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În anul şcolar 2016-2017, noi, pe atunci elevi ai clasei a VI a B, împreună cu doamna 

dirigintă Dan Marieta, am participat la multe activităţi interesante. Iată câteva dintre ele, aflate în 

topul preferinţelor tuturor elevilor! 

 Cel mai aşteptat eveniment al anului a fost, bineînţeles, excursia, care a avut loc în luna 

mai. Am vizitat Peştera Muierii, Peştera Polovragi, care sunt printre cele mai frumoase peşteri de 

la noi din ţară. Un alt obiectiv vizitat a fost Salina Ocnele Mari, unde am petrecut clipe minunate. 

Suveniruri am cumpărat de la Horezu, unde se produce vestita ceramică. Ne-am distrat, am râs, 

ne-am fotografiat şi ne-a părut rău că s-a terminat! 

 În fiecare an, ultima zi de vineri din luna septembrie este dedicată ştiinţei la “Noaptea 

Cercetătorilor”. Am fost şi noi acolo, însoţiţi de doamna dirigintă! Ne-au impresionat 

spectacolele cu roboţi dar şi diferitele experimente prezentate. 

 Am aflat că, până acum, peste un milion de voluntari au participat la acţiuni de strângere 

a gunoaielor. Şi noi am fost printre ei, în cadrul programului “Let’s do it!”. Ne-am implicat şi nu 

am regretat! Cu toţii vrem să trăim într-o lume curată! 

 În apropierea Crăciunului, am vizitat Căminul de bătrâni, ocazie cu care am oferit 

felicitări şi obiecte realizate de noi. Ne-am adus aminte de bunicii noştri şi ne-am dat seama că 

nu este greu să aducem un strop de bucurie oamenilor care au nevoie de asta. 

 Din toate activităţile am avut de învăţat….istorie….geografie…religie…biologie, fără 

catalog, fără manuale, fără note şi în plus ne-am recreat şi ce bine ne-am distrat!  
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Zaharia Lorena, clasa aVIIa B 

 

  
Zâna toamnă a ajuns pe meleagurile ţării noastre, aducând cu ea roade bogate şi miresme 

îmbietoare. 

 Soarele palid se ascunde după norii cenuşii. Pădurile s-au îmbrăcat într-o armură de 

aramă. Toamna trimite păsările în ţările de soare pline. Frunzele colorate se desprind din copaci 

şi cad pe pământul amorţit, ţesând covoare moi. Nu se mai aud trilurile încântătoare ale păsărilor. 

Bruma apleacă florile gingaşe spre iarba ofilită. Frunzişul îşi schimbă treptat culorile: de la 

galbenul pal la roşul de foc. Au început să cadă fulgi de nea, iar iarna este aproape.  

 A venit timpul ca toamna, în caleaşca sa de frunze veştejite să-şi ia adio de la natură, 

făcându-i loc bunei sale surori, iarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pîţan Miriam clasa a VI-a A 
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Toamna este zâna cu rochia din frunze ruginii, 

care aduce belşug şi  bogăţie. Ea a venit în caleaşca ei de 

frunze moarte, picurând pete ruginii peste pământ. 

Pădurea e ca un castel din basme. Frunzele 

moarte ale copacilor s-au aşternut pe pământ sub forma 

unui covor multicolor. Gâze plăpânde, amorţite de frig, 

caută adăpost, sub stratul gros de frunze. Pleacă păsările călătoare, vâslind în înălţimi. Bruma 

apleacă florile gingaşe spre iarba ofilită.Copacii sunt încărcaţi cu roadele toamnei, de la merele 

aurii cu miros parfumat şi miez dulce la gutuile amărui cu puf galben. Nopţile sunt din ce în ce 

mai răcoroase, iar afară lacrimile toamnei udă pământul amorţit. 

Anotimpul autumnal  realizează decorul viu colorat al naturii mângâiate de razele firave 

ale soarelui. 
 

Văcar Antonia clasa a VI –a  A 

 

 

Anotimp învăluit în ploi,  

Toamna aduce roade pentru noi. 

Deasupra ogorelor dezbrăcate 

Se ridică ceața pe-neașteptate. 

                            (Muntean Andreea) 
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Toamna bogată și rece  

Ea-n gutui și struguri se-ntrece. 

Vacanța copiilor-i gata 

Cine nu-i gata, îl ia cu lopata! 

                                (Iovu Eduard) 

 

Târzia toamnă ajunge și aici. 

De-acum ceru-i pictat cu nori mari și mici. 

Ceața învăluie strada, 

În csă, mama coace rulada. 

 

Grăbiți adunăm struguri, gutui și mere,  

Iar părinții le pun în panere. 

Recolta-i bogată  

De-o strângem cu toții laolaltă. 

                                 (Stănilă Sebastian) 

 

 

                     Început  de toamnă 
 

Anotimp de sărbătore,  

Toamna vine pe aici.  

A sosit ca prin minune 

Cu gutui și coșuri pline. 

 

Gospodinele fac gemuri,  

Iar copiii merg la școală.  

Temele-nceputau iară!  

               (Cimpoeru  Agatha)  
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Este seară. Mă aflu în odaia mea pregătită 

de somnul cel dulce al nopții. Lumina pâlpâie 

ușor. O lumină caldă, dar puternică inundă 

încăperea. Totul prinde viață: jucăriile încep să 

danseze, zânele pictează aripile fluturașilor aflați 

pe candelabru, iar bravii soldăței își continuă 

parada.  

La un moment dat, cineva mă strigă pe 

nume. Ursulețul mă apucă de mână și mă duce în 

fața oglinzii. Aceasta s-a transformat într-un 

portal spre o altă lume, o lume a stelelor nopții; stele care îndeplinesc visele negrăite ale copiilor.  

Temătoare, am pășit pe pajiștea 

steluțelor. Acolo erau multe flori cu petale 

din praf de stele. M-am plecat asupra 

lor….. miroseau divin. Am făcut 

cunoștință cu câteva dintre steluțele de 

acolo. M-au întrebat care sunt visele mele. 

Le-am spus că mi-aș dori să cânt pe marile 

scene ale lumii. M-au luat de mână și mi-

au spus că dacă îmi doresc cu adevărat voi 

reuși. Dacă vreodată simt că îmi este greu 

să privesc spre cer. De acolo, de sus, ele 

îmi vor aminti că nu sunt singură.  

O voce mă strigă și îmi amintește că trebuie să merg la școală. Este mama. Îmi dau seama 

că a fost doar un vis… atât de real.  

                                                                          

Mihu- Luca Lavinia Luana, Clasa a III-a B 
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Trandafir Roberta Maria Clasa a IV-a A 
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Cu ocazia Zilei educației elevii 

școlii noastre au realizat afișe 

pe următoarele teme: 

Educație pentru sănătate 

Educație pentru pace 

Educație pentru mediu 

Stop violența 

Stop discriminare 
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Una dintre activitățile clasei a III-a A, incluse în Programul Național „Școala Altfel” 

desfășurat de școala noastră in perioada 23-27.10.2017,  a fost cea dedicată experimentelor 

științifice. 

Am ales acest tip de activitate care să stimuleze 

imaginația și spiritul de explorare specifice copiilor, 

ținând cont de faptul că cei mai mici sunt din ce în ce mai 

mult interesați de științe, în special de experimentele 

științifice. Copiii pur și simplu adoră aceste experimente 

pe care le consideră interesante, distractive și chiar 

magice. 

În cele ce urmează, voi prezenta câteva dintre 

experimentele pe care împreună cu elevii clasei mele le-

am pus în practică și care pot fi efectuate atât în clasă cât 

și acasă de orice copil, bineînțeles asistat de un adult. 

1). Vulcanul care erupe 

• Materiale necesare: 

o o lămâie; 

o bicarbonat de sodiu; 

o colorant alimentar; 

o detergent de vase; 

o un cuțit; 

o o tavă; 

o o linguriță; 

o un pahar. 

• Experimentul: 

o se taie o bucată mică din unul dintre capetele lămâii, astfel încât aceasta să 

poată fi așezată în poziție verticală  („în picioare”) pe masă; 

o se taie un căpăcel în partea de sus a lămâii și se scobește, lăsând zeama în  
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interiorul ei; 

o se așază lămâia pe o tavă, se adaugă câteva picături de colorant alimentar 

în interiorul ei și câteva picături de detergent de vase pentru ca „lava” să 

fie mai spumoasă; 

o lămâia va începe să „erupă” în momentul în care se va adăuga în interiorul 

ei și o linguriță de bicarbonat de sodiu. 

• Explicația științifică: 

o bicarbonatul de sodiu și sucul de lămâie interacționează între ele din cauza 

unei reacții chimice acido-bazice, iar unul dintre rezultatul acestei reacții 

este dioxidul de carbon. 

2). Să colorăm flori! 

• Materiale necesare: 

o colorant alimentar roșu; 

o un pahar; 

o apă; 

o o floare albă (garoafă, crizantemă). 

• Experimentul: 

o într-un pahar se pregătește soluția colorată, prin adăugarea colorantului 

alimentar în apă; 

o se pune floarea în paharul cu soluția colorată; 

o lăsăm floarea să absoarbă bine apa colorată și vom avea parte de o 

surpriză: petalele florii se vor colora în roșu. 

• Explicația științifică: 

o prin intermediul tulpinii, planta transportă soluția colorată la frunze și 

floare (petale) pentru a se hrăni. 

3). Poțiunea magică 

• Materiale necesare: 

o un borcan de sticlă; 

o o pâlnie (opțional); 

o ulei; 

o apă; 
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o colorant alimentar. 

• Experimentul: 

o se toarnă ulei în borcan; 

o se prepară soluția colorată prin adăugarea colorantului alimentar în apă; 

o se toarnă soluția colorată în borcanul cu ulei; 

o se observă cum soluția colorată se lasă la fund pentru că este mai densă, 

iar uleiul rămâne deasupra. 

• Explicația științifică: 

o  uleiul nu se amestecă cu soluția colorată (apa colorată) deoarece este mai 

puțin dens, motiv pentru care stratul de ulei va sta întotdeauna deasupra 

stratului de apă. 

4). Un fel diferit de pescuit 

• Materiale necesare: 

o un magnet; 

o un pahar; 

o apă; 

o o agrafă de birou. 

• Experimentul: 

o se introduce agrafa în paharul cu apă; 

o se lipește magnetul de peretele exterior al paharului; 

o când agrafa se apropie de marginea paharului, se ridică magnetul de-a 

lungul peretelui exterior pâna la gura paharului, observând că agrafa 

parcurge un traseu similar. 

• Explicația științifică:  

o magnetul va atrage agrafa, aceasta putînd fi scoasă din interiorul paharului 

cu apă fără să ne udăm pe mâini, deoarece forța magnetică acționează 

chiar și prin apă sau sticlă. 

Activitatea care a încheiat săptămâna dedicată Programului Național „Școala 

Altfel” a avut un real succes. Copiii au lucrat cu plăcere, s-au simțit relaxați și s-au 

bucurat de rezultatele muncii în echipă. 

Prof.înv.primar Alina Ciobanu 
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În săptămâna 23-27 octombrie 2017, clopoțelul nu și-a mai făcut auzite ecourile iar elevii 

clasei a IV-a A  şi-au lăsat ghiozdanele acasă, pentru că la Școala Gimnazială Nr.1 Sibiu  a  

început Săptămână „Să știi mai multe, să fii mai bun” . 

Săptămâna a debutat cu activităţi culinare, în care copiii s-au transformat în mici cofetari 

. Atelierul de ciocolată a fost animat de angajații Laboratorului Chocolate Delice și  a cuprins 

prezentarea unor secrete despre  ciocolată, degustare și decorarea de către elevii clasei a unor 

figurine de ciocolată. Micii cofetari abia s-au putut abține să nu le savureze  pe loc. Finalul 

activității a fost cel mai dulce…   

 

 

 

 

 

 

 

Ploaia din ziua planificată pentru mult așteptata 

excursie nu a reușit să șteargă zâmbetele copiilor, 

care au transformat-o în cea mai “îndrăgită şi 

luminoasă” zi . Elevii au debordat de energie în 

mijlocul mediului natural , încărcat de mireasmă şi 

legendă . Traseul ales a fost: Peștera Valea Cetății- 

Cetatea Râșnov- Dino Parc Râșnov. 

  

Vizita cu copiii la Dino Parc din Râşnov, singurul parc tematic cu dinozauri din România 

şi cel mai mare din Sud Estul Europei, ne-a oferit o mulţime de surprize.   Cei 50 de dinozauri în 

mărime naturală, creaţi din fibră de sticlă şi un tip special de răşină, distribuiţi în parc pe un 

traseu uşor de parcurs cu piciorul, au purtat copiii curioși cu milioane de ani în urmă.  
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   Pe la mijlocul călătoriei, copiii au avut parte de experiența unui  cutremur, 

provocat de vulcanul realizat în colaborare cu o echipă profesionistă de la Hollywood (o 

platformă care vibrează puternic la fiecare trei minute, mişcarea fiind însoţită de zgomote 

specifice unei erupţii şi dinozaurilor). 

 Împletirea geografiei cu istoria și știința  a făcut această zi memorabilă.   

 

 

Miercuri Teatrul Gong din Sibiu și-a deschis porțile elevilor școlii noastre cu piesa „Da 

Yang şi Prinţesa Da Ying”, un spectacol după o poveste orientală despre iubire şi curaj, în care 

regizoarea Eva Labadi Megyes foloseşte păpuşi inspirate 

din teatrul tradiţional japonez. 

 Joi a fost ziua „marii bălăceli” la Baia Populară 

Neptun : zâmbete, bucurie, jocuri, sărituri în apă, toate 

condimentate cu multă bună dispoziție și stropi de apă....   

 

 

Vineri, elevii clasei a IV-a A “au 

făcut cunoștință” cu  colonelul August Von 

Spiess, vânător al Casei Regale a României 

în timpul regelui Ferdinand I , prin 

vizitarea Muzeului de Vânătoare "August 

Von Spiess", unde au putut admira 

impresionanta lui colecție de trofee de 

vânătoare , de  aproximativ 1600 piese.   
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Și pentru că jocul rămâne activitatea preferată a tuturor copiilor, am încheiat ziua cu 

activități distractive în Pacul Sub Arini din Sibiu.  

Impresiile copiilor după această săptămână nu au întârziat să apară. Ei au realizat desene 

și au compus chiar și poezii.  

  

   
  

 
 

 

Prof. înv. Primar PÎRVU ADINA 
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Toamna aceasta a fost ... altfel. Pentru prima dată, școala noastră a organizat Săptămâna 

Școala Altfel toamna, în perioada 23-27 octombrie. Am așteptat această săptămână cu nerăbdare, 

cu emoții și așteptări noi... Știam că va fi altfel... era un nou început, acum suntem printre cei 

mari. A fost altfel, a fost diferit, a fost frumos...  

La rugămintea doamnei diriginte, am așternut pe 

hârtie – sub semnul anonimatului – câteva gânduri, 

impresii despre această săptămână. Iată ce ne-a plăcut 

cel mai mult și ce ne-a plăcut mai puțin... 

Activitatea mea preferată a fost excursia la Râșnov pentru că am călătorit cu un autocar 

de lux ... a fost cea mai tare excursie! 

De când a venit autocarul mi-am dat seama că va fi o zi super. 

Cel mai mult mi-a plăcut vizita în peșteră deoarece am văzut lilieci și am aflat cum s-a 

format  peștera. 

Cel mai mult mi-a plăcut când am găsit-o pe pisicuța Pisicita și salamandra în fața 

peșterii... 

Mi-a plăcut cel mai mult Dino Parcul deoarece am văzut mulți 

dinozauri... acolo era un loc de joacă și era frumos cum se vedeau frunzele ca 

un covor... A fost super! 

La peșteră mi-a plăcut pentru că erau lilieci și tot felul de lucruri 

frumoase și înfiorătoare... afară era un drum abrupt ca într-o aventură din 

povești. 

La Dino Parc mi-a plăcut pentru că erau mulți dinozauri (falși, dar 

drăguți), era un meteorit care se aprindea și se stingea, un vulcan care din când în când scotea 

fum și mișca pământul... 

Mie mi-a plăcut cel mai mult tiranozaurul care răgea și se mișca... iar in autocar a fost o 

atmosferă frumoasă. 

Mi-a plăcut cel mai mult când am fost la Dino Parc și la peșteră, deoarece am fost cu 

clasa, am aflat lucruri noi, ne-am distrat... a fost frumos și amuzant. 
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Cel mai mult mi-a plăcut excursia la Râșnov deoarece a fost o zi plină de aventuri, 

haioasă, interesantă, și a fost ceva nou pentru mine... și la Haloween party a fost super! 

Mi-a plăcut Balul Gogoșilor deoarece a fost multă distracție și cântece, am gustat gogoși, 

s-au dat premii – un coleg a câștigat premiul pentru cea mai bună gogoașă; eu am câștigat un 

premiu la tombola de la sfârșit; a fost incredibil! 

Cel mai mult mi-a plăcut excursia la Cetatea Râșnov. 

Priveliștea era minunată, iar casele parcă erau de jucărie. 

Ruinele rămase arătau vechi și maiestoase. 

Mi-a plăcut cel mai mult în excursie pentru că am stat 

cu grupul și cu doamna dirigintă, am cântat, ne-am jucat, am 

făcut poze și ne-am distrat foarte mult. 

Cel mai mult mi-a plăcut când am fost în excursie... pentru că am fost prima dată cu 

doamna dirigintă, am făcut multe poze, pentru că ne-am distrat și ... am  multe amintiri frumoase. 

Mie mi-au plăcut cel mai mult jocurile sportive deoarece fotbalul este activitatea mea 

preferată. Excursia … a fost o experiență nemaipomenită! 

Cel mai mult mi-a plăcut la Dino Parc… dar și Întors pe dos a fost foarte 

frumos și interesant; acesta a fost un film de animație (preferatele mele)… 

Mie mi-au plăcut toate activitățile, dar am fost dezamăgită de vreme… 

Mie nu mi-a plăcut la Dino Parc că a plouat și nu prea puteam face poze. 

Nu mi-a placut filmul istoric și activitatea cu brățări; filmul a fost 

plictisitor și fără calitate audio, iar brățări nu știu să fac pentru că nu sunt 

îndemânatic. 

Pe mine nu m-a încântat prea mult filmul istoric deoarece a fost puțintel 

plictisitor. 

Cel mai puțin mi-a plăcut când am avut jocurile sportive pentru că nu 

am jucat cu clasa mea. 

Unii dintre noi spun că totul a fost frumos, alții au găsit mici 

‘imperfecțiuni’ ale acestei săptămâni. Dar oare este ceva perfect? Săptămâna 

Școala Altfel nu a fost perfectă, a fost … altfel… Noi nu suntem perfecți, gândim diferit, 

apreciem diferit, suntem diferiți… Dar am fost de acord cu toții că a fost o săptămână frumoasă. 

Clasa a V-a A   
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Dino Parc denumit și Dino Land este un muzeu cu dinozauri. A fost construit cu scopul 

de a-i atrage pe cei mici si pe cei mari.  

S-a deschis pe 9 iunie 2015 și a fost gândit de un om care a mers cu copiii lui într-un Parc 

German cu dinozauri. În acest parc sunt 47 de dinozauri în mărime naturală foarte speciali pentru 

că sunt creați din fibră de sticlă și un tip special de rășină. 

Parcul ocupă o suprafață de 1,5 hectare și toată construcția a costat în jur de 5 milioane de 

euro.  

Se află în județul Brașov pe strada Cetății din Râșnov. 

Acest parc minunat le oferă o experiență unică copiilor cât și adulților. 

Eu am fost cu clasa mea și cu doamna diriginta , mi-a plăcut foarte mult și vă recomand 

să mergeți și voi. 

  

 

 

 

 

Ștefana Burlă – clasa a V-a A 
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Peștera Valea Cetății este o peșteră situată la aproximativ 3 km de orașul Râșnov, pe 

șoseaua Valea Cetății spre Poiana Brașov, la 825 m altitudine. Peștera a  fost descoperită acum 

circa 60 de ani (când în urma unei explozii hidraulice - datorită sedimentelor acumultate si a 

intrării foarte înguste - a fost desfundată intrarea în peșteră, de unde și numele de peștera 

Fundata). Galeria principală are o lungime totală de circa 958 m. 

Înainte de 2011 intrarea se facea anevoios, doar pe burtă. Dar cu un echipament adecvat, 

Peștera Valea Cetății se poate admira în toată splendoarea ei. Deși cu ceva timp în urmă ea a fost 

vandalizată, încă mai pot fi observate în "Sala Mare" stalactite și stalacmite de diferite mărimi, 

printre care una de 2 m înălțime. Din "Sala Mare", cu o înălțime de peste 20 m și aproximativ 

2500 mp, pleacă în diferite direcții galerii secundare de diferite mărimi. Pereții peșterii sunt în 

general acoperiți cu scurgeri de calcit. 

Peștera Valea Cetății a fost declarată Zonă naturală protejată de interes național și 

monument al naturii, conform Legii nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, publicat în Monitorul Oficial 

al României nr. 152 din 12 aprilie 2000. 

 

  

NOUA INTRARE      INTRAREA VECHE 

 

Patrick Baumann – clasa a V-a A 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99ter%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Km
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2%C8%99nov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Poiana_Bra%C8%99ov
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Mie cel mai mult mi-a plăcut în excursie pentru că 

în autocar am cântat. 

 

 

 

 

 

Mie mi-a plăcut cel mai mult filmul cu emoțiile și 

Balul gogoșilor, care a fost cel mai tare lucru împreună cu salata de fructepe care am realizat-o. 

Pentru mine săptămâna altfel a fost frumoasă și distractivă 

Clasa a V-a B 

Activitatea  în care noi am văzut filmul “Întors pe 

dos” a fost  foarte folositoare  pentru că, pe lângă faptul că 

am vizionat un film extraordinar, am si scris un text despre 

cum s-au întâlnit sentimentele. Cel puțin asta a fost în 

echipa mea. 

Echipa mea a avut 7 membri care au fost :  Nicola[sefa grupului ],Diana, Gabi, Alex, 

David R., David V. si , desigur, eu. Fiecare din noi și-a ales un sentiment, iar sentimentele pe 

care noi le-am avut au fost : dezgust, bucurie, tristete, furie și frică. Prima oară am descris fiecare 

sentiment, iar apoi am spus cum s-au întâlnit. Evident că locul unde s-au întâlnit a fost un Mall. 

După ce toți am scris, am început să citim si să  prezentăm  povestea scrisă. Toți am 

ascultat când ceilalți au prezentat povestea lor.  A fost o ocazie  de a-ti  dezvolta abilitatea de a 

explica  un lucru sau o părere.  A fost, de asemenea, o ocazie de a comunica și de a interacționa.  

Am realizat și un barometru al emoțiilor pentru prima dată. Dacă aș revedea  filmul, aș 

urmări fiecare  detaliu în parte  pentru a întelege filmul mai bine. 

A fost o zi minunată! 

Cristina Toboș, clasa a V-a B 
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Suntem elevii clasei a VI a B a Scolii Gimnaziale numarul 1 Sibiu. 

Dupa multe emotii de a nu fi trecuti in caietul clasei cu note slabe sau 
abateri de la regulamentul scolii iata ca a sosit si ziua plecarii in excursie.  

În data de 24.10.2017  o zi ploioasa de toamna la ora 7.00 împreuna cu 
elevii clasei a VIII – B am plecat in excursie de doua zile . Domnul diriginte a 
propus aceasta exursie pentru a socializa intre noi si a ne cunoaste mai bine, 
deorece  este dirigintele nostru doar de anul acesta. Excursia a avut un traseu 
frumos, traseu care a inceput cu vizitarea centrului orasului – Cetatii Sighisoarei 
cetate medievala in care a loculuit  Vlad Tepes si este in continuare locuita. În 
acest obiectiv turistic domnul diriginte ne-a lasat sa vizitam nestigheriti strazile 
cetatii. Dupa vizita ne-am intalnit in locul stabilit plecand spre urmatoarea 
destinatie – Centrul orasului Brasov. Pe drum insa, surpriza! Din cauza vremii 
foarte ploioase domnul diriginte impreuna cu ceilalți organizatori ne aduc la 
cunostinta ca urmatorul obiectiv este mallul  din Brasov, bucuria a umplut 
autocarul. Ajungand la mall am stat aproximativ o ora si jumatate timp in care ne-
am rasfatat cu dulciuri si mancaruri delicioase. Dar iata ca trebuie sa mergem mai 
departe  sa vizitam alte obiective propuse. Ajungem la primul obiectiv: Castelul 
Bran. Ploua in continuare tare, un coleg si-a pierdut geaca in autocar nu o mai 
gaseste incercam sa nu ne udam foarte tare .  Ajungem la castel urcand o panta 
lunga si alunecoasa.  Castelul dateaza din anul 1225. Aici am vazut dormitorul lui 
Vlad Tepes. Din castelul Bran se vedea tot orasul. Totusi am fi dorit sa avem ghid 
pentru a afla mai multe despre obiectele si incaperile castelului. Pornim spre al 
doilea catel,  Castelul Cantacuzinilor. Aici intrarea se face doar la ore stabilite. 
Asteptam facand glume . La intrare in castel era un arbore genealogic foarte mare 
care cuprindea toata familia Cantacuzino. In Castel , la parter, erau opere de arta 
importante si parti din istoria  României. Feroneria castelului este origianala ne 
spune ghidul. Urcam la etajul superior unde este o expozitie de fotografie 
contemporana , se schimba ghidul. Am  iesit din castel,  de data aceasta cu multe 
informatii, si ne indreptam spre locul de cazare hotel Cota 1400. Dupa ce am ajuns 
la hotel am primit cheile camerelor, camere care aratau inpecabil. Am  coborat la 
masa unde angajatii hotelului ne asteptau cu masa pusa si o noua supriza –
PETRECERE si o camera cu jocuri unde ne-am distrat foarte bine, dupa care a venit 
domnul diriginte si ne-a trimis la culcare noi fiind foarte suparati pentru aceast 
lucru. Seara cand am urcat spre hotel din cauza intunericului nu am putut vedea 
frumusetea naturii, insa dimineata cand am fost treziti  am vazut splendoarea 
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peisajului, dar si ursi. Dupa micul dejun domnul diriginte a pregatit o noua surpriza 
ducandune sa coboram in Sinaia cu telecabina. Din telecabina privelistea a fost 
superba, iar castelul Peles urmatorul nostru obiectiv turistic se vedea in toata 
splendoarea lui. Cand am ajuns la Peles ne-am mirat de frumusetea acestuia . 
Înăuntru totul era scump si pretios.În castel am aflat de la ghid ca acesta a fost 
unul din cele mai moderne castele ale Europei la vremea cand a fost dat in 
folosinta . Dupa ce am plecat din  Sinaia ne-am indreptat spre Curtea-de –Arges 
insa drumul a fost foarte dificil din cauza curbelor unii dintre colegi avand rau de 
masina, insă atmsfera din autocar a fost deosebita am râs, ne-am jucat, etc. Pe 
drum am facut popas la Mausoleul de la ....... inchinat eroilor cazuti in primul 
razboi mondial. Am ajuns la Manastirea Curtea de Arges, am vizitat manastirea 
Curtea-de-Arges si am aflat ca aceasta se afla pe bacnota de un leu, am facut poze 
de grup si apoi am plecat spre casa, unde am ajuns cu intarziere din cauza 
traficului de pe Valea Oltului. Cand am ajuns parintii ne asteptau in fata scolii.  

Ce ne-a placut : obiectivele 
turistice, plimbarea cu telecabina, 
mancarea si atmosfera din 
autocar.                                     

Ce nu ne-a placut: nu am 
avut voie cu kendama, împărțirea 
pe camera nu ne-a mulțumit pe 
toți. 

A fost o excursie plina de 
amintiri frumoase impreuna cu 
Domnul diriginte. 

 Multumim! 

 

 

   Colectivul clasei a VI a B. 
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Balul Gogoşilor 
 În data de 26 octombrie, clasele din 

gimnaziu au participat la activitatea desfăşurată în sala 

de sport, denumită  Balul Gogoşilor.  

 S-au desfăşurat diferite activităţi la care 

elevii au participat. A fost foarte distractiv, iar noi ne-

am simţit foarte bine. 

 

 Probele la care am participat au fost: 

 

- sărituri cu sacul   

 

- dans pe ziare 

 

 

-piramida paharelor 

 

 

-ou în lingură 

 

 

-miss şi mister 

 

 

 

 

( colegii noştrii din cl. a VI-a A, Daria Popa şi Raul Nică au obţinut  premiul I ) 
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Excursie Braşov-Râşnov 
 

În data de 27 octombrie am fost şi într-o excursie. Ne-am distrat foarte mult şi ne-am 

simţit foarte bine. Mai întâi am fost la Dino Parc. 

Dino Parc  
Am urcat cu trenuleţul, iar în parcul tematic am observant  47 de 

dinozauri în mărime naturală, fiecare atestat ştiinţific şi realizat după 

ultimele descoperiri paleontologice. În turul realizat am avut parte de experienţa unui cutremur, 

provocat de un vulcan. Am văzut căsuţele din copaci, aflate la nivelul coroanei, în care sunt 

evidenţiate diverse expoziţii, care oferă informaţii despre o lume încă învăluită în mister.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 

 

Ne-am distrat la locul de joacă şi am remarcat  traseele de aventură şi tiroliană.  

Am fost entuziasmaţi de filmuleţele văzute la cinematograful 9 D. 

Am făcut poze şi ne-am bătut cu frunze.  

 

 

http://www.dinoparc.ro/home.html#top
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Peştera Valea Cetăţii 
 

A fost  declarată Zonă naturală 

protejată de interes naţional şi 

monument al naturii. 

În Sala Mare  am observat  

stalactite şi stalacmite de diferite 

mărimi şi un cal sculptat într-un perete 

al peşterii.  Ne-a plăcut foarte mult ! 

 

 

Cetatea Râşnov   
Este situată pe dealul calcaros aflat la sudul oraşului Râşnov. 

 Ne-au impresionat  priveliştea extraordinară şi stilul arhitectonic simplu, adaptat 

cerinţelor de fortificare, aerul medieval păstrându-se şi acum după 500 de ani de existenţă !  

A fost o excursie foarte frumoasă şi ne-am distrat de minune! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizat de: 

Opriș Clara, Gruber Nicoleta, Lucian Ștefana, Buta Ioana,  

Scripcaru Cătălina, Mic Alex clasa a VI-a A 
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Școala altfel este acea săptămână în 

care presiunea clopoțelului și a lecției de 

cincizeci minute sunt absente. 

Copii mici sau mari, cuminți sau 

năzdrăvani, toți copiii iubesc această 

săptămână.  

Este asemenea unei mini-vacanțe 

pe care o aștepți cu  mult drag și cu mare 

nerăbdare. Este plină de entuziasm, 

creativitate și dorință de a explora și de a 

experimenta lucruri noi. În această mult 

îndrăgită săptămână se vizitează muzee, castele, cascade, centre sociale, culturale, religioase și 

alte locuri fascinante. 

Cred că această săptămână ar trebui să dureze la nesfârșit sau măcar să se organizeze mai des. 

 
Băilă Rareș-Mihai VII A 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tăban Iulia-Maria  VII A 

În această săptămână 

Ne-am distrat ca într-o lună. 

Jandarmii i-am vizitat, 

Tehnica ne-au arătat 

Cum dresează ei 

Toți simpaticii căței. 

 

Apoi Cluju-am vizitat, 

Istorie am învățat, 

Religie și geografie 

Toată lumea să le știe. 

Apoi despre animale, 

   

 

Iar la Alba în cetate 

Sunt statui nenumărate, 

Cu Mihai pe cal, în frunte, 

De strămoși ne-aduce-aminte. 

 

Dulciuri de la Trans-Agape 

Le-am gustat aproape toate. 

Apoi pâinea din cuptor 

Am pus-o-n oala din nămol. 

Toate făcute de mâna noastră 

De întreaga-a șaptea clasă. 
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 Este luni, a început săptămâna „Școala altfel”. Noi ne-am 

hotărât să mergem la Jandarmerie. Doamna dirigintă a făcut rost de 

un autobuz ce ne-a dus la locul dorit. Am ajuns, un om ne-a explicat 

ce fac ei în caz de furt și de jefuire. 

 Aceștia ne-au arătat niște scamatorii cu niște câini dresați și 

identici. Câinii erau foarte frumoși și de aceeași rasă. Acești câini 

erau dresați să facă ce le spuneau stăpânii lor, încă de când erau mici. 

 La sfârșit, ne-au arătat mașinile lor și ne-au lăsat să ne urcăm în 

ele. Lângă mașini, erau două mese pline cu arme și dispozitive 

de apărare și de ajutor. Am vizionat un film despre pușcăriași și 

despre viața în pușcărie. 

Înainte să plecăm la școală, 

oamenii aceia ne-au plimbat cu ATV-urile. 

A fost foarte frumos. Aș vrea să mai merg acolo. 

  

Potole Paul, clasa a VII-a A 

 

Toți copiii se bucură când începe Școala altfel. Cea mai frumoasă zi a fost joi pentru că a 

fost Balul gogoșilor 

La Balul gogoșilor, toți ne-am distrat, acolo s-au făcut 

multe competiții, de exemplu: sărit cu sacul, dansul pe ziare și 

multe altele.Eu nu am participat la nicio competiție, dar am 

dansat, am mâncat, am băut suc și m-am distrat. 

La sfârșit, s-au anunțat câștigătorii. Din fericire pentru 

noi, a câștigat o colegă un tort, toți ne-am bucurat foarte tare. 

La sfârșitul balului, am mers cu toții la acea colegă acasă unde 

am savurat tortul. 

 
 
 

Hordobeț Raul, clasa a VII-a A 
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de prof. Alina Muraru 

 
 

Balul gogoșilor a fost pentru Cercul de lectură 

ocazia să-și promoveze activitatea în fața întregii 

școli.  Începând de la afișe, continuând cu săgețile 

artistice care indicau drumul până la  micul stand 

din sala de sport și încheind cu semnele de carte 

oferite în dar, totul grăiește clar despre implicarea 

entuziastă a membrilor cercului, dar și despre  

faptul că dragostea pentru carte și pentru citit este 

încă vie în școală și în afara ei. Acesta a fost scopul secret al acțiunii noastre: să arătăm că lumea 

citește și că lectura este încă o pasiune. Pentru că ați avut bunăvoința să răspundeți chestionarului 

pe care membrii cercului vi l-au înmânat, putem să și demonstrăm acest lucru. Am întocmit 4 

liste de cărți ,deja citite sau care tocmai se citeau, declarate de cei prezenți la bal și le prezentăm 

în continuare. 

 

Listă de lecturi preferate ale elevilor 

 

1. „Îți voi dărui soarele” de Jandy Nelson 

2. „Insula doctorului Libris” de Chris Grabenstein 

3. „Magia lucrurilor simple” de Estelle Laure 

4. „Momentul nostru infinit” de Lauren Myracle 

5. „Recrutul” de Robert Muchamore 

6. „Jurnalele Vampirilor” de L. J. Smith 

7. „Jurnalul unui puști” de Jeff Kinney   (x3) 

8. „Detectivii timpului” de Fabian Lenk 

9. „ Winnetou” de Karl May 

10. „Black Beauty” de Anna Sewell 

11. „Divergent. Insurgent. Experiment” de Veronica Roth 
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12. „Sub aceeași stea” de John Green 

13. „Singur pe lume ” de Hector Malot 

14. „Minunea” de R. J. Palacio 

15. „The Vampire Diaries” de L. J. Smith 

16. „Elixirul vieții” de Kenneth Oppel 

17. „Zâna Zorilor” 

18. „Pisicile războinice” de Erin Hunter 

19. „Miez de noapte” de Erin Hunter 

20. „Cele mai frumoase 50 de povești” 

 

 

Listă de lecturi preferate ale adulților (profesori și părinți) 

 

1. Biblia 

2. „Eu sunt Malala” de Malala Yousafzai 

3. „Agonie și extaz” de Irving Stone 

4. „Cei trei muschetari” de Al. Dumas 

5. „Pe aripile vântului” de Margaret Mitchell 

6. „Caietul Mayei” de Isabel Allende 

7. „Copiii sunt din rai” de John Gray 

 

 

Listă de lecturi în derulare ale adulților 

 

1. Doctorul de povești 

2. Un veac de singurătate de G. G. Marquez 

3. „Testamentul lui Abraham” de Igor Brgler 

4. „Idiotul” de F. M. Dostoievski 

5. „ A fost de unde n-a fost” de Victoria Nișcov 
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Listă de lecturi în derulare ale elevilor 

 

1. „Absolut tot” de Nicola Yoon 

2. „Nick și Tesla în laboratorul de înaltă tensiune” de „Science Bob” Pflugfelder și Steve 

Hockensmith 

3. „Fata din tren” de Paula Hawkins 

4. „Căutând-o pe Alaska” de John Green 

5. „Fullmetal Alchemist” de Hiromu Arakawa 

6. „Jurnalele Vampirilor” de L. J. Smith 

7. „Jurnalul unui puști” de Jeff Kinney   (x3) 

8. „ 75 de sfaturi de a supraviețui la școală” de Maria Frisa 

9. „Tarzan” vol X de edgar Rice Burroughs 

10. „Black Beauty” de Anna Sewell 

11. „Războiul limonadei” de Jaqueline Davis 

12. „Minunea” de R. J. Palacio 

13. „Însemnările unei puștoaice” de Rachel Renee Russell  (x2) 

14. „Cuore, inimă de copil” de Edmondo de Amicis 

15. Povești nemuritoare 

16. „Supraviețuitorii. Dușmanul ascuns” de Erin Hunter 

17. „Heidi” de Johanna Spyri 

18. „Micul Prinț” de Antoine de Saint Exupery 

 

 Cei curioși de acțiunea de promovarea lecturii pe care am numit-o „Gogoși 

scrise”, în acord cu evenimentul care a găzduit-o, au primit câte un semn de carte handmade, pe 

care erau notate îndemnuri la lectură sau pasaje din cărțile citite. Fiecare dintre aceste semne este 

și o invitație de a participa la ședințele cercului care au loc în fiecare miercuri de la ora 14. 
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-planul simplu de idei- 

 

 

 1. O babă vrăjitoare îl blesteamă pe prinț să o găsească pe fata transformată în gutuie de 

aur. 

 2. Pornind în călătorie, prințul primește de la altă babă un sac cu pâine, un sac cu zahăr, o 

funie, o mătură și o cutie cu unsoare. 

 3. Prințul le dăriuește celor care au nevoie de ele. 

 4. Balaurul nu primește ajutoare și moare de supărare. 

5. Prințul scoate fata din gutuie și se căsătorește cu ea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 31 
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Prof. Moraru Alina 
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de Dendiu Raul, clasa a V-a A 

 

Erau odată două clătite care se plimbau pe stradă. Dintr-o dată, una dintre ele s-a 

împiedicat, a căzut și i-a sărit tot gemul. Cealaltă clătită se panică așa de tare că chemă salvarea. 

Ajunși la spital, așteptând îngrozitor de mult, cealaltă clătită era nerăbdătoare și își rodea 

unghiile. Ușa salonului s-a deschisși domnul doctor I-a spus celeilate clătite: 

- Ne pare rău, Clătită, nu mai avem borcane cu gem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Gheorghe Andra, Clasa a V-a A 

A fost odată un oraș mare, în care toți oamenii se înțelegeau bine și niciunul nu se certa, 

dar, într-o zi, pe neașteptate, vine un monstru care își putea schimba forma. El a venit pentru a 

studia viața oamenilor. Pentru a studia mai bine, s-a transformat într-un câine deoarece el trebuie 

plimbat si așa putea vedea ce fac oamenii când merg pe afară. 

După câteva zile de studiat, el a fost plimbat prin centru. El și-a dat seama că poate să își 

arate adevărata identitate. Când s-a transformat în monstru, toată lumea s-a speriat, dar stăpâna a 

spus: ,, Stați, nu e periculos! Eu am stat cu el în apartament câteva săptămâni și nu mi-a făcut 

nimic... Oamenii nu erau atenți la doamnă, erau atenți doar la monstru. Ei și-au dat seama că nu 

este periculos deoarece nu le-a făcut nimic ți au putut pleca fără nici o frică. 

Au trecut câteva zile și în oraș a mai venit un monstru, dar mai rău, care voia sa atace 
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oamenii. Atunci când ei au văzut că sunt doi monștri identici, care își puteau schimba forma, se 

întrebau care este cel bun. 

Oamenii au pus cei doi monștri să treacă prin trei teste pentru a vedea care este cel bun și care 

este cel rău. 

Prima proba a fost să se transforme în animalul lor preferat. Au pus aceasta probă 

deoarece ei știau răspunsul, dar amândoi au avut același răspuns. 

A doua probă era sa spună în ce s-au transformat când au venit aici și să spună cine era 

stăpâna lui. Când trebuia sa dea răspunsul, cei doi monștri au avut din nou același răspuns. 

A treia probă era să salveze un pui de pisică dintr-un cuib de vultur. Când a început 

proba, monstrul cel bun a salvat puiul de pisică și toți și-au dat seama că el este el bun, dar a fost 

și erou. 

 Monștrii au început să se certe deoarece cel rău voia să atace oamenii, dar cel bun voia 

sa apere oamenii. 

Oamenii au vorbit cu monstrul rău și i-au spus că, dacă nu pleacă, îl fac ei să plece, iar 

monstrul a fost de acord să plece și să atace alți oamenii, din alte orașe. 
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de Bunea Alexandra, clasa a V-a A 

 

Știți și voi, că doar ați fost pe plajă, nisipul e ud la malul apei și uscat în depăratre. 

Gândiți-vă puțin… dacă nisipul ar fi timpul în care noi trăim ?! Sună puțin ciudat, dar… citiți în 

continuare. 

Imaginați-vă că nisipul de la mal pe care îl 

aduce apa, este făcut din momentele trăite cu câteva 

secunde înainte, iar momentele mai vechi sau 

amintirile compun acel nisip uscat. 

Când noi călcăm pe nisipul uscat, ne amintim unele 

lucruri… Ce frumos ar fi de ar fi așa! 

Apa ar putea fi ca un oficiu poștal care trimite 

scrisori, iar nisipul ar fi o hală cu colete, scrisori și 

alte lucruri. 

Nisipul e un roman scris de toți oamenii de pe Terra, cu povești și poezii despre fiecare. 

 

 

de Dendiu Raul, clasa a V-a A 

 Era odată, demult, un călugăr pe nume 

Nisip-Timp. El era foarte înțelept și păzea 

clepsidra timpului. Într-o zi, acest călugăr era 

aproape de moarte și îi dădu această slujbă 

ucenicului său, iulius. Îl chemă pe acesta și îi 

spuse: 

 - Uite, Iulius, eu am să mor și îți dau clepsidra aceasta. Ea o să te ajute să te descurci în 

viață. 

 - Sigur, spuse el cu lacrimi în ochi. 

 Apoi se duse el să-și câștige banii și o întrebă pe clepsidră: 
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 - Dragă clepsidră, cum să fac bani? 

 Iar clepsidra nu-i răspunse. Merse el cât merse, până ajunse la o mănăstire și s-a gândit să 

intre. Preotul a văzut că are clepsidra lui Nisip-Timpși îi spuse: 

 - Ascultă, tinere, îți dau un sfat. Du-te la Fântâna Tinereții și pune clepsidra în vârful 

cascadei și toți cei dragi ție vor învia. 

 -Mulțumesc! Spuse el nerăbdător.  

 Când ajunse acolo, așeză frumos clepsidra la locul ei și aceasta a strălucit cum nimeni nu 

a mai văzut, dar preotul a uitat să-i spună ucenicului că acest lucru îi va aduce moartea. 

Până să se facă vraja, un crap a înghițit clepsidra și s-a transformat în pește auriu, a căzut în 

cascadă, iar Iulius a decedat lângă fântână, îndată ce peștele nu s-a mai văzut. 

 

 

de Badea Lucas, clasa a V-a A 

 

Într-o zi de toamnă, în muzeul Dazu din Africa, au adus un nou exponat: „Nisipul 

timpului”.  

Acest exponat a adus mulți vizitatori. Costa peste 100000000 

$. Într-o seară, după ce s-a închis muzeul, un hoț a intrat și a furat 

„Nisipul timpului”, când paznicul nu era atent. Jaful a fost dat peste 

tot, la știri. „Nisipul timpului” fusese bun, până să fie furat. După ce a 

fost furat, timpul s-a dat peste cap și au apărut pe Pământ dinozauri, 

extraterreștri și ciclopi.  

A fost mare haos în oraș, iar după o oră, orașul Dazu era 

distrus.  

Armata a venit. „Nisipul timpului” a fost găsit în mijlocul 

pustietății. A fost adus înapoi și totul a revenit la normal. 
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de Rusu Ștefania, clasa a V-a A 

 

Era o zi însorită de vară. O fată numită Ana era pe plajă. Pășea desculță pe firicele mici 

de amintiri numite nisip. Plimbându-se, s-a gândit să meargă la locul unde era cazată. Intrând, 

vede într-un colț un păianjen. În secunda doi urlă: 

- Aaaaa! Păianjeeeeeeeeen! Pleacăăăă! 

-Aaaaaaa! O fatăăăă! Mi-e fricăăă! Urlă și paianjenul  

- Nu-ți fac nimic, zise Ana 

- Nici eu… Am nevoie de ajutor… nu știu să… 

- Zii..nu știi să faci pânză de păianjeni? 

- Da, de unde știi? 

- Se vede… Cum te pot ajuta? Nu știu nici eu cum și… nici nu vreau! 

- Păi, nu mă ajuți? 

- NUUUUU! Niciodată nu te voi ajuta! 

- Bine… 

După o zi… Ana s-a gândit să-l ajute totuși, dar păianjenul nu mai era. Plecase de tot. ana regretă 

mult. Se uita din când în când la clepsidră… Dar el nu s-a mai întors. 

 

 

de Bunescu Vlad, clasa a V-a A 

 

Era întuneric. M-am trezit lângă o plajă. Nisipul strălucitor în lumina lunii sclipea către 

mine. Părea așa de moale! Am făcut primul pas în nisip, dar nu era ce părea. Sub mine se făcu un 

vid negru. Am căzut. M-am trezit în patul meu, stresat, plin de transpirație, dar doar ca să mă văd 

pe mine mai mic. Citeam prima mea carte. Ce vemuri bune! Am rânjit pe sub nasul meu și l-am 

întrebat ce căuta acolo. Dar nu mă auzi. L-am atins, dar nu a reacționat. Mă uit pe fereastră doar 

ca să văd mai multe amintiri. 
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Clepsidra de pe masa mea era înghețată. Nisipul nu se mișca. M-am dus afară ca să văd dacă era 

cineva. O pânză de păianjen îmi bloca drumul, deci am distrus-o. 

- Hei, tu! Vino aici!  

„Ciudat”, mi-am zis în gând. Nici nu plecasem bine și o 

mică vietate veni lângă mine. Era un păianjen. 

- Eu conduc în acest loc, copil naiv. 

- Ce? Tu cine ești? 

- Eu sunt Păianjenul-timp! Eu creez amintirile oamenilor! 

- Știi cum pot să ies de aici? 

- Trebuie să găsești Clepsidra Timpului. 

„Ok, hai să pornim!” mi-am spus. Am fugit spre camera mea, dar clepsidra dispăruse. În casă 

toate cesurile o luaseră razna. „Clepsidra a fost ruptă”. Acestea au fost ultimele cuvinte înainte să 

mă trezesc iarăși în pat. Primele gânduri au fost să văd dacă eram în lumea reală. 

- Mamă, tată! 

-Ce-i, Vlad? 

Eram așa de ușurat să știu că m-am trezit! Apoi m-am dus la culcare cu teama să nu am acelați 

vis. 

 

de Gheorghe Andra, clasa a V-a A 

 

 Ziua în care am plecat cu familia în vacanță a fost un coșmar. De fiecare dată când 

plecăm, se întâmplă mereu ceva rău. Anul trecut, de exmplu, am fost la castelul lu Dracula. 

Cineva m-a speriat și nu am mai pășit acolo în veci. Anul acesta vreau să fie altfel. Mergem la 

mare și vreau să fim familia perfectă. După ce ne-am cazat, am plecat pe plajă. Când am pășit pe 

nisip, ziceai că pășeam pe timp, deoarece aveam senzația că se va întâmpla ceva rău. 

 Eu și fratele meu am vrut să intrăm în apă, dar, atunci când am pășit în apă, părinții nea-u 

chemat că se vedea un nor negru și că urma să înceapă ploaia. 

 A doua zi, ne-am hotărât să mergem la strand, și acolo era nisip și mă gândeam că din 

nou că atunci când voi păși pe nisip, voi păși pe timp. 
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 Am intrat în apă și nu s-a întâmplat nimic. Așteptam și așteptam să văd dacă se va 

întâmpla ceva. După cea m aieșit din apă, că îmi era sete, apa din piscină a dispărut. 

 Am plecat de la piscină și am mers la un restaurant cu tematică de mare. Normal că era și 

nisip. Și normal că am avut același gând că dacă voi păși pe nisip, voi păși pe timp. Părea că 

nisipul mă urmărește. Chiar nu știu de ce, e fiecare dată când merg undeva, trebuie să apară și 

nisipul. 

 În a patra zi, am mers din nou pe plajă, aveam aceleași senzații și gândul că atunci când 

voi păși pe nisip, voi păși pe timp, dar ceva s-a 

schimbat. Ziceai că am pășit pe timp și am simțit 

nisipul. Voiam să văd dacă e adevărat și am intrat în 

apă. Timp de câteva minute nu s-a întâmplat nimic. 

Am așteptat să văd dacă se va întâmpla ceva toată 

săptămâna, dar nu s-a întâmplat nimic. Până l aurmă, a 

fost o săptămână super! 

 

Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi 
 

 Ați citit vreodată o carte în care personajul principal să se numească Habarnam? Eu am 

citit o carte amuzantă despre un prichindel care se numea așa și vreau să vă povestesc o parte din 

ea. 

 Cine este Habarnam? El este un prichindel din Orașul Florilor, nu este foarte micuț, cu 

părul negru și ciufulit, cam slab. Nu se prea pricepe la nimic, este stângaci, mai minte din când în 

când și este tare neastâmpărat, calități perfecte pentru a fi un prichindel foarte amuzant. 

 Aventura începe când un prichindel deștept, pe nume Știe-Tot, prieten cu Habarnam 

concepe un balon. Ei doi și încă patrusprezece prichindei pornesc la drum. 

 Totul merge bine pănă când întâmpină niște turbulențe și Știe-Tot sare cu parașuta, iar 

ceilalți cad și...... 

 Dacă v-am făcut curioși și vreți să știți ce se întâmplă în continuare, sfatul meu este să 

citiți cartea! 

Popa Darius, Clasa a IV-a B 
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Odată, demult, într-un orășel de munte, câțiva copii se distrau zgomotos 

făcând un om de zăpadă. I-au pus fular, nasturi, o oală spartă drept pălărie și 

desigur, mătura. Ei nu știau însă, că omul lor de zăpadă era fermecat și într-o 

noapte geroasă, el a prins viață și s-a împrietenit cu Grizly, un brad falnic, 

Azorică, dulăul din vecini și săniuța roșie uitată de un băiețel în stradă. 

Cei patru prieteni au hotărât să pornească împreună într-o aventură spre Orașul 

Înghețat unde, au auzit ei că nu se face cald niciodată, ninge mereu și se pot 

distra pe cinste. Pentru că, am uitat să vă spun, dar Fify deseori se întrista la gândul că va veni 

primăvara și se va topi. Așa încât, prietenii lui s-au hotărât să-l ajute și să se mute împreună în 

Orașul Înghețat. 

Zis și făcut. Au pornit veseli la drum când, deodată, se aude un zgomot puternic. Cei 

patru s-au speriat grozav și au luat-o la fugă și nu s-au mai oprit până nu s-au știut în siguranță. 

Numai că și-au dat seama că s-au rătăcit ... 

-Și acum ce facem? spuse trist Fify.  

-Uite, o luminiță! răspunse Azorică. 

Se apropiară și văzură un felinar în fața unei case mari, înconjurată de mulți oameni de 

zăpadă. Fify s-a împrietenit cu Blanca, o fată de zăpadă tare drăguță și i-a povestit despre 

călătoria lor.  Ea le-a spus atunci: 

-Vă pot eu arăta drumul spre Orașul Înghețat. Nu e departe de aici. 

Veseli, cei cinci prieteni au pornit cântând, dar au dat nas în nas cu o haită de lupi 

flămânzi care-și arătau colții fioroși. Fify, Blanca, Grizly și săniuța tare s-au speriat, dar Azorică, 

dulăul curajos și-a arătat și el colții, punând lupii pe fugă. 

-Ce v-ați speriat așa prieteni? Unde ați mai văzut lupi să mănânce oameni de zăpadă, brazi sau 

sănii? 

Toți au început să râdă și au pornit iarăși la drum, iar în scurt timp au și ajuns în Orașul 

Înghețat, unde totul era acoperit de zăpadă pufoasă și sclipitoare. De-acum începea distracția 

lor ... 

 

Țichindelean Sofia, Țonea Maria, Cls. a II-a B 
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Activitate realizată cu clasele a VI-a A și a VI-a B 

Obiectivele propuse au fost :  

1. Copiii vor cunoaşte cel puţin 7 drepturi şi obligaţii care decurg din ele care trebuie 

respectate inclusiv în mediul online  

2. Copiii vor identifica minim 7 propuneri de măsuri care pot fi luate de adulţii 

responsabili de educaţia lor pentru a acoperi nevoile lor  

3. Facilitatorulul Ora de Net şi copiii vor identifica şi vor planifica cel puţin o modalitate 

prin care pot folosi Internetul într-un mod creativ, util şi sigur în procesul de învăţare . 
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Recomandările/solicitările copiilor pentru autorităţi * 

Să verifice reclamele neadecvate.  

Să i-a măsuri împotriva hărțuirilor de pe internet. 

Să verifice dacă site-urile sunt sigure. 

Să elimine hackerii. 

Să ne informeze cu privire la ce nu avem voie să facem pe internet la vârsta noastră.  

Să ne ajute cu instrucțiuni pe anumite site-uri.  

Să blocheze site-urile care sunt pentru minori.  

Să găsească hackerii și să închidă site-urile acestora. 
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Recomandările/solicitările copiilor pentru părinţi * 

Să fie mai autoritari și mai atenti. 

Să verifice acțiunile/conturile copiilor pe internet. 

Să ne îndrume să nu intrăm pe site-uri periculoase. 

Să ne ajute atunci când nu știm.  

Să ne informeze ce e bine și ce e rău pe internet.  

Să fie atenti pe ce site-uri intră copiii.  

Să blocheze site-urile care sunt pentru minori. 

 

Recomandările/solicitările copiilor pentru profesori * 

Să educe copiii în legatura cu site-urile pe care le accesează.  

Să ne învețe cum să folosească internetul și cum să reacționeze în momentul în care sunt hărțuiți. 

Să ne explice ce este bine să accesăm și ce nu. Să ne explice cum să navigăm pe internet. 

Să vorbească cu părinții despre site-urile copiilor. 

Să ne explice cum să folosim site-urile în folosul nostru.  

Să ne ajute să învațăm să programăm. 

 

Recomandările/solicitările copiilor pentru jurnalişti * 

Să precizeze benefiiciile și pericolele la care suntem expusi pe internet.  

Să promoveze site-urile sigure. 

Să ne informeze corect.  

Să difuzeze informații depre ce e bine și ce e rău pe internet. 

 

Recomandările/solicitările copiilor pentru companiile implicate în industria conectată cu 

Internetul * 

Să fie mei atenți la publicitatea de pe site-uri.  

Să ștergă conturile persoanelor care vorbesc neadecvat.  

Să blocheze site-urile neadecvate copiilor. 

Să creeze multe site-uri și jocuri educative. 

Prof Claudia Armenciu 
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prof. Lupu Ana-Maria  
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INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului : „Unitate şi continuitate în spaţiul românesc”. 

B.2. Concurs cu teme din Istoria Românilor. 

B 3. Domeniul în care se încadrează proiectul: cultural-artistic, culturi şi civilizaţii. 

B.4. Ediţia nr. 18. 

B.5. Locul de desfășurare a activității principale – Şcoala Gimnazială nr. 1 Sibiu, strada 

Haţegului nr. 
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8 Sibiu; perioada de desfășurare a activității principale – 24 noiembrie 2017 (etapa judeţeană). 

B6: Număr participanţi la proiect: 44 de elevi; 18 de cadre didactice. 

D.7. Rezultatele aşteptate: 

Îmbogăţirea calităţii şi cantităţii cunoştinţelor elevilor şi dezvoltarea capacităţii de a opera cu ele. 

Elevii să conştientizeze îndatoririle civice ale generaţiei actuale, faţă de valorile naţionale. 

D.8. Monitorizarea şi evaluarea proiectului 

Activităţile de monitorizare şi evaluare a rezultatelor proiectului se vor realiza prin următoarele 

modalităţi: 

� Chestionare iniţiale şi finale; 

� Liste de prezenţă la activităţile proiectului; 

� Interviuri; 

� Analize SWOT ale şcolilor beneficiare; 

� Fise de evaluare ale activităţilor desfăşurate; 

� Rapoarte intermediare şi finale; 

� Album foto. 

 

 
 
 
 

Prof. Popescu Aurel 
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EXPOZIŢIE – CONCURS DE ARTĂ PLASTICĂ 

,,Muguri de lumină” – Ediţia a XVIII-a 

REGULAMENT 

 

 În cadrul manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a României, şcoala noastră organizează 

concursul de desen şi pictură pentru elevi ,,Muguri de lumină”. 

Obiectivele concursului: 

 Expoziţia este dedicată sărbătoririi Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, dar sunt acceptate 

lucrări pe orice temă, în măsura în care acestea reflectă talentul deosebit al elevilor. 

 Toate lucrările vor fi prezentate într-o expoziţie care va putea fi vizitată de grupuri de elevi din 

şcolile municipiului Sibiu, în perioada  29 noiembrie 2017 - 4 decembrie 2017. 

 Vernisajul expoziţiei va avea loc în data de 29 noiembrie 2017, ora 12, la sediul şcolii. 

Condiţii de participare: 

 Lucrările vor fi prezentate pe bucăţi de carton, cu passe-partout de 5 cm., pe care se notează, în 

partea dreaptă, jos, numele elevului, clasa, şcoala, titlul lucrării şi numele profesorului coordonator. 

 O şcoală poate participa la expoziţia-concurs cu maxim 5 lucrări, care vor fi înapoiate şcolii de 

provenienţă după data de 4 decembrie 2017. 

 Pentru realizarea catalogului expoziţiei lucrările trebuie să fie însoţite de un tabel cu denumirea 

şcolii, numele elevilor, clasa, numele profesorului coordonator. 

 Data limită de trimitere a lucrărilor este, 27 noiembrie 2017. 

Jurizarea şi premierea lucrărilor: 

 Jurizarea lucrărilor se va face miercuri, 29 noiembrie 2017, ora 12, în cadrul cercului metodic 

al profesorilor de educaţie plastică, şi se va acorda o diplomă specială celei mai bune lucrări plastice 

din fiecare şcoală. 

 Toate şcolile vor primi diplome şi catalogul expoziţiei, iar cadrele didactice vor primi 

adeverinţe de participare. 

 

Coordonatorul expoziţiei-concurs,   Responsabil cu primirea-predarea lucrărilor, 

Prof. Horia Costăchescu                                                    Carmen Soroştinean, secretar şef 
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