectate.  

Prof. înv. primar Pîrvu Adina 
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Cu toții iubim gogoșile. Ele sunt gustoase chiar 

daca le mănânci reci sau calde. Si de asta in fiecare an 

școala noastră organizează indrăgitul BALUL  

GOGȘILOR.  

Se procedează astfel : se aleg minim 5 copii din 

fiecare clasă care fac gogoși delicioase si le aduc in ziua respectivă pentru a le vinde. Apoi toți 

copiii se duc in sala de sport, unde se desfășoară balul, așteptând chemarea profesorilor pentru a 

cumpara gogoșile mult așteptate  

Desigur, nu ar fi un bal adevarat fără concursurile pline de amuzament, cum ar fi : “Sărituri 

cu sacul”, “Dans pe ziare”, si “Piramida paharelor”. Dar cel mai frumos este “Cea mai gustoasa 

si pufoasa gogoașa”. 

Doamna profesoara de biologie, Dan Marieta se ocupa cu organizarea acestui bal. Acesta 

se desfașoara de peste 10 ani.  

Din păcate doar elevii școli noastre, de la 

ciclul gimnazial sau foști elevi ai acestei 

instituții pot participa la Balul Gogoșilor.  

Scopul acestuia este de strânge bani in 

fondul școlii dar și mai mult a crea amintiri. 

Iată cateva pareri mici ale elevilor noștri : 

“A fost interesant deoarece am cunoscut 

foști elevi ai școlii noastre “( Vlăduț Sebastian , 

clasa a VI-a A) 

“A fost amuzant , distractiv si interesant” 

(Borghina David , clasa a VII-a B ) 

“Balul a fost interactiv si amuzant” (Hila 

Stefania, clasa a VI-a B) 

Rareș Băilă 

Clasa a VI –a  
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Târgul de toamnă “LA 

ŞTRUMFI”, organizat de şcolarii clasei 

a IV-a A,  a oferit părinţilor ocazia de a-şi aproviziona cămara pentru iarnă şi de a-şi înfrumuseţa 

căminul.  

Pentru a conferi 

evenimentului nota specifică, cei 

mici au amenajat standurile cu 

ştergare tradiţionale și dovlecei 

decorativi.  

Tarabele au fost încărcate 

de borcane cu murături sau 

dulceaţă și de coronițe din lemn 

decorate și personalizate, realizate 

chiar de micii precupeţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. înv. primar Dragoș Elena Lavinia 
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MOTTO: 

,,Educaţia este cea mai puternică armă pe care o puteţi folosi pentru a schimba lumea”.  

Nelson Mendela 

Citate  despre  educaţie 

 ,,O şcoală în care profesorul nu învaţă şi el e o absurditate.” 

                              Constantin  Noica - Jurnal filozofic 

 ,,Şcoala cea bună e aceea în care şi şcolarul învaţă pe profesor.” 

      Nicolae Iorga 

 ,,Familia este şcoala în care eşti deopotrivă profesor şi elev.” 

             Ioan Gyuri Pascu - În căutarea armoniei 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Constantin+Noica
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Constantin+Noica
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Nicolae+Iorga
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Nicolae+Iorga
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Nicolae+Iorga
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ioan+Gyuri+Pascu
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 ,,Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi.” 

              John Dewey 

 ,,Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întâi îţi dă testul şi apoi îţi spune care era 

lecţia.” 

Vernon Law 

 ,,Profesor îţi este orice om de la care poţi să înveţi ceva. ” 

Nicolae Iorga   

 ,,Un profesor este cineva care se face treptat inutil. ” 

Thomas Carruthers 

 ,,Se ştie că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile mai grele să ţi se pară uşoare. ” 

Grigore C. Moisil 

 ,,Vai de cel care ţine minte pedeapsa şi uită greşeala! Greşind, nu înveţi atât a nu greşi, 

cât a nu crede că nu poţi greşi. ” 

Nicolae Iorga 

 ,,Încearcă să înveţi câte ceva în fiecare zi. ” 

Herbert N. Casson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material preluat și prelucrat de pe didactic.ro de către prof. Armenciu Claudia 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=John+Dewey
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Nicolae+Iorga
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   ,,Dacă te gândești la următorul an- însămânțează pământul 

     Dacă te gândești la următorii zece- plantează un copac. 

     Dacă te gândești la următorii o sută de ani- educă oamenii.” (proverb chinezesc) 

 

 

Tema privind activitatea de ecologie și protecție a mediului este una de actualitate, 

atractivă, antrenantă și totodată necesară. Privim zilnic în jurul nostru cum mediul înconjurător 

este puțin câte puțin afectat de nepăsarea oamenilor și de efectele negative ale acțiunilor acestora 

asupra sănătății noastre, a generațiilor actuale și mai ales a celor viitoare.  

Cunoașterea naturii stimulează potențialul creativ al copilului, intuiția și imaginația 

acestuia. 

În cadrul instituțiilor școlare implicarea activă, unitară, a cadrelor didactice, a elevilor și 

părinților în acțiuni de colectare a deșeurilor și totdată de formare a unui comportament civilizat, 

civic are un impact din ce în ce mai puternic. Învățând din propria experiență, elevii își vor forma 

deprinderi de viață sănătoasă, atât pentru ei cât și pentru cei din jurul lor. Desfășurate mai ales 

sub forma de joc și concurs, activitățile vor antrena și dezvolta plenar personalitatea elevilor atât 

sub aspectul colaborării, a spiritului civic  și de competiție, cât și al gândirii, imaginației și 

creativității. 

Împreună, cadre didactice, elevi și părinți pot influența mici schimbări la nivelul societății 

românești. 

 Obiectivele activităților de protecție a mediului vizează dezvoltarea capacităților de 

observare, explorare și înțelegere a realității mediului înconjurător, formarea unor atitudini 

pozitive prin stimularea interesului față de păstrarea unui mediu echilibrat și exersarea unor 

deprinderi de îngrijire și ocrotire a acestuia. 

 Activitățile care se pot desfășura în cadrul școlii, atât în activități incluse în programa 
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școlară, cât și în cadrul activităților extracurricuare și extrașcolare, pot fi următoarele: 

 observarea directă a mediului înconjurător  

 prezentări power point și materiale informative 

 activități de ecologizare a mediului școlar apropiat 

 plantare de puieți și plante în grădina școlii/ colțul verde al clasei 

 activității de reciclare 

 utilizare creativă a deșeurilor prin confecționare de obiecte noi, inovative, originale.  

 concursuri pe teme ecologice. 

 

 

 

Activitate realizată cu ocazia  

Zilei Pământului - 22 Aprilie 

 

 

 

 

 

 

 

Plantare de copaci   

 

 

Concurs 
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Panouri informative 

 Plecând de la principiul ,,Nimic nu se pierde, totul se transformă”, elevii pot confecționa 

diferite obiecte realizate din materiale reciclabile. Scopul acestor activități este pe lângă acela de 

a determina scăderea folosirii unui număr cât mai mic de produse și implicit a cantității de 

deșeuri, și unul de dezvoltare a creativității, dexterității și formarea gustului estetic.  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                                    

 

 

 

 

 Materiale necesare: 

- mostre de parchet 

- lipici 

- coli mari de hârtie 

- capace (suc, cafea, apă) 

- staniol 

Calul- Produs realizat de elevi pentru concurs școlar 
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Decor de Paște 

     

 

 

Copacul primăverii 

 

Următorul produs fost realizat îmbinând predarea integrată în cadrul disciplinelor 

Comunicare în limba română, Matematică și Explorarea mediului, Arte vizuale și abilități 

practice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale necesare: 

- Role hârtie de bucătărie 

- Tempera, pensule 

- frunze: sticle de plastic 

- flori: deșeuri de hârtie 

- pistol de lipit cu silicon 

Materiale necesare: 

- materiale din natură 

(scoarță de  

copac,mușchi, flori, 

mâțișori) 

- vată 

- acuarele 

-resturi de hârtie 

- lipici 
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Observând realitatea înconjurătoare și implicând activ elevii în protejarea acesteia, micii 

școlari pot observa mai ușor activitățile economice care dăunează mediului și influentează 

negativ sănătatea omului. Astfel, aceștia pot să-și formeze o atitudine pozitivă de respectare și 

protejare a mediului în care trăiesc. Înțelegând efectele negative ale poluării, elevii 

conștientizează faptul că acțiunile noastre ne afectează în primul rând sănătatea. Trăind într-un 

mediu sănătos, noi suntem mai sănătoși.  

 

 

Bibliografie 

 Cuciinic, C., (2005), Natura – prietena mea”, clasa a III-a, Editura Aramis, București 

 Vidu,A., Predeţeanu, L., (2004),  Prietenii naturii,  Editura Erc Press, Bucureşti 

 Prima mea enciclopedie: Protecția mediului și sănătatea planetei, Editura Aquila, Oradea 

 

 

 

Comănescu Anca- Elena, profesor învățământ primar 
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Doamne, Prietenul și Eroul vieții 

mele, slăvit să fii pururi. 

 

Îți mulțumesc pentru toate 

persoanele și lucrurile pe care mi 

le-ai dăruit în viață. 

 

Mă rog din tot sufletul ca cei 

bolnavi să se însănătoșească, cei 

care nu cred în Tine, ajută-i să 

vadă ce nu vor să vadă. 

  

Dă-ne sănătate tuturor de pe acest 

pământ și ajută-ne să fim niște 

oameni mai buni, iubitori, blânzi 

așa cum ești Tu. 

 

Ajută-ne să nu mai fim atât de 

egoiști și plini de ură. 

 

Te rog, iartă toate păcatele noastre. 

 Ocrotește-ne pe toți de pe acest 

pământ...  Amin. 
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Pe 27 august s-au  împlinit 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial 

de partea Antantei. În noaptea de 27-28 august, armata română trece Carpații în Transilvania, 

punând stăpânire pe trecătorile Carpaților și angajând lupte la Timișul de Jos, la sud de Sibiu și 

în apropiere de Orșova. 

Intrarea României în război a fost primită cu entuziasm de întreaga populație. Primele 

zile de operații, desfășurate în Transilvania, au fost încununate de succes, trupele române 

avansând pe întregul arc al munților Carpați. Aliații Austro-Ungariei au intervenit imediat în 

ajutorul acesteia și au declarat război României: Germania la 29 august 1916,  Turcia la 30 

august, iar Bulgaria la 31 august 1916. România era situată astfel între două fronturi de luptă.  

Rapid, inamicul, care a reușit să-și mobilizeze forțe importante aduse de pe toate 

fronturile, a ripostat. Armata germano-bulgară, comandată de generalul german August von 

Mackensen, masată deja la frontieră, a atacat Turtucaia, un important cap de pod al apărării 

române din Cadrilater. Greșelile de comandament, cât și lipsa de comunicare dintre 

comandamentele român și rus în zonă a condus, în cele din urmă, la cucerirea, de către trupele 

bulgaro-germane, a capului de pod de la Turtucaia. Înfrîngerea de la Turtucaia, la 5 septembrie 

1916, unde armata română a suferit mari pierderi în oameni și material de război, fiind capturați 

28.000 de prizonieri, a fost urmată de declanșarea unei contraofensive a trupelor germano – 

austro-ungare în Transilvania și a unei ofensive bulgare în Dobrogea. 

Armatele 1, 2 și de Nord române au fost angajate în bătălii care s-au succedat cu 

repeziciune. În septembrie au avut loc în Transilvania lupte înverșunate la Sibiu și Petroșani, 

trupele române fiind nevoite să se retragă pe linia Carpaților, iar în Dobrogea luptele de apărare 

s-au desfășurat pe linia Rasova-Cobadin-Topraisar-Tuzla. La 5 octombrie 1916, sub comanda 

generalului Alexandru Averescu, trupe române au forțat Dunărea la Flămânda și au încercat să 

anihileze trupele inamice din Dobrogea însă, din cauza ofensivei generalizate a trupelor germano 

– austro-ungare declanșată în Transilvania, s-a renunțat. În decursul lunilor octombrie și 

noiembrie au avut loc lupte înverșunate la Brașov, Oituz, Predeal, Dragoslavele, pe văile Oltului 
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și Topologului, la Târgu Jiu. Inamicul a reușit să pătrundă în Câmpia Olteniei și, la sfârșitul lunii 

noiembrie. să pătrundă în Câmpia Munteniei. Pe de altă parte, din sud, pe la Zimnicea, germano-

bulgaro-turcii au forțat Dunărea, obligând trupele române să se retragă pentru apărarea Capitalei. 

În același timp, inamicul a ocupat Constanța. 

Pentru că trupele germane, austro-ungare, bulgare și turce acționau concentric urmărind 

cucerirea capitalei României, Bucureștiul, Marele Cartier General român a ripostat. Între 29 

noiembrie și 3 decembrie 1916 s-a desfășurat bătălia de pe Neajlov-Argeș, cea mai mare 

operațiune militară de pe frontul românesc în acel an. După un succes ințial, armata română a 

fost nevoită să se retragă. Bucureștiul a fost ocupat la 6 decembrie 1916. Armata română s-a 

retras spre Moldova, purtând bătălii la Râmnicu Sărat, Cașin, Valea Șușiței, Valea Putnei. 

Dobrogea a fost, de asemenea,  evacuată. La începutul anului 1917 frontul s-a stabilizat, cu 

ajutorul armatei ruse, pe Carpați și linia Siretului. 

Cinstindu-ne înaintașii, făcând cunoscute faptele și jertfa lor în slujba patriei, ne 

respectăm actele istorice și pe făptuitorii lor. Datoria noastră, a urmașilor celor ce-au murit 

pentru țară, este să desfășurăm în perioada imediat următoare – asemenea celorlalte state 

participante la conflict – activități menite să păstreze vie memoria eroilor români, implicându-ne 

cu maximă seriozitate și profund interes în demersul nobil de comemorare globală a victimelor 

primei conflagrații mondiale. 

În contextul internațional actual, acela al unei politici de mondializare, trebuie să ne 

recomandăm ca fiind români prin istoria și eroii 

istoriei noastre, deoarece istoria este cea care ne 

individualizează și ne modelează conștiința 

identitară. 

 

 

prof. Aurel Popescu 
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“Un om care nu-şi cunoaşte istoria este ca un copil care nu-şi cunoaşte părinţii!” a scris 

Nicolae Iorga. Putem spune că această afirmaţie e cu atât mai plină de substanţă, cu cât istoria la 

care ne referim este cea naţională. Studierea acesteia îşi face însă loc cu greutate între 

preocupările elevilor din învăţământul gimnazial.  

În acest context, organizăm ca preambul al Zilei Naţionale, concursul cu teme din istoria 

românilor, acesta reprezentând o modalitate de a dezvolta ataşamentul elevilor faţă de valorile 

istorico-culturale specifice poporului român. 

Modul de organizare a concursului susţine activităţi ce presupun munca în echipă şi 

dezvoltă la elevi spiritul de competitivitate. Cadrul de organizare facilitează întâlnirea elevilor 

originari din medii şcolare diferite. De asemenea,  contribuie la identificarea şi asimilarea unor 

experienţe culturale noi precum şi la împrietenirea copiilor. 

În ultimii ani elevii participanţi la acest concurs au reprezentat judeţul Sibiu la faza 

naţională a Olimpiadei de Istorie.  

Concursul s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială nr. 1 Sibiu, la data de 25 noiembrie 2016, 

ora 13. La a XVII-a ediţie au participat 40 de elevi, reprezentând 20 de şcoli din judeţul Sibiu. 

Activitatea s-a  desfăşurat sub forma aplicării a 3 fişe, evaluate de un juriu neutru. Partenerul 

şcolii noastre este Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu. 

Concursul constă într-o probă teoretică de testare a cunoştinţelor din materia 

recomandată. 

Responsabil de activitate a fost  prof. Aurel Popescu. 

Proba teoretică a cuprins 3 fişe:  

- o fişă cu 10 itemi obiectivi – itemi cu alegere multiplă (4 variante de răspuns, dintre 

care una singură corectă); 

- o fişă cu 10 ordonări cronologice – fiecare item cuprinde 3 elemente de ordonat; 

- o fişă cu întrebări structurate pe baza unui text istoric la prima vedere. 
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Răspunsurile la întrebări au fost date de echipaj prin consultare. Timpul de gândie şi 

formulare a răspunsului a fost de 10 minute pentru fiecare fişă de concurs. Punctajul obţinut a 

fost afişat după fiecare probă. Punctajul maxim obţinut de un echipaj a fost de 30 de puncte.  

Rezultate: 

Locul I – Şcoala Gimnaziala Poplaca 

Locul II – Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici” Sibiu 

Locul III – Şcoala Gimnazială nr. 1 Sibiu; Şcoala Gimnazială nr. 25 Sibiu. 

Ţinem să mulţumim şi să felicităm elevii pentru modul în care s-au pregătit şi toate 

cadrele didactice pentru efortul depus în vederea pregătirii concurenţilor şi contribuţia la buna 

desfăşurare a activităţii. 

 

prof. Aurel Popescu 

 

 

 

 

În fiecare an, de 1 Decembrie, elevii 

clasei  a II-a A sunt conectaţi la istoria 

naţională, atât de importantă pentru 

prezentul şi viitorul nostru. 

Chiar dacă ei sunt atât de mici, orice 

povestire istorică le stârneşte curiozitatea şi le 

sporeşte atenţia. 

În acest an, în preajma zilei de 1 

Decembrie, am invitat în clasă un istoric 

militar, cadru didactic universitar, care, în 

cuvinte simple, le-a vorbit elevilor despre 

primul război mondial, ca eveniment fondator al lumii în care trăim, despre realizarea Marii 
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Uniri şi, în acest context, despre semnificaţia zilei de 1 Decembrie, Sărbătoarea Naţională a 

României. 

Micii şcolari au ascultat cu atenţie, au urmărit plini de curiozitate cuvintele invitatului, 

care, folosindu-se de hărţi istorice, fotografii şi documente specifice epocii, a argumentat 

uriaşul efort al românilor pentru realizarea idealului naţional al tuturor românilor, Marea Unire. 

În final, elevii, însufleţiţi de 

emoţie, au realizat desene cu tema „1 

Decembrie 1918”. 

Cu siguranţă, această zi va 

rămâne multă vreme în memoria 

elevilor, iar aceştia şi-au manifestat 

deja dorinţa de a studia cât mai multe 

despre istoria României. 

 

 

 

 

Prof.înv.primar Alina Ciobanu 

 

 

     

 România este ţara în care m-am născut şi am crescut. Îmi place ţara mea pentru că ea 

este ţara în care s-au născut şi au crescut părinţii şi bunicii mei. Aici vreau să trăiesc în 

continuare, chiar dacă uneori îi aud pe părinţii mei vorbind între ei că economic ne-ar fi mai bine 

în altă ţară. Mie nu mi-ar plăcea să plecăm din România, pentru că aici sunt toţi prietenii mei. Ei 

vorbesc ca şi mine limba română şi ne înţelegem foarte bine. Dacă aş pleca în altă ţară cred că 

mi-ar fi greu să mă înţeleg cu ceilalţi copii. Dacă nu aş putea vorbi cu ei nu ştiu nici cum aş putea 

să mă împrietenesc cu ei. 
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     Dar cel mai mult îmi place România pentru că are veri călduroase în care pot merge la 

mare. Iarna în România ninge foarte mult , pot ieși cu prietenii mei afară să ne distrăm , dar și cu 

familia mea. 

     Munţii Carpaţi sunt un alt motiv pentru care îmi place România şi pentru care cred că 

ţara mea este frumoasă 

     România este frumoasă nu doar prin geografia sa. Şi obiceiurile, tradiţiile şi portul 

popular sunt deosebite. În perioada în care se desfăşoară sărbătorile tradiţionale sunt nelipsit de 

la evenimentele care se petrec la sat. Bunicii mei locuiesc într-un sat foarte frumos din Munţii 

Apuseni. Aici tradiţiile şi obiceiurile sunt neschimbat de multe mii de ani. La diferite 

evenimente, oamenii se îmbracă în frumosul port popular românesc, se întâlnesc cu toţii şi petrec 

în acelaşi mod în care petreceau şi strămoşii noştri. 

      Am vizitat şi alte ţări, precum Franţa, Germania, Italia, care mi-au plăcut foarte mult 

şi pe care le consider foarte frumoase. Cu toate acestea cred că ţara mea, România, este şi va fi 

pentru totdeauna cea mai frumoasă ţară pentru mine. 

 

                                                                                

 

 

 

Muntean Paul ,  

Clasa a VIII –a B 
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A venit iarna. Natura s-a îmbrăcat cu o 

mantie groasă de zăpadă.  

Soarele abia se mai zăreşte printre norii 

plumburii şi grei care brăzdează cerul. Oamenii 

merg pe stradă cu pas grăbit, ascunzându-se de 

gerul năpraznic. Casele şi copacii stau trişti sub 

stratul de zăpadă pufoasă. 

Totul în jur este alb şi nemişcat, doar o 

ceată de copii se îndreaptă gălăgioasă la vale, 

trăgâng după ei sănii uşoare.  

E anotimpul lor, e anotimpul bucuriei, al sărbătorilor, al cozonacilor făcuţi de mama, al 

Moşului cu tolba plină de daruri . 

Iarna este minunată! 

Dârja Larisa  

Clasa a III-a A 

A sosit iarna cu haina ei albă şi pufoasă. Fulgii 

de nea plutesc în văzduh şi se aştern ca un covor pe 

jos. Afară este frig, iar vântul suflă tare, spulberând 

zăpada.  

Soarele nu mai are putere să încălzească natura. 

Atmosfera este înveselită de strigătele copiilor aflaţi la 

săniuş. Zăpada împodobeşte pomii şi acoperişurile caselor. În aşteptarea sărbătorilor de iarnă, 

străzile sunt luminate cu beculeţe multicolore.  

Iarna este anotimpul ce adoarme natura, reînvie poveştile de la gura sobei şi ne aduce 

bucuria naşterii Domnului.  

 

Trandafir Maria 

Clasa a III-a A 
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Este iarnă. Din norii cenuşii cad mii de fulgi asemenea unor fluturaşi de 

argint. Pe meleagurile noastre a sosit iarna cu mantia sa lungă de gheaţă. 

Deasupra tuturor s-a aşternut un covor moale şi pufos. Iarna, zâna cea 

căruntă cu inima de gheaţă, a îmbrăcat pinii şi brazii cu cojoace grele de 

zăpadă.  

 În lunca de la marginea satului, mii de copilaşi roşii în obraji se 

jucau cu zăpadă. Unii făureau oameni de omăt, alţii se dădeau veseli cu 

săniuţele, fetele patinau gingaşe pe lacul îngheţat. Numai două surori, 

Maria şi Sabrina, stăteau posmorâte pe o băncuţă. Văzându-le aşa triste, 

Cassandra s-a dus la ele să vadă ce s-a întâmplat. Ea le-a spus: 

 -Fetelor, de ce sunteţi atât de triste? Haideţi şi voi să ne dăm cu 

sania!  

 Maria şi Sabrina au tăcut pentru o clipă, dar la un moment dat, 

Sabrina a spus: 

 -Iarna nu este anotimpul nostru preferat.  

 -Dar de ce? Iarna este anotimpul meu preferat, deoarece vine Moş 

Crăciun cu sacul plin de dulciuri şi jucării şi începe să ningă.  

 -De când a murit tata, a spus Maria, mamei îi este foarte greu să ne crească. În casă este 

frig iarna, fiindcă avem doar o sobă şi nici ea nu este caldă mereu.  

 Auzind acestea, Cassandra s-a întristat. Când a ajuns acasă, i-a spus întreaga poveste 

mamei sale. Aceasta a hotărât ca împreună cu locuitorii din sat să le construiască fetelor o casă 

stabilă în care să aibă parte de căldură.  

Până la Crăciun casa a fost gata. Văzând acestea, Sabrina, Maria şi mama lor au fost 

extraordinar de bucuroase. Ele le-au mulţumit locuitorilor pentru minunatul cadou,  fiindcă au o 

casă frumoasă cu căldură, în care trăiesc fericite. 

Miriam Alexia Pîţan 

Clasa a V-a A 
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Iarna a sosit, iar natura s-a schimbat complet. Ea a dăruit caselor căciuli albe de nea, 

copacilor veșmânt pufos și pământului o blană groasă de zăpadă. 

Cerul plânge aproape zilnic cu lacrimi înghețate de omăt. Pe dealurile înalte poți zări mii 

de copii care se joacă cu zăpada şi alunecă bucuroși cu săniile lor. Micile viețuitoare se ascund 

sub pământ sau în vizuini, iar altele hibernează. Pentru plante, iarna e la fel de darnică. Unele 

stau cuminți sub zăpadă, pe altele, oamenii le-au acoperit cu sticle. 

Fulgii plutesc ușor și se așează pe pământ. Oamenii de zăpadă zâmbesc în fiecare curte, 

iar fiorul sărbătorilor începe să se simtă. Copiii de abia așteaptă să împodobească brazii de 

Crăciun; multe case sunt deja decorate cu mii de luminițe . Femeile încep să pregătească bucate 

îmbelșugate, copiii scriu liste către Moș Crăciun. 

Armonia și spiritul Crăciunului se simt peste tot. Colindele răsună pretutindeni. 

Acest anotimp minunat aduce în sufletele oamenilor fericire, armonie și voie bună! 

 

Opriş Clara 

Clasa a V-a A 



 34 

 
Akico este o fetiță de 10 ani care își ajută părinții la vânzarea de prăjituri. Într-o zi, Akico 

își rugă părinții să îi dea niște bănuți: 

- Mamă, poți să îmi dai niște bănuți pentru a-mi cumpăra ceva? 

- Sigur! 

Akico își luă 5 bănuți și merse în târg. Acolo văzu foarte multe standuri: cu dulciuri, cu 

tot felul de brânzeturi, cu ornamente și multe altele. 

Într-un colț zări un stand plin de cutii cu sclipici. 

Akico a cumpărat o cutie cu sclipici și a plecat acasă.  

Pe drum se întâlnește cu prietena ei, Kolkina. 

- Salut, Kolkina, ce mai faci? 

- Sunt bine!  Uite, Akico, vin fetele acelea rele din clasa noastră! 

- Of, nu-mi place deloc de ele! Se poartă foarte urât cu noi! 

Akico le arătă fetelor cutia sa cu sclipici. Acestea o rugară să le decoreze  rochiile cu 

sclipiciul său. Akico era o fată bună, și, deși a fost 

necăjită de multe ori de acele fete, se hotărăște să le 

îndeplinească dorința.Văzând cât de frumoase sunt 

rochiile, fetele îi mulțumesc din suflet și îi promit că 

vor fi prietene bune de acum înainte. 

Sclipiciul poate face multe! Poate că el a adus 

bunătatea în sufletele fetelor! Haideți să facem cât mai 

multe fapte bune, să ajutăm, dacă putem, să ne 

respectăm! 

  

Crăciun fericit! 

 

Elevii clasei a III-a B 
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It's almost Christmas. It is snowing with big shining flakes. The hills are covered with 

fluffy snow. 

Jake wakes up, and he is surprised and happy to see the town covered with snow. He puts 

on warm clothes and takes his sleigh. He quickly runs to the park where lots of children play in 

the snow. He climbs the hill, gets on his sleigh, and slides down the hill. Once he reaches the 

ground, he sees his friends. He says 'Hi, guys. How is it going?' They answer 'Hi, Jake. We are 

building a snowman. Will you help us?' Jake says 'Sure'. 

When the night comes the kids say 'Bye!', and they go home, looking forward to the next 

day. 

        Nicolescu Tudor  

clasa a V-a B 

  

 

Santa Claus is old, very old. He was born hundreds of years ago. His house is at the 

North Pole. It is a white country, clean and beautiful as children's souls. 

A long time ago Santa travelled on a white donkey. Then he brought gifts to children 

riding a horse with golden wings. Later, Santa Claus was brought by a deer. Now he comes on a 

sleigh pulled by reindeer which can fly in the sky. 

Santa comes to our houses down a chimney and he leaves the gifts under the Christmas 

tree. 

       Panduru Patrick  

clasa a V-a B 
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I love Christmas. We decorate the Christmas tree, we get presents from Santa Claus, we 

sing carols. I also like the food we eat, especially the cakes.  

Children in England eat different food at Christmas. They have roast turkey, duck or 

chicken with potatoes and vegetables. They eat mince pies, fruit and nuts. Their favourite cake is 

the Christmas pudding. It consists of eggs, flour, sugar and dried fruit. Their mothers sometimes 

put silver coins into the pudding The children who find the coins are very happy.     The children 

have crackers, too. The crackers are very noisy. Children play and laugh. Everybody is happy at 

Christmas! 

Floca Denisa  

 clasa a V-a B 

 

Iarna e minunată 

În alb toată îmbrăcată 

Fulgii cad din cer 

Să ne îmbucure sper. 

 

Hai copii la săniuș 

Sa ne dăm pe derdeluș 

Lăsați alte jucării 

Nu veți fi mereu copii. 

 

Frumoasa iarna pentru noi 

Stă numai un pic la noi 

Iar de Crăciun vine 

Moșul cel așteptat de toți. 

Vă aduce ce doriți 

Și trebuie să dați 

La copiii nevoiași. 

Raul Hamza 

clasa a VI-a B 
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Cele mai răspândite și mai fastuoase obiceiuri, specifice în funcţie de zonele 

geografice majore, Bucovina, Maramureş, Ardeal, Moldova, multe dintre ele păstrate și în 

ziua de azi, sunt, fără îndoială, cele legate de marele Praznic al Crăciunului și de 

sărbătorirea Anului Nou. Repertoriul tradițional al obiceiurilor și tradițiilor românești 

cuprinde, pe lângă colindele propriu-zise – cântece de stea, vicleimul, plugușorul, sorcova, 

vasilica, jocuri cu măști (țurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (căluții, călușerii). 

 

Dintre acestea, care exprimă înțelepciunea populară, realul sau fantasticul, esențe ale 

bogăției noastre spirituale, redăm câteva specifice diferitelor zone ale țării. 

 

 

Obiceiurile străvechi sunt încă respectate în multe sate din 

Transilvania. În seara de 23 spre 24 decembrie, până după miezul 

nopţii şi în unele locuri până la ziuă, cete de copii merg din casă în 

casă cu colinda: Moș-Ajunul, Bună-dimineaţa, Colindișul sau 

Bună-dimineaţa la Moş-Ajun. 

În unele părţi din Ardeal, copiii care merg cu colindatul se 

numesc pițerei sau pizerei. După credinţa populară, ei sunt 

purtători de noroc şi fericire. Colindele copiilor sunt scurte şi au menirea de a ura belşug 

gazdelor, care îi aşteaptă cu mesele întinse şi de a le vesti sărbătoarea Naşterii Mântuitorului.  

În Ardeal, sărbătorile de Crăciun începeau de la Sf. Nicolae (6 decembrie), când fetele se 

adunau în grup, încă din seara de 5 decembrie şi frământau plăcintele care vor fi unse cu ou, 

pentru a doua zi. Doar la 9 fix seara, niciun minut mai devreme, sau mai târziu, năvăleau flăcăii 

şi se încingea petrecerea, cu glume şi lapte parfumat. 

Tot în Transilvania se obişnuieşte ca în noaptea de Crăciun, la un semn al diacului, 

mirenii să arunce cu boabe de porumb strigând: „Rod în cucuruzi!”. 
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 Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie, de emoție și în egală măsură o 

perioadă de maximă agitație pentru noi toți. Tradițiile  din zona de nord-est a României 

sunt printre cele mai frumoase și emoționante obiceiuri pe care țara noastră le are. Neamul 

moldovenesc pune foarte mult accent pe tradiții, obiceiuri, origini ceea ce ne face pe noi ca popor 

să fim unici și deosebiți. Moldova se poate mândri că în secolul XXI se află printre puținele 

regiuni ale țării care păstrează cu sfințenie  valorile tradiționale și în același timp le promovează. 

În Moldova, porcul se taie de Ignat, adică pe 20 decembrie. Se spune că porcul care nu este tăiat 

în această zi nu se mai îngrașă, pentru că și-a văzut cuțitul.  

Capra, Turca, Brezaia fac parte din datinile de Crăciun 

și Anul Nou. Dimitrie Cantemir spunea în „Descrierea Moldovei” 

că „Turca este o joacă iscodită încă din vremurile bătrâne, din 

pricina ciudei și scârbei ce o aveau moldovenii împotriva turcilor.” 

În Moldova se spune că în ajunul Crăciunului se pun din toate 

mâncărurile într-o strachină, pe prispă, sub fereastră, fără a gusta 

din ele, căci noaptea vine ursitorul, degustă și atunci îl vezi prin 

fereastră. Iar în ziua de Anul Nou se zice că e bine ca fetele să deschidă poarta dis-de-dimineață, 

că se marită. O altă sărbătoare reprezentativă este Sfântul Andrei, o zi în care fetele devin mici 

vrăjitoare. Cu ajutorul unor trucuri, ele își află ursitorul. Băieții în acea seară fură porțile de la 

casele fetelor, pentru ca acestea, văzându-se fără ele, să pornească în căutarea lor. 

Mesele moldovenilor sunt 

încărcate cu bucate 

tradiționale făcute de 

bucătărese pricepute, iscute 

în ale gătitului. Mâncărurile 

care nu lipsesc de pe masa de Crăciun sunt: răciturile sau 

piftia, sarmalele, pârjoalele, caltaboșul, cârnații de porc, plăcinte moldovenești, cozonac și vinul 

roșu. 
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Colindul în zona Moldovei este una din cele mai vechi tradiții și se respectă până și 

în ziua de azi, atât la sate cât și la oraș. La sate, băieții și fetele se adună din timp pentru a 

pune la cale ritualul străbun. Nu este atât de simplu 

pe cât pare. Există o pregătire în prealabil a 

numărului de colinde și a colindătorilor, a alegerii 

lor, dar și o pregătire temeinică a costumelor 

populare (pentru căiuți, capră sau urs). Se stabilește 

dinainte traseul pentru ca nicio casă să nu rămână 

necolindată. Sunt răsplătiți de săteni cu mere, nuci, 

colaci sau bomboane. Nici cei de la oraș nu se lasă mai prejos. Băieții se adună și pornesc în 

grupuri să colinde din casă în casă pentru a vesti Nașterea Domnului. În Botoșani, în zilele de 

Crăciun, vin tineri din diferite sate cu jocuri precum cel al caprei, al ursului sau al căluțului.  

  În Moldova, una dintre cele mai vechi tradiţii de 

Crăciun este păstrarea luminii. Sărbătoarea Naşterii 

Domnului este strâns legată de solstiţiul de iarnă, cea mai 

scurtă zi din an. Deşi acest obicei mai este păstrat de 

foarte puţini locuitori ai zonei, în unele sate, oamenii încă 

mai trudesc pentru păstrarea luminii. În seara de Ajun, 

moldovenii aprind un rug din buşteni pentru a ţine cât mai mult lumina.  

Un alt obicei al zonei din preajma Crăciunului este lăsat în 

seama gospodinelor. În Ajun femeile coc bucăţi de aluat, modelate 

în formă de opt incomplet. Preparatul poartă  numele de colăcei, iar 

bucăţile de pâine sunt agăţate pe perete, lângă icoane, unde rămân 

până la echinocţiul de primăvară, în 23 martie. Colăcelul copt în 

Ajunul Crăciunului este luat apoi de bărbatul casei când iese la arat. 

După ce prima brazdă este trasată, bărbatul rupe Crăciunelul în trei 

bucăţi, dintre care una o pune sub brazdă. O altă bucată o dă animalelor din gospodărie, iar pe 

cea de-a treia o mănâncă el.                

Antonia Boabeş 

Clasa  a V-a A 
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 În Bucovina, Crăciunul este 

sărbătoarea care se păstrează, 

poate, mai mult decât în alte părți, 

fără mari abateri de la tradiție. În 

preajma Crăciunului, se recuperează 

sau se restituie lucrurile împrumutate 

prin sat, deoarece se consideră că nu 

este bine să ai lucruri împrumutate pe 

durata sărbătorilor de iarnă. În ziua 

de Ajun, femeile obișnuiesc să 

ascundă fusele de la furca de tors sau să  introducă  o piatră  în cuptor, crezând ca îndepărtează, 

în acest fel, șerpii din preajma gospodăriei. În dimineața aceleiași zile se obișnuia, până de 

curând, ca femeia să iasă afară, cu mâinile pline de aluat, să meargă în livadă și să atingă fiecare 

pom zicând: "cum sunt mâinile mele pline cu aluat, așa să fie pomii încărcați cu rod la anul". 

Crăciunul este un minunat prilej pentru înfrumusețarea interioarelor țărănești, 

gospodinele punând, acum, sub streșini diverse plante aromate, ce rămân expuse acolo o 

perioadă îndelungată din anul viitor, aspect ilustrat și în textul unei colinde bucovinene: 

" Streașina de busuioc, 

Să vă fie cu noroc.  

Streașina de măghiran, 

Să vă fie peste an. 

Streașina de mintă creață, 

Să vă fie pentru viață. 

Streașina de bumbișor, 

Să vă fie de - ajutor, 

La fete și la feciori 

Și nouă de sărbători." 
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 În Bucovina, colindatul este nu numai o 

datină, ci prin modul de organizare, a devenit o 

adevărată instituție, cu legi și reguli specifice. Copiii 

și tinerii se întrunesc, din timp, în grupuri de câte 6 

persoane, pentru alcătuirea viitoarelor cete, selecția 

făcându-se în funcție de categoria socială, afinitățile 

personale, calitățile morale sau gradele de rudenie. 

Tot din timp se alege și conducătorul cetei - numit 

vataf, calfă sau turc - care trebuie să fie un bun organizator, să aibă autoritate asupra tinerilor, să 

aibă o conduită morală ireproșabilă și să fie un bun dansator. 

 Poate cel mai important moment în derularea sărbătorii Crăciunului este seara de ajun, 

atunci când se pregătește o masă specială, numită 

"masa de ajun" și încep colindele. 

 Pregătirea mesei de ajun începea în primele 

ore ale dimineții, când gospodinele coceau colacii 

"rotunzi ca Soarele și Luna " și un colac special, 

numit "Creciun", frumos împodobit, împletit în forma 

cifrei opt, colac ce se păstra până primăvara, pentru a 

fi folosit în practicile începutului de an agrar. 

 Colindele rostite de Crăciun sunt considerate ca cele mai vechi forme literare, la noi 

fiind atestate încă din Evul Mediu.  

Colindă veche culeasă din satul Udești: 

"Sculați, sculați mari plugari, 

Că vă vin colindători 

Pe la patru cheutori. 

Cheutoarea de la vale 

A aprins o lumânare. 

Lumânarea s-a aprins 

Sfânturoaica s-a deschis. 

O Iisuse, prea Hristoasă, 

Rămâi gazdă sănătoasă". 
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 Răsplata tradițională a micilor colindători constă în colăcei, mere, pere și nuci, dar în 

zilele noastre, gazdele oferă mai ales bani și dulciuri. 

 Tinerii se îmbracă și astăzi în costume de iarnă tradiționale, cu sumane sau cojoace, și au 

căciulile împodobite cu mirt și mușcate. Șeful cetei are căciula împodobită cu panglici 

multicolore, ca semn distinctiv.  

 După începerea colindelor de noapte, oamenii consideră sărbătorile începute. Colindătorii 

pornesc de obicei de la casa șefului de ceată, trec pe la primărie și pe la preot, după care colindă 

întregul sat. Există, însă, comunități în care se organizează numai o singură ceată de feciori, 

casele fiind colindate pe rând, fără priorități. 

 Ajunși în curte, fără a rosti vreo formulă de cerere a permisiunii, flăcăii încep să colinde. 

În credinţa localnicilor, colindele se rostesc pentru îndepărtarea diavolului și purificarea 

spațiului, de aceea se consideră că este mare păcat dacă cineva stă cu poarta încuiată în noaptea 

Ajunului de Crăciun. 

 După rostirea colindei la fereastră, flăcăii sunt invitați în casă, sunt ospătați și răsplătiți. 

Atunci când sunt însoțiți de muzică, în casele cu fete, are loc o mică petrecere, fata fiind prima 

scoasă la joc de către șeful cetei sau, după caz, de către flăcăul care o simpatizează în mod 

deosebit. 

 Din dimineața de 25 decembrie începe colindatul cu steaua. Mersul cu steaua presupune 

asocierea copiilor în grupuri de câte trei. Ei au ca recuzită o stea confecționată dintr-o vesca de 

sită cu raze din șipci de lemn, totul fiind îmbrăcat în hârtie colorată. Pe cap, copiii poartă coroane 

de hârtie, iar cântecul de stea se compune din troparul Nașterii Domnului. Cântarea face referiri 

la efortul depus pentru găsirea pruncului Iisus și conține unele reflecții filozofice asupra vieții 

pământene. 

           Anul Nou este socotit a fi unul dintre cele mai favorabile momente pentru 

prognozarea vremii sau a recoltelor viitoare. Bucovinenii apreciau lunile ploioase sau 

perioadele de secetă pe baza unui așa - numit calendar din foi de ceapă. La întocmirea acestuia se 

proceda astfel: în noaptea de Ajun se tăiau părți egale dintr-o ceapă, cojile astfel obținute fiind 

botezate cu numele lunilor din an. Urma punerea sării pisate în cantități egale în fiecare coajă și 

asezarea acestora în rând, ca în succesiunea lunilor din an, pe masa sau pe vatra sobei. 

Aprecierea lunilor ploioase se făcea în dimineața de 1 ianuarie după cantitatea de apă acumulată 

în cupele foilor de ceapă. 
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 În satele unde s-au statornicit bejenari ardeleni (peste 50 de sate), în noaptea de Ajun se 

organiza Vergelul feciorilor și al fetelor, ceremonial nocturn de aflare a ursitei și a norocului. 

Pentru buna desfășurare a Vergelului, cu mult timp înaintea Anului Nou, tinerii alegeau o casa și 

un colcer ce avea responsabilitatea de a conduce și a organiza cât mai bine petrecerea. La casa 

aleasă, colcerul avea grijă să pregătească un vas mare cu apă, nuiaua pentru "vergeluit", precum 

și un butoi cu băutură. În noaptea din ajunul Anului Nou, la un semnal sonor dat prin bucium sau 

prin împușcături, tinerii se adunau la casa stabilită și anunțată din timp. Aici, după o mică 

petrecere, începea Vergelul propriu-zis. Fetele și băieții își aruncau pe masă câte un obiect 

personal care era aruncat în vasul cu apa neîncepută, iar vergelatorul, un bărbat istet și bun 

improvizator, ascuns sub un cearsaf, amesteca obiectele din vas, invocând divinitatea pentru a le 

dărui tinerilor noroc și belșug în viață.  

 Ceea ce aduce o notă distinctivă Bucovinei față de alte ținuturi românești, la pragul de 

trecere dintre ani, sunt urăturile și jocurile cu măști, concentrate în obiceiuri care și-au păstrat 

farmecul și prospetimea de-a lungul anilor. 

 Bucovinenii, ca de altfel toți romanii, și-au dorit dintotdeauna holde bogate. Această 

dorință transpare în cunoscutul Plugușor, datină prin excelență agrară, și este evidențiată de 

recuzita plugușorului, de elementele din scenariu (marcarea în mod simbolic a unei brazde) dar 

mai ales de textul literar, care nu este altceva decât o descriere hiperbolizată, cu ecouri mitice, a 

unei agriculturi ideale.  

 Noaptea, alaiul plugusorului este amplificat de cetele de feciori care umblă pe la casele 

unde sunt fete de măritat sau pe la rude. 

 Odată cu seara, parada mascaților, desfășurată inițial în fața mulțimii adunate în centrul 

satului, se transferă pe la casele gospodarilor. Îmbrăcați în costume de o inegalabilă fantezie, 

întruchipând cele mai bizare creaturi mitologice, mascații, însoțiți de muzicanți și numerosi 

curioși, încep a umple ulițele satelor, stârnind larma și făcând fel de fel de ghidușii. Mijloacele 

de expresie, ingeniozitatea soluțiilor plastice folosite de creatorii vestimentației ceremoniale, 

originalitatea compozițiilor adoptate de ei au cunoscut de-a lungul anilor o evoluție 

spectaculoasă. 

 Specific majorității localităților bucovinene este reunirea tuturor personajelor mascate în 

cete mari ce poartă diverse denumiri locale: malanca, partie, banda, turca sau ceata. De obicei, 

conducătorul fiecărei cete este un fecior frumos, numit calfa sau turc, cunoscut în comunitate ca 
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având o conduită morală ireproșabilă. El este întotdeauna 

îmbrăcat într-un costum țărănesc tradițional, iar ca semn al 

rangului ceremonial pe care il deține, poartă pe cap o căciulă 

împodobită cu șiraguri de mărgele și panglici multicolore, iar în 

mână are un baston ferecat cu alamă și cositor.  

 Între jocurile cu măști din Bucovina, un loc aparte îl 

ocupă jocurile caprei, ursului și cerbului.  

 În cadrul obiceiurilor de Anul Nou, impresionează fastuozitatea personajului. O altă 

categorie de măști prezente în obiceiurile 

de Anul Nou este aceea a urâților 

antropomorfizați, măști ce scot în evidență 

ceea ce este mai neplăcut și mai dizgrațios 

în firea umană. Sub jocul acestor măști se 

poate exprima liber și în mod lesnicios tot 

ceea ce nu se poate face în cotidian. Din 

aceste categorii de măști fac parte cele ce 

reprezintă vechiul cult al moșilor și 

strămoșilor (măști de babe și moșnegi), 

măști sociale, măști cu caracter etnic (măști de turc, jidan, armean, grec, țigan), măști cu caracter 

profesional (vrăjitor, doctor, felcer, negustor).  

          În contrast cu "urâții", în obiceiurile de Anul Nou, apar grupurile de "frumoși". Sub acest 

nume sunt identificate costumațiile ceremoniale de tipul "împărat", "ministru", "general", 

"jandarm", "bunghier" și "irod". Facem cuvenita precizare că cetele de "frumoși" apar ceva mai 

târziu în contextul obiceiurilor de Anul Nou, unii dintre ei fiind o formă locală de protest 

împotriva ocupanților austrieci. "Frumoșii" nu apar în întreg spațiul etno-cultural bucovinean, ci 

numai într-un număr restrâns de localități (Câmpulung, Liteni-Moara, Bosanci, Rusi-

Mănăstioara, Udești, Arbore, Scheia etc). 

 

 

Opriş Clara 

Clasa a V-a  A 



 45 

 

E anotimp de bucurie multă şi colind, 

Când fulgi de nea în dansul lor se prind, 

Iar flori de gheaţă cresc pe la ferestre 

Şi parcă vor să intre, să ne dea de veste. 

 

Că iar este omăt şi ger pe-afară 

Şi asteptăm din nou o stea ca să răsară. 

Colinde să cântăm în cor, 

Să nu uităm că este anotimpul lor. 

 

Frăţilă   Robert 

cl.a VII-a A 

  

 

Gerul iernii a sosit 

Și noi bine ne-am simțit  

Neaua albă, mătăsoasă 

Pare pură, maestoasă 

 

Omul de zăpadă așteaptă liniștit 

Pe copiii inveseliți. 

Seara în jurul bradului împodobit 

Colindele de iarnă în cor s-au grăit. 

Moșneag Paul 

cl.a VI-a B 

Îl aşteptăm pe Moşul ca să vină,  

Iar casa să ne-o umple cu lumină. 

În sacul lui cu toţi noi ne dorim să fie 

Un strop de sănătate şi multă bucurie 
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                                                                                             Vrui, cititorule, să-ți fac un dar, 

                                                                                        O carte pentru buzunar.... 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(Tudor Arghezi – Cuvânt) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Teodorescu 

Alexandru 

Bordea Adrian 

Iacob Darius 

Cristea Denis 

Frățilă Robert 

Schiau Daria 

 

clasa a VII-a A 

Mandache Adriana 

Stoica Diandra 

clasa a VII-a A 

 

 

Ciobanu Denis 

 clasa a VII-a  A 
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Proiect realizat de  

 

Cirstea Andreea,  

Zeller Andreea,  

Stoica Andreda si  

Nan Brandusa 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect realizat de  

 

Borghina David,  

Bucinoiu Raul si  

Duca Raul 

 

 

 

 

Proiect realizat de  

 

Pacala Andreea si  

Ostafi Tania 
 

 

 

Prof. Jianu Anamaria 
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Este o zi de început de decembrie. Ca în fiecare weekend, m-am trezit mai târziu ca de 

obicei. Nici nu mi-am revenit bine, că am auzit-o pe sora mea exclamând: ,,Of, a nins … ce mă 

fac?! În acel moment mi-am amintit de bunica. Ea întâmpină cu mare bucurie iarna și, mai ales, 

prima zăpadă. Parcă o aud spunând și bucurându-se din tot sufletul: „Dragele mele, a venit 

iarna… abia aștept să ningă! Iubesc căldura iernii și magia sărbătorilor!”. Și fața i se înseninează 

și îi radiază de bucurie… Trebuie să o sun și să îi mărturisesc cât de mult îmi lipsește și că vreau 

să ne mângâie sufletele cu istorisirile și ideile ei despre căldura Zânei de Gheață. Îi voi face o 

vizită! 

Ani la rând nu am înțeles cum putea bunica să vorbească despre căldura iernii! Care 

căldură? De unde și de când vine iarna cu căldură? Nu este ea asociată cu frigul, cu viscolul și 

gerul? Erau doar câteva dintre întrebările pe care mi le puneam, dar o iubeam, cum de altfel o 

iubesc și acum pe bunica și întrebările mele rămâneau doar la nivel de monolog interior. Îmi 

plăcea atitudinea pozitivă a bunicii și iubeam poveștile ei despre grațioasa, blânda și buna Zâna 

albă, spuse adesea în frumoasele și lungile seri de iarnă, însă nu de puține ori, la insistențele 

noastre, și dimineața, la prânz sau în oricare alt moment al zilei. Parcă și acum o aud ….. 

În timp ce vântul aspru sufla fără milă, Zâna Iarnă își pregătea iubiții ei fulgi de nea pentru a veni 

pe Pământ:  

- Bună, dragii mei! Cum vă simțiți? Sper că nu v-a prins „Febra Crăciunului”…  

- „Febra Crăciunului”? 

- „Febra Crăciunului”? 

- „Febra Crăciunului”? Ce înseamnă asta?  

- Hei, încetați cu vorba pentru a vă putea explica! Febra Crăciunului este o răceală a sufletului 

foarte contagioasă și, desigur, foarte rea și perfidă. Ea îngheață sufletele oamenilor, îi face să se 

simtă plini de ură și să împărtășească această răutate nemărginită față de ceilalți oameni. Dar 

aveți grijă! Ea se poate lua la oricine și orice. și cel mai rău lucru este că cei afectați nu mai simt 

căldura și magia sărbătorilor de iarnă… 

Dar eu nu o scăpam din ochi și nu conteneam cu întrebările. Doream să-mi povestească tot mai 

multe sau, pur și simplu, să vorbească pe tema căldurii iernii. De ce? Simplu: așa cum 

convingător spunea bunica, nu era de ajuns să-ți placă zăpada și nici măcar doar să iubești 
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iarna… Numai cei care o înțelegeau și discutau despre aceasta, o puteau simți și se puteau bucura 

de ea. 

Nepoatele mele dragi, deși voi vedeți iarna ca fiind foarte friguroasă, cu vânt, viscol și 

ger năprasnic, trebuie să știți că dincolo de aceste lucruri există o căldură uimitoare.  

An de an, iarna îmbrăcată cu mantia-i argintie, grea și sclipitoare, pornește cu pași repezi din 

munți către noi. Fulgișorii, ca niște steluțe argintii, se antrenează într-un dans al cărui secret  doar 

ei îl cunosc. Ca niște floricele pufoase de argint, ei zboară prin văzduh, dansează și apoi vin 

grațios spre pământ. Unii se așează pe crengile copacilor amorțiți pentru a-i proteja cu un înveliș 

gros de nea sidefie, iar alții se strecoară printre crengile acestora și acoperă totul, transformând 

universul într-o nesfârșită mare albă. Zăpada imaculată pare un covor pufos țesut cu fire de argint 

și diamante. Soarele palid, abia că-l mai recunosc, este slăbit de gerul năprasnic ce s-a lăsat 

asupra lumii. Bătrânul Soare își iubește nepoțica Iarnă și cochetează cu ideea venirii ei. Pentru 

aceasta el se îndepărtează de Pământ și trimite săgeți de lumină, dar mai puțină căldură asupra 

noastră. Știe el ce știe! Lasă loc altui tip de căldură! Este loc și nevoie de asta! 

În împărăția domniței Iarnă, 

casele dorm sub foița de dantelă 

țesută fin din steluțe și praf de stele. 

Coșurile fumegânde înalță spre cer 

fuioare de fum. Viața își urmează 

cursul firesc. Dis-de-dimineață, în 

peisajul mirific, își fac apariția copiii. 

Chiotele, energia și bucuria lor 

umplu atmosfera și văzduhul de voie 

bună. Scena este parcă desprinsă din 

basme. Unii se dau cu săniuțele, alții 

fac oameni de zăpadă sau patinează 

pe lacul înghețat, unde altădată înotau. 

Urmează sărbătorile… cel mai important aspect constă în faptul că, la sosirea acestora, 

oamenii își fac daruri, împodobesc bradul în familie, colindă din casă în casă și se bucură 

împreună, răspândind magia și bucuria sărbătorilor care încălzesc sufletele tuturor celor care le 

așteaptă, le simt și le înțeleg. Și ce este mai frumos decât momentele în care mama face prăjituri, 
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iar mirosul de măr și scorțișoară se împletește cu bucuria, fericirea, magia și căldura sărbătorilor? 

Deci, bunico… ce înseamnă Iarna?, o întrebam și îmi place și acum să o întreb eu. De ce? Așa… 

să-mi povestească iar și iar, și iar… Să aud cum îmi spune că Iarna înseamnă zăpadă, înseamnă 

omătul care acoperă și încălzește vegetația, nămeți, albul imaculat și nesfârșit al peisajului, 

sunetul vântului care aleargă în jocul lui nesfârșit cu domnița Iarnă, dansul fulgilor de nea, 

scârțâitul zăpezii sub ghetele noastre… Iarna înseamnă focul din vetre, căldura din case, miros de 

cozonaci, familii reunite, gânduri curate, povești la gura sobei, sărbători, Nașterea Domnului, 

colinde, daruri, voie bună, entuziasm, armonie, bucurie și fericire, bunătate, omenie, speranță, 

credință, sfințenie, suflet, inimă și minte… 

  Aceasta este căldura Iernii, bunico?, întrebam și încă mai întreb eu ca să respect ritualul.  

Da, draga mea! Căldura aceasta de care vă povestesc eu este, de fapt, starea de bine din sufletele 

noastre, este bucuria și entuziasmul pe care le emană oamenii și, de ce nu, iubirea pe care o 

transmit celorlalți. Iarna este poezie, iubire și căldură sufletească! 

 

                                                                                    

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandache Adriana 

                                                                                      clasa a VII-a  A 
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Adolescența este un uragan de lumină și culoare, 

zâmbet și plâns, iubire și ură. Este un pastel, un joc, o 

floare, un tainic surâs. Adolescența e o mare taină în care, 

pe tine însuți, te regăsești. E o caldă rază de soare, e o 

perioadă când începi să crezi...în tine, în lume și în iubire.  

Adolescența ești tu în spre maturitate. E cea mai 

frumoasă parte din tine, un paradis pierdut. În opinia mea, la vârsta adolescenței se învață foarte 

multe lucruri, din greșeli și nu numai. 

Adolescența începe la vârsta de 14 ani și se termină la vârsta de 18 ani la fete, iar la băieți 

adolescența începe la vârsta de 18 ani și se termină la vârsta de 22 de ani. Patru ani, în care 

câștigăm, pierdem, petrecem clipe frumoase de care ne vom aminti peste ani,  învățăm, iubim, 

cunoaștem locuri, persoane, realizăm anumite lucruri. Însă, dacă nu ai “capul pe umeri” vezi 

această perioadă ca o perioadă de timp urâtă, care abia aștepți să treacă, să crești să te maturizezi, 

crezând că, fiind un om mare, problemele dispar și totul devine mai ușor, dar de fapt nu e așa. 

Crescând, apar responsabilități noi, apar probleme noi. 

Cu totii ne grăbim să creștem, să ne maturizăm, crezând că astfel, vor dispărea 

problemele de pe capul nostru, dar din păcate nu este deloc așa. 

La vârsta adolescenței, nu realizăm unele lucruri, credem că avem dreptate mereu și că 

totul ni se cuvine nouă. Uneori simțim nevoia să fim singuri, să ne îndepărtăm de toți, să ne 

recreem. 

Viața nu este deloc ușoară , nu ne putem încrede în oameni . Nu toți cei ce ne înconjoară , 

ne sunt și prieteni. În viață trebuie sa învățăm să ne descurcăm singuri, deoarece la nevoie nu va 

sări nimeni în ajutor. 

Realizez că acea vorbă „În viață câștigi, pierzi, dar cel mai important, înveți’’ este 

adevărată, deoarece dacă nu treci prin anumite momente / încercări ale vieții, nu ai de unde să știi 

cum ești.   

                      

Horumba Alexandru  

Clasa a VIII –a B  
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”Fiecare elev ar trebui să aibă posibilitatea de a învata tehnologia computerelor. Ajută la 

dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor, la dezvoltarea logicii şi creativității. Începând 

devreme, elevii vor avea o fundaţie pentru succesul în orice carieră din secolul XXI. 

Evenimentul Hour of Code este organizat de Code.org, o organizație non-profit dedicată 

extinderii educației cu privire la tehnologia computerelor și programare, prin promovarea 

acesteia în școli și prin creșterea participării femeilor dar și a elevilor minorități. O coaliţie de 

parteneri fără precedent susțin împreună Hour of Code — inclusiv Microsoft, Apple, Amazon, 

Boys and Girls Clubs of America şi College Board. Scopul Orei de Cod este nu acela de a învăța 

pe oricine să devină expert în informatică într-o singură oră. O oră este suficientă doar pentru a 

învăța că informatica este distractivă și creativă, că ea este accesibilă la orice vârstă, tuturor 

elevilor, indiferent de proveniență.” (sursa code.org) 

Elevii claselor V-VIII ai școlii la ora de 

opțional informatică au participat la cel mai 

mare eveniment educațional – Săptămâna 

Educației în Tehnologia Computerelor și 

Programare 5-11 decembrie 2016, Hour of 

Code_ ora internațională de programare pentru 

toți elevii (https://hourofcode.com/ro). 

Ora de Cod este doar primul pas într-o 

călătorie pentru a afla mai multe despre 

modul în care tehnologia funcționează şi 

cum se creează aplicațiile software. 

http://code.org/
http://code.org/about/partners
http://code.org/about/partners
https://hourofcode.com/ro
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Prof. Armenciu Claudia  
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Proiectul Discover aduce în Romania 300 de tineri internaționali. 

Organizatia internationala AIESEC Romania a dat startul proiectului 

national, Discover. Acesta este destinat elevilor din ciclul primar din întreaga țara 

Discover este primul proiect de educație non-formală din ciclul nostru de dezvoltare 

pentru tineri și este complementar sistemului educațional.  Participanții acestui proiect trebuie să 

fie în clasele 1-8, ceea ce înseamnă o vârstă cuprinsă între 6 și 15 ani. 

Prin acest proiect ne dorim ca și copiii din ziua de azi să se simtă conectați de restul 

lumii și să fie conștienți de faptul că trebuie să învețe câte ceva din fiecare experiență pe care o 

trăiesc, iar în acest fel vor deveni cea mai bună versiune a lor. 

Proiectul este rezervat elevilor din ciclul primar şi gimnazial. Acest proiect are în vedere 

dezvoltarea abilităţilor conversaţionale în limba engleză, dezvoltarea gândirii critice prin 

experienţe practice şi  dezvoltarea pe plan personal, oferind copiilor o perspectivă interculturală. 

Participanți de la noi din școală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASA PROFESOR NR. ELEVI PROGRAM 

IA VITAN DOINA 28 
LUNI 11-12 

JOI 10-11 

II A CIOBANU ALINA 30 
JOI 12-13 

VINERI 11-12 

II B COMĂNESCU ANCA 28 
MIERCURI 11-12 

VINERI 11-12 

III A 
PÎRVU ADINA şi 

ROXANA OPRIŞ 
23+9 

MARŢI  11-12 

JOI   12-13 

V A JIANU ANA-MARIA 10 
JOI 13-14 

VINERI 13-14 

V B BROT DELIA 23 
MARŢI  11-12 

JOI  11-12 

VI A NICOARĂ ALEXANDRA 27 
MIERCURI  13-14 

MIERCURI  10-11 

VI B DAN MARIETA 25 
MIERCURI 13-14 

JOI  13-14 

VII A POPESCU MONICA 31 
MARŢI  12-13 

VINERI  9-10 

VII  B ARMENEAN CORNEL 30 
MARŢI  12-13 

VINERI  9-10 

IB şi IC 
POMANĂ FLORIANA şi 

JOLDEA MONICA 
28 

MIERCURI 12-13 

MARŢI 11-12 

http://aiesec.ro/
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Grammar teaching has always been one of the most controversial aspects of language 

teaching, and thus, ‟the history of language teaching is essentially the history of the claims and 

counterclaims for and against the teaching of grammar” (Thornbury). Some theorists and 

practitioners have claimed that grammar can be picked up through simply communicating, 

whereas some others have claimed that a sound knowledge of grammar is essential for the 

mastery of a language. Focusing on form and meaning at the same time, Thornbury states that 

‟the teacher′s energies should be directed mainly at providing opportunities for authentic 

language use, employing grammar as a resource rather than as an end in itself.” 

Experience has proved that grammar is not students′ favourite part of English; on the 

contrary, students often reject grammar lessons before they actually start. One recurrent area of 

difficulty for Romanian learners is the correct use of the English tenses, as the students′ poor 

results in diagnostic tests constantly show. Thus, the teaching of grammar must be as 

meaningful, enjoyable and memorable as possible. The best time to make things memorable is 

the very beginning, that is the presentation of the grammar item, which must be a contextual one: 

a story, a dialogue, realia, a video, a song, etc. Irrespective of the sample of language presented, 

it should be meaningful, illustrative and as close to the given real or simulated situation as 

possible. Practice and communication must not be less memorable: learners must practise 

grammar in everyday contexts and use it in real-life situations. 

 Some research has been done recently, in an attempt to ′generate′ better competence 

(better results in tests) and better performance (correct use of the tenses in real-life situations). 

Research findings into the benefits of a modern approach of grammar (based on songs, videos, 

games…) have been conclusive. First of all, grammar and fun do not exclude each other: 

grammar lessons may be enjoyable, students may have fun while practising grammar or 

performing tasks, although they still make mistakes. 

Teaching the tenses has always been challenging. However, as long as we succeed in 

motivating our students, they become involved and interested, and teaching this challenging 

aspect of grammar may become rewarding. While traditional grammar lessons appeal to a 

minority (the very good students), modern lessons, based on songs, videos, games, etc. appeal to 
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students of all levels. Weak students do not necessarily become better at English (although 

sometimes they do), but they become more motivated and involved in the learning process. 

The English tenses may be learned easily and used correctly as long as we make our 

lessons memorable, i.e. we adapt them to our students' needs and interests; further practice (in 

context) and regular revision are equally important; on the other hand, students should be 

exposed to authentic English as often as possible. Another important ingredient of successful 

learning is having fun (playing games), which - in Rinvolucri′s view - ‟produces energy for the 

achievement of the serious goal”. 

As a result, modern, entertaining lessons do not provide guarantees for success, but they 

provide motivation, contributing to a positive attitude towards grammar, and eventually, towards 

learning in general. Taking into consideration Rinvolucri′s observation that mastering and 

internalizing the grammar of a foreign language is not simply an intelligent, cognitive act, but a 

highly affective one, our attempt to teach students the language and how to use it, is eventually 

the ultimate attempt to nourish a love for and fascination with English grammar in their minds 

and hearts.      

Prof. Bârsan Alexandra 

 

 

Ϲоllabоratiоn gamеѕ invоlvе ѕtudеntѕ wоrking tоgеthеr and lеarning tоgеthеr. Тhе 

ѕtudеntѕ arе еngagеd in thе aϲtivitiеѕ, ѕuppоrting оnе anоthеr, and grоwing aѕ a lеarning 

ϲоmmunity ѕо ѕtudеntѕ will bеϲоmе ϲritiϲal thinkеrѕ, lеarn tо wоrk with оnе anоthеr, and apply 

thеѕе ѕkillѕ tо aϲϲоmpliѕh tеam taѕkѕ and laѕt but nоt lеaѕt thеy will havе fun. Ϲоllabоratiоn 

gamеѕ diffеr frоm ϲоmpеtitivе gamеѕ, dо nоt havе tо havе a ѕоlе winnеr, aѕ thе оbjеϲtivе iѕ fоr 

all tеamѕ tо ѕuϲϲееd. Ϲоmpеtitivе gamеѕ ѕоmеtimеѕ rеѕult in pооr ѕеlf-еѕtееm fоr ѕtudеntѕ whо 

arе оn thе lоѕing еnd and nоt all ѕtudеntѕ havе thе ϲоmpеtitivе еdgе nееdеd in оrdеr tо win ѕо in 

ϲооpеrativе gamеѕ thе fоϲuѕ iѕ оn thе ѕuϲϲеѕѕ оf thе tеam aѕ a whоlе. Whеn ѕtudеntѕ arе 

prоvidеd with a ϲhallеngе, ѕtudеntѕ arе givеn thе frееdоm tо wоrk tоgеthеr tо ѕоlvе thе ϲhallеngе 

by diѕϲuѕѕing variоuѕ ѕtratеgiеѕ, ϲоmmuniϲating thеir idеaѕ, and putting thеir planѕ intо aϲtiоn. 

Тhеѕе gamеѕ havе thе ѕtudеnt’ѕ dеvеlоpmеnt in mind, aѕ ѕtudеntѕ arе thе primary dеϲiѕiоn 
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makеrѕ with littlе tеaϲhеr dirеϲtiоn. 

Pеrѕеvеranϲе iѕ kеy in tеamwоrk, and ѕtudеntѕ lеarn that failurе iѕ an impоrtant 

fоundatiоnal ѕtеp, aѕ it givеѕ thеm thе оppоrtunity tо rеviеw, rеflеϲt, rеоrganizе ѕtratеgiеѕ, and 

rеdirеϲt thеir еffоrtѕ tоward thе ѕuϲϲеѕѕful оutϲоmе.  Pеrhapѕ thе mоѕt bеnеfiϲial ϲоmpоnеnt оf 

ϲооpеrativе gamеѕ iѕ thе еmphaѕiѕ оn hоw thе tеam haѕ wоrkеd tоgеthеr tо ѕоlvе thе ϲhallеngе, 

rathеr than whiϲh tеam еarnеd thе mоѕt pоintѕ, waѕ thе faѕtеѕt, оr waѕ thе bеѕt. Ѕtudеntѕ arе 

thеrеfоrе lеarning tо ϲоllabоratе and dеpеnd оn оnе anоthеr, nоt ѕimply tо win, but tо aϲhiеvе a 

gоal. Cооpеrativе gamеѕ are fоr all gradе lеvеlѕ. Аlthоugh thеѕе aϲtivitiеѕ may juѕt ѕееm likе a 

fun paѕtimе, thеѕе gamеѕ arе aϲtually vital tеaϲhing tооlѕ that will allоw yоur ѕtudеntѕ tо dеvеlоp 

thеir ϲоllabоrativе ѕkillѕ. Аt timеѕ, yоu may ѕее that ѕоmе grоupѕ arе arguing; hоwеvеr, thе 

diѕϲuѕѕiоn and ϲоmmuniϲatiоn will imprоvе aѕ thеy gradually dеvеlоp thеir ϲоllabоrativе ѕkillѕ. 

Тhеѕе gamеѕ allоw ѕtudеntѕ tо bеϲоmе lеadеrѕ, fоllоwеrѕ, and pеaϲеmakеrѕ at diffеrеnt timеѕ; 

hоwеvеr, thеy will all bе prоvidеd with thе оppоrtunity tо lеarn and ѕhinе. 

Examples of collaboration games: 

1.Ѕilеnt ѕеntеnϲе 

Grammar: Paѕt Ѕimplе 

Lеvеl: 5th gradе 

Тimе: 20 minutеѕ 

Тypе оf intеraϲtiоn: grоup wоrk 

Аimѕ:  

 tо hеlp ѕtudеntѕ praϲtiϲе paѕt tеnѕе fоrmѕ оf vеrbѕ 

Prеѕеntatiоn: Теaϲhеr writеѕ a ѕеntеnϲе оn thе blaϲkbоard uѕing aѕ many vеrbѕ aѕ ѕhе ϲan at 

paѕt tеnѕе. Тhе ϲlaѕѕ haѕ tо rеduϲе thiѕ ѕеntеnϲе tо оnе wоrd. Тhеy may rеduϲе up tо thrее 

ϲоnѕеϲutivе wоrdѕ but thеy may nоt ϲhangе оr rеarrangе thеm.Тhе dеlеtiоn ѕhоuld bе madе еvеn 

if it iѕ wrоng thеn thе tеaϲhеr ѕhоuld ѕilеntly aѕk thе оpiniоn оf thе rеѕt оf thе ϲlaѕѕ.If thе ϲlaѕѕ 

failѕ tо ѕее thе prоblеm thе tеaϲhеr haѕ tо writе thе dеlеtеd part baϲk intо thе ѕеntеnϲе.Тhiѕ iѕ nоt 

a prеϲiѕе ехеrϲiѕе and thе mеaning may ϲhangе ѕurpriѕingly and radiϲally.Оnϲе thеy dеlеtеd thе 

ѕеntеnϲе tо оnе wоrd thеy havе tо rеvеrѕе thе prоϲеѕѕ by invеnting a nеw оnе оr juѕt tо rе-find 

thе оriginal ѕеntеnϲе. Тhiѕ unprеdiϲtability kееpѕ bоth tеaϲhеr and ѕtudеntѕ оn thеir tоеѕ and thiѕ 

iѕ a grеat ехеrϲiѕе fоr rеviеwing paѕt tеnѕе fоrmѕ оf vеrbѕ. Оnе ѕuϲh ехamplе iѕ: “Mary ϲamе 

dоwn thе ѕtairѕ and ϲrоѕѕеd thе living rооm whеn ѕuddеnly ѕhе ѕaw hеr huѕband ѕmiling and 
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lооking at thе hall dооr: ѕhе waѕ juѕt in timе tо ѕее hеr lоѕt ѕоn hоmе again”.  

Тhiѕ iѕ hоw thе gamе wоrkѕ: 

Ѕtudеnt А: Тakе оut “ѕuddеnly” 

Теaϲhеr rubѕ оut “ѕuddеnly” 

Ѕtudеnt А rеadѕ thе ѕеntеnϲе alоud and bеϲauѕе it iѕ ϲоrrеϲt hе ϲhооѕеѕ anоthеr ѕtudеnt tо dеlеtе 

anоthеr wоrd. 

Ѕtudеnt B takеѕ оut “ϲamе dоwn”. 

Теaϲhеr rubѕ оut “ϲame dоwn “ 

Ѕtudеnt B rеadѕ thе ѕеntеnϲе alоud and bеϲauѕе it iѕ inϲоrrеϲt, tеaϲhеr writеѕ thе dеlеtеd part 

baϲk intо thе ѕеntеnϲе and aѕkѕ fоr anоthеr ѕtudеnt tо ϲоntinuе dеlеting until thе ѕеntеnϲе iѕ 

rеduϲеd tо оnе wоrd. 

2.A dark stormy night 

Grammar: Past simple 

Level: 5
th

 grade 

Time: 20 minutes 

Materials:  a sheet of plain paper per group 

Type of interaction: group work 

Aims: 

 to help students practice past tenses  

 to develop all skills 

 to develop students’ imagination 

Presentation: Students draw the face of a person on the corner of the page and give that person a 

name. Then under their drawing they write five adjectives to describe the person’s appearance. 

and five more adjectives to describe the person’ character, three things that the person likes 

doing and who the person lives with. So, they  create an imaginary person whom they will use in 

their story. The teacher writes the following sentence on the blackboard and asks them to write it 

down: “It was a dark and stormy night “the teacher stops and students in each group have to 

write in the name of the person they have drawn and followed by the word “was” and complete 

the sentence from their imagination and add one more sentence. Once all groups have added a 

sentence to their story, get them to stop and pass the paper to the group on their right. The 

students then read through the information and beginning of the story and then add one more 
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sentence to it. After they have done this the teacher asks them once more to pass the paper to the 

next group on the right. They continue to do this with each group of students adding a sentence 

to each story, gradually building up each story as the papers are passed around the class. The 

game continues until students are starting to lose interest or have written enough and tell them to 

finish the story. After they finish each group reads their story and they correct errors. This 

activity is fun and creative and students are very motivated. 

3.Give a meaning 

Grammar: Adjectives 

Level: 5
th

 grade 

Time: 15 minutes 

Materials: none 

Type of interaction: class work. 

Aims: to help students understand and practice word order 

Presentation: Teacher writes one sentence on the board. 

“I have got eyes”. 

Teacher tells students that they can change the meaning of the sentence by adding one word or 

two words separately or together. Students work alone and write as many sentence as they can. 

Teacher do not correct them when they write them on the blackboard. The class has to decide 

which are right and which are wrong. The sentence presented in the beginning was changed by 

students as follows: 

I have got big eyes.  

I do not have big eyes. 

I have got big blue eyes. 

I have got small brown eyes. 

I have got big black eyes. 

I do not have green eyes. 

Students have realized after playing this game that adjectives come in front of the noun and they 

have a certain order. The game was repeated several times but the sentences changed. Depending 

on the grammar aims the teacher will vary the rule of how many words are to be added.  

 

Prof. Brot Delia  
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Luna ianuarie reprezintă pentru români prilej de comemorare a două mari personalitaţi 

ale acestui neam: poetul nepereche, Mihai Eminescu, cel pe care istoricul Nicolae Iorga avea să-l 

numească „expresia integrală a sufletului românesc” şi creatorul statului modern român, 

Alexandru Ioan Cuza. 

Dacă ziua de 15 ianuarie 1850 este ziua de naştere a limbii române literare, ziua de 24 

ianuarie 1859 reprezintă ziua de naştere a naţiuni române, atât de urgisită de istorie, dar dăruita 

de Dumnezeu cu mari oameni politici şi de cultură.  

Generaţia care a înfăptuit marele ideal al Unirii şi care înfăptuise revoluţia de la 1848 

avea în frunte înflăcăraţi patrioţi, 

precum Mihail Kogălniceanu, Vasile 

Alecsandri, Costache Negri, 

Alexandru Ioan Cuza, C.A. Rosetti şi 

mulţi alţii. La începutul anului 1859, 

alegerile de deputaţi din cadrul 

Adunărilor elective s-au desfăşurat sub 

semnul unor înverşunate înfruntări 

între forţele partidei naţionale 

unioniste şi forţele antinaţionale, 

potrivnice Unirii. La 5 şi 24 ianuarie , Adunările elective de la Iaşi şi Bucureşti îl alegeau în 

unanimitate ca domn pe Alexandru Ioan Cuza.  

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) a  modernizat statul român prin adoptarea 

unor ample de reforme  în învatamânt,  agricultură,  armată şi  justiţie.  
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Îşi atrage însă, treptat, antipatii pe întreaga scenă politică din ţară: radicalii își dădeau 

mâna cu conservatorii pentru a-l răsturna pe Cuza. Primii îi reproșau moderația, ceilalți un 

pretins revoluționarism. Se născuse o solidaritate temporară între adversari, ce avea să ducă la 

înlăturarea lui Cuza. Este nevoit să părăsească ţară şi să ia drumul exilului.  

Cuza şi Eminescu au trăit într-un veac încărcat de trăiri romantice, fără de care nu era 

posibilă schimbarea, revoluţia, transformarea modernă a societatii românesti. Când Cuza era ales 

domn al Principatelor Unite, micul Mihai avea doar 9 ani si era elev la Cernauţi în clasa a 4-a 

primară, obţinând la sfârşitul anului şcolar locul al 5-lea din 82 de elevi. 

În vara anului 1868, tânărul poet Eminescu, însoţind trupa de teatru a lui Mihail Pascaly, 

se oprea prin mai multe oraşe transilvănene, cele prin care, cu doi ani mai devreme, trecuse şi 

Alexandru Ioan Cuza în drum spre exilul său. În  ianuarie 1870, Mihai Eminescu, în fruntea unui 

grup de studenţi, îi face o vizită lui Alexandru Ioan Cuza, la Ober-Döbling, aducându-i, fostului 

domn, omagiul tinerimii române. Poziţia adoptată de Mihai Eminescu faţă de Cuza l-a 

determinat pe marele eminescolog Dimitrie Vatamaniuc să afirme: „Cultul lui Eminescu pentru 

Alexandru Ioan Cuza se explică prin importanţa ce-o acordă reformelor sale, realizate într-un 

timp scurt şi fără sprijin dinafară" . În anul întâlnirii lor, 1870, Mihai Eminescu era student iar 

Alexandru Ioan Cuza era  în al patrulea său an de exil. Poetul este necruţător cu participanţii la 

complotul detronării lui Cuza şi subliniază: „ ...lovitura de stat este a lui Cuza. Ca să facă fapte 

mari. Toată lumea a fost cu dumnealui. Dă drepturi naţiunii întregi”. Cuvintele sale sunt în acord 

cu cele ale marelui om politic Mihail Kogălniceanu care afirma că : „... nu greşelile l-au răsturnat 

pe Cuza, ci faptele sale cele mari...".  

 „Domnia lui Cuza e istoriceşte cea mai însemnată de la fanarioţi încoace”, afirma şi 

Eminescu în Curierul de Iaşi, din 8 martie, 1877. Opera reformatoare a lui  Cuza, a însemnat 

apariţia „noului” în istoria noastră naţională şi rezonează cu cea de întemeiere culturală, împlinită 

de Eminescu, la nivelul universalităţii.  

Personalităţile revoluţiei de la 1848, domnitorul Cuza şi reformele sale, vor marca opera  

tânărului poet Mihai Eminescu şi se vor transpune  în profeţiile sale pentru dulcea Românie : 

„Viată în vecie, glorii, bucurie,/ Arme cu tărie, suflet românesc,/ Vis de vitejie, fală şi mândrie”. 

 

 

Prof. Monica Popescu 



 65 

 

Prof. Cociu Delia  



 66 

 

 
 
 
 
Colectivul de redacție 
 
Prof. Armenciu Claudia 
 
Elevii  

 

Băilă Rareș  

Boabeș Antonia 

Dîrja Larisa 
Floca Denisa 

Frățilă Robert 
Hamza Raul 

Horumbă Alexandru 
Mandache Adriana 

Moșneag Paul 
Muntean Paul 

Nicolescu Tudor 
Opriș Clara 

Panduru Patrick 

Pîțan Miriam 

Ștefan Alexia 

Trandafir Maria 
 

 

 
 
 

Tehnoredactarea şi grafica 
Prof. Armenciu Claudia 

Prof. Armenciu Claudia 

Profesori 
Bârsan Alexandra 

Brot Delia 
Ciobanu Alina 

Cociu Delia 
Comănescu Anca 

Dragoș Elena Lavinia 
Dan Marieta 

Jianu Anamaria 
Pârvu Adina 

Popescu Monica 
Popescu Aurel 

Rotaru Anamaria 
 



 67 

 


