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   AN ȘCOLAR 2017-2018 
Sem I   

 

Performanțe extrașcolare în sem. I : 

1. Participări la concursuri şcolare 

Numele concursului  Clasa/clasele Premii  

Concurs interdisciplinar MATE-BIO-FIZICĂ, Aurel 

Vlaicu 

VI 1 menţiune 

25 Noiembrie-Concurs Unitate şi continuitate în 

spaţiul românesc 

VIII 2 PREMII I 

Olimpiada de matematică, faza locală V-VIII  

Concurs de desene Carrefour V-VIII  

Concurs de desene cls. V-VIII - Muguri de lumină V-VIII 1 PREMIU I 

Olimpiada de biologie, faza pe şcoală V-VIII  

Olimpiada de lb. engleză- faza pe şcoală VII-VIII 4 elevi calificati 

Concurs Comper*–faza jud.,lb. română şi 

matematică 

CP-IV Peste 80% dintre elevii 

participanti calificați 

Olimpiada Mărginimii- Săcel-Mag/ Sălişte I-IV/V-VIII PREMIUL 

II/PREMIUL I 

Concursul "Impodobeşte bradul" de la Centrul Aria 

Sibiu 

 PREMIUL  BRADUL 

URIAȘ 

Concursul Magia Craciunului educatoarele   

Olimpiada de religie, faza pe şcoală V-VIII 7 elevi calificați 
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2.  Parteneriate şcolare încheiate în sem I, 2017- 2018: 

*Asociaţia Română Pentru Reciclare Rorec 

*Sc Rebat Ro Srl, Patrick Wiedemann 

*Centrul Şcolar De Educţie Incluzivă Nr.2 

*Biserica Ortodoxă Ştrand 

*Teatrul Gong 

* Edit. Edu, Sinapsis, Juventus 

*Lic. Tehnologic Brătianu Drăgăşani în cadrul Simpozionului Național “Inovații în grădinița 

mileniului III” 

*Școala I.L. Caragiale Sibiu-Decembrie, Suflet Românesc 

*Cofetăria Alina 

*Asociaţia Cultural Ştiinţifică Juventus, 2017-2018, CP-VIII 

3. Serbări şcolare, spectacole, filme, ateliere, aniversări 

o 29 Septembrie – Noaptea Cercetătorilor, cls. a IV-a A,B- prof.: Pîrvu A, Opriş R. 

o 5 Octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei; grădiniţa, cls.CP-VIII; activităţi specifice, toate 

c.d.  

o 26 Octombrie – Balul Gogoşilor, 200 elevi din cls. V-VIII, prof.: Dan M., Brot, Armenean 

C., Popescu A., Canciu C., Bîrsan A., Miclăuş A., Jianu A., Lupu A., Moruşca L.,Tâlvan O., 

Popescu M. 

o Serbare de Crăciun- cls. V- VIII, prof. coord Luca M., participare-toate cadrele didactice. 

- CP B-Biblioteca ASTRA, IB, prof Dincă A. 

- Colinde, colinde: I-IV 

- toate grupele-grădiniţă 

o Festivalul de benzi desenate, V-VI, prof. Muraru A., Bârsan A., Miclăuş A. 

o Târgul de toamnă, CP A-prof. Dragoş L. 

o Brauche und Feste in Deutschland, Was besichtigen wir in Deutschland, Weinachts 

feier,V-VIII-prof. Obrist A. 

o Atelierul lui Moş Crăciun –Piaţa Mare: IIC-prof. Pomană F., IIIA-prof. Ciobanu A., IIA-

prof. Vitan  

o Secret Santa- IIC-prof. Pomană F.,VIIB-prof. Dan M., 

o 15 Ianuarie – Eminescu-poet naţional, prof/înv.CP-VIII;  

o Atelier de creaţie-IIA-prof. Vitan D. 

o MindSpot: IIA-prof. Vitan D. 

o 24 Ianuarie – Mica Unire, Hai să dăm mână cu mână, CP-VIII (activităţi desfăşurate în 22 

şi 28 ianuarie) 

o Atelier de benzi desenate-Franz-Binder, VA-prof.: Bârsan A., Muraru A. 

o Halloween Party- VA-prof. Bârsan A. 

o Mandale dacice, Jurnaliştii, Gogoşi scrise- V-VIII-prof. Muraru A. 

o Atelier de teatru: VIA şi VIIIA-prof. Jianu A 

o 9 Oct.-Holocaustul între comemorare şi educaţie, VIIA,B; prof. Popescu M 
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o Vizionare film -    Întors pe dos, VA,B-prof. Muraru A. 

-  Dansul pinguinilor, grădiniţă, toate educatoarele 

o Spectacole de teatru: Vizita de IL Caragiale-IIB, prof. Joldea M., IVB-prof. Opriş R., CP B- 

o Dincă A., IIC-prof. Pomană F., IV A- prof.: Pîrvu A, CP A-prof. Dragoş L.; IB-prof. Tara 

R.; IIIA-prof. Ciobanu A., IIA- prof. Vitan D. 

o Spectacole colinde- *Catedrala Metropolitană, Biserica din Ştrand-prof. Lupu  A.  

4. Proiecte, programe 

*Olimpiada deşeurilor-colectare selectivă DEE, prof.:Dan M., Vitan D., Comănescu A., Paroş 

O., Dragoş L., Tara R., Opriş R., Joldea M., Ciobanu A., Pîrvu A. 

*Programul de voluntariat -Ora de net –II B-prof. Joldea Monica, VIA,B-prof. Armenciu C., 

VIIIA-prof. Popescu M 

*Programul internaţional-Hour of code, V-VIII, prof. Armenciu C 

* Suporter-Patrula de reciclare – grădiniţă, toate educatoarele  

Excursii, drumeţii, vizite 

Drumeţii, vizite:  

*Trans Agape- VIIB, prof.:Dan M., Bonciu 

D., Lupu A.- III, prof. Comănescu A.; IB-prof. 

Tara R. 

 *Centrul Chinologic-prof., VIIB, Dan M., 

Bonciu D., Lupu A.; IB-prof. Tara R 

 *Jandarmerie, VII-VIII, prof. Armenciu C., 

Armenean C., Lupu A., Radu A. 

  * Tribuna, VIIB, Armenciu C., Moruşca L., 

Bonciu D. 

  *Simpa, IIC-prof. Pomană F., CP A-Dragoş 

L., IIA-prof. Vitan D., IIB-prof.Joldea M. 

 *Muzeul de Trofee de Vânătoare - IV A- 

prof.: Pîrvu A 

  *Şcoala de Informaţii şi Comunicaţii 

DECEBAL, IIIA –prof. Ciobanu A. 

  *Arka Park, IIIA –prof. Ciobanu A, IIB-

prof.Joldea M. 

  *Parc Ştrand, parc SubArini, IIA-prof. 

Vitan D. 

  * Casa Attenberger-elevii cerc de lectură, 

prof. Muraru A. 

  * Biblioteca Jud. Astra Sibiu, VA- prof. 

Muraru A. 

  * ISU-Sibiu, VIIIA-prof. Popescu M. 

 

    Excursii:  

*Timişoara-VIIB-prof.: Dan Marieta, 

Miclăuş A., Armenciu C. 

 *Râşnov – IVA- prof. Pîrvu A.;VA-

prof. Bârsan A.;VIA-prof. Jianu A., 

Muraru A. 

 *Sighişoara-Braşov: VIB, VIIIB-prof. 

Tâlvan O., Armenean C 

* Alba-Iulia: VIIA-VIIIA-prof.: 

Popescu M, Lupu A. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Consilier educativ Dan Marieta 
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Chiar dacă vacanța nu e suficientă, am 

așteptat cu nerăbdare începerea noului an școlar.  

Pentru instituția noastră, prima zi din noul 

an școlar a fost o zi importantă, un prilej de bucurie 

și de mare sărbătoare. După multe frământări, 

dezbateri și lucrări s-a reușit să se finalizeze noul 

local al grădiniței, edificiu de educație și cultură al viitorilor oameni de valoare a urbiei noastre. 

A fost ridicată prin multe eforturi și sacrificii 

depuse de către conducerea școlii noastre, care a considerat 

că atunci când se investește în copii se investește în viitor.  

Pentru conservarea sufletului românesc este nevoie 

să avem oameni bine pregatiți din punct de vedere 

profesional, dar și de edificii unde să putem realiza 

performanțele viitorilor tineri pentru bunul mers al societății. 

Noua clădire este frumoasă, primitoare, modernă, 

dotată cu ultima tehnologie în domeniul educațional și 

adecvată studiului celor mici începători în ale educației. 

Ne-am străduit ca pe cât este de impozantă la exterior, 

tot așa să fie bine dotată și în interior, cu o bază 

materială corespunzătoare unui învațămant de calitate. 

Ne dorim să creem un cămin familial în care să venim cu 

dragoste atat dascălii cât și elevii. 

Gradinița oferă un spatiu educativ sigur, în care 

copiii se pot dezvolta. Instituția beneficiază de 6 săli de 

clasă, 6 dormitoare, 5 băi, sală de sport, sală de 

conferințe, cabinete: logopedic, medical, administrativ 
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precum și o bucătărie modernă dotată la standarde europene. 

Inaugurarea gradiniței a avut loc în data de 

28.11.2017 la care au participat oficialități din cadrul: 

Prefecturii, Primariei, Inspectoratului Școlar Sibiu și a 

Mitropoliei Ardealului. 

Am început cursurile noului an școlar cu speranța 

că toate realizările și eforturile noastre vor da roade iar 

copiii vor beneficia de servicii educaționale de calitate și 

un mediu prietenos.  

Învățământul românesc are nevoie de noi toți: 

dascăli, părinți și de toate instituțiile: Biserică, Poliție, 

Spital și administrative. Toți trebuie să punem umărul și 

sufletul pentru ca instituția noastră să fie așa cum ne-o 

dorim. 

Dorim ca în acest edificiu al școlii noastre să ardă 

nestinsă flacăra sacră a iubirii de neam, de cultură, de frumos 

și de tot ce e al nostru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Inv. Presc. Marina Gavrilă 
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În acest an școlar mai multe grupe din grădinița noastră au participat la Concursul de 

creație artistico- plastică  MAGIA CRĂCIUNULUI ( ediția a-II-a, cuprins în CAEJ -2017/2018). 

Concursul a fost organizat de Grădinița cu P.P. Căsuța Poveștilor, Sibiu în parteneriat cu 

mai multe unități școlare din județul nostru. 

Preșcolarii s-au dovedit a fi receptivi la această activitate și au realizat lucrări, folosind 

diferite tehnici de lucru (colaje, picturi, machete, felicitări). Obiectele realizate au fost expuse în 

cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 8, Sibiu. 

Rezultatele copiilor au fost satisfăcatoare, încât aceștia au obținut premiile I, II, III după 

cum urmează:  

 Premiul I- Condoiu Alexandru ( grupa mică A- prof. coord. Leru- Stroe Floriana) 

 Premiul I- Șufană Anastasia ( grupa mijlocie- prof. coord. Avram Gabriela) 

 Premiul I- Purța Alexandru ( grupa mare- prof. coord. Toacșe Delia) 

 Premiul II- Muntean Sonia ( grupa mică B- prof. coord. Vesa Diana) 

              Premierea concursului a avut loc la Școala Gimnazială Nr.8, Sibiu în cadrul serbării și 

bazarului de Crăciun. 
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În aceeași perioadă preșcolarii grupelor mică A și mijlocie, îndrumați de doamnele 

educatoare Leru- Stroe Floriana și Avram Gabriela au participat cu lucrări la Concursul școlar 

 SUNT MIC, DAR SĂNATOS!, unde  au obținut diplome de participare. 

 

 

              Pentru a demonstra că suntem de mici ecologiști, ne-am implicat într-un proiect național 

de reciclare  PATRULA DE RECICLARE, proiect lansat de Agenția ROREC și coordonat la 

nivel de grădiniță de prof. înv. preșc. Leru -  Stroe Floriana. 

             Așadar, vă rugăm să ne susțineți în cadrul acestui proiect și să fiți suporterii Patrulei de 

reciclare, ajutându-ne să colectăm diferite tipuri de deșeuri: baterii, becuri, neoane, 

electrocasnice mici și mari, vechi. 

    

                                                   

 Prof. Înv. Preșcolar: Leru - Stroe Floriana 
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Odată cu venirea iernii, preșcolarii grupei mijlocie 

română și grupei germană și-au dorit împodobirea brăduțului de 

Crăciun.  

Astfel că, în parteneriat cu CENTRUL ARIA Sibiu, copiii, 

alături de doamnele educatoare Nina Gavrilă și Anca Rodean am 

participat pe 5 decembrie la campania concurs "Împodobește 

Bradul".  

Prietenii și coechipierii copiilor 

au fost sportivii de la CSU Sibiu 

care, nu doar ca au pus la 

dispoziție și au donat ulterior 

grădiniței noastre bradul și 

decorațiunile, au luptat și cot la 

cot alături de copii în cursa celui 

mai măreț brăduț.  

A urmat sesiunea de votare iar pe 16 decembrie, la gala festivă, 

grădinița noastră a obținut premiul "Brăduțul uriaș". Copiii au fost 

extrem de încântați de rezultate, au participat la serbarea festivă și s-

au bucurat chiar și de sosirea lui Moș Crăciun la această gală.  

A fost un eveniment reușit, cu 

bucurii și satisfacții pentru cei 

mici și cei mari, cu zâmbete și 

multă voie bună. Mai mult, ne-am făcut noi prieteni, 

baschetbaliștii de la CSU și copiii de la celelalte grădinițe și 

scoli participante. 

Grupa germană, Prof. Înv. Preșcolar Anca Rodean 
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Un vechi proverb chinezesc spune că un deșeu este o resursă aflată într-un loc nepotrivit. 

Deșeurile nu există în natură în mod independent. Noi le generăm atunci când amestecăm 

resturile rezultate din activitățile cotidiene. Dacă am colecta toate aceste resturi separat, ele nu ar 

mai fi simple deșeuri, ci acestea pot fi transformate în resurse refolosibile. De aceea, următoarea 

etapă în gestionarea deșeurilor, după ce am făcut tot ce am putut pentru a genera cât mai puține, 

este colectarea separată. Deșeurile colectate pot fi valorificate prin promovarea educației estetice. 

Copiii sunt învățați de către părinți și cadre didactice despre colectarea selectivă a 

deșeurilor. Prin exercițiu și urmărirea modelelor pozitive, aceștia își vor internaliza 

comportamentul ecologic. Un prim model pozitiv, oferit de noi, cadrele didactice, în acest scop 

este promovarea reciclării creative. Prin urmare, împreună cu preșcolarii am răspuns afirmativ 

invitației organizatorilor concursului interjudețean de creație, „MĂRȚIȘORUL, sărbătoare în alb 

și roșu”, ediția a V-a, cuprins în CAERI, poziția 32.  

Finalitățile propuse de organizatori în realizarea expoziției cu lucrările preșcolarilor – 

valorificarea potenţialului creator al copiilor cu privire la capacitatea acestora de a realiza 

felicitări şi mărţişoare din materiale ecologice, dezvoltarea spiritului de competiție și a simțului 

estetic și cultivarea dragostei, respectului, preţuirii faţă de tradiţiile şi obiceiurile poporului 

român – contribuie atât la realizarea educației ecologice, cât și a educației estetice.  

Așteptăm cu nerăbdare rezultatele concursului și dorim ca împreună să fim un model pentru alții! 

 

 

 

 

 

 

Prof. înv. preșcolar Avram Gabriela 
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Poze din activitățile desprinse în cadrul proiectului “Animale sălbatice de la noi din 

țara”. Preșcolarii grupei mici B au dat dovada de curiozitate și mult entuziasm in abordarea 

acestei teme.  

 

Desene realizate de copii in cadrul sectorului “Arta” 
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Măști realizate împreuna cu cei mici pentru activitatea  “Parada urșilor”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colectivul grupei Fluturașilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. înv. preșcolar Ana Maria Martin 
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O lume de poveste și magie, bucurie la Gradinița Școlii Gimnaziale Nr. 1. 

Știi câtă magie e în zâmbetul unui copil? Știi cum poate să încapă primavara într-o inimă 

de prunc? Știi ce și cum ii poate face fericiți? 

7 martie 2018 a fost una cu totul specială pentru preșcolarii din grupa mare de la gradinița 

Școlii Gimnaziale Nr.1 Sibiu. A fost o zi deosebită pentru că atunci s-au întâlnit, în acelați loc, 

vrăjitoare, prințese, flori, animăluțe și alte personaje celebre. Măștile au defilat în fața 

spectatorilor, iar sărbătoarea a fost deplină, colorată cu inimi și zâmbete minunate. Preșcolarii au 

marcat prin cantec, dans și voie bună mult așteptata venire a primăverii.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. înv. preșcolar Delia Toacșe  
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Primăvara 

 

Primăvara cea frumoasă                          Păsările vin în zbor                        

Aduce miresme-n casă.                                                La cuiburile dragi lor. 

Firul ierbii a ieşit                                                          Florile au răsărit 

Şi pomii au înflorit.                                                      Iar vremea s-a încălzit. 

Cichi Adriana, clasa a III-a A 

 

 

 

 

 

 

 

A sosit primăvara 

 

A sosit din nou în ţară,                              Rândunica a sosit              

Mult dorita primăvară.                              Ca să scoată puişori. 

Pomii toţi au înflorit                                 Mieii zburdă printre oi                            

Căci vremea s-a încălzit.                           Jucăuşi şi mai vioi. 

 

Ciucur Sara, clasa a III-a A 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGoYepsOzZAhULjSwKHdDxAZ4QjRx6BAgAEAU&url=https://planse-desene-colorat.com/randunica/&psig=AOvVaw2mf54ZWgDSiLkrUnd5sYNr&ust=1521136263257763
https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSnrDIp-zZAhVE6qQKHceqDIUQjRx6BAgAEAU&url=https://www.primiiani.ro/planse-de-colorat/flori-lalele&psig=AOvVaw3Yzx67o0W0L4cusjhPaT1n&ust=1521133915034557
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Sosirea  primăverii 

             

A sosit mult aşteptata 

primăvară. Soarele timid începe să 

încălzească pământul cu razele sale. 

Iarba se grăbeşte să îşi arate acele 

verzi şi fragede.  

Ghioceii, vestitorii primăverii, 

îşi scot de sub plapuma de zăpadă 

peticită căpşoarele lor gingaşe. Pomii 

înfloriţi par îmbrăcaţi în straie de 

sărbătoare.  

Animalele se trezesc la viaţă. 

Mieii zburdă pe pajiştea verde, albinele zumzăie din floare în floare, iar buburuzele ies din 

crăpăturile scoarţei copacilor. 

Păsările călătoare se întorc şi ele la cuiburile lor pentru a scoate drăgălaşii puişori. 

  În martie, prima lună a primăverii, adulţi şi copii îşi dăruiesc mărţişoare, simboluri ale 

acestui anotimp. 

De fiecare dată, aştept primăvara cu multă bucurie, pentru că în acest anotimp totul mi se 

pare nou. 

 

 

 

 

 

 

Văcar Bianca, clasa a III-a A 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj__6TcsezZAhXB3SwKHXq_DbwQjRx6BAgAEAU&url=http://www.yrok.net.ua/load/vikhovna_robota/71&psig=AOvVaw2I2jWXbhWm8gB2NDRYYoP-&ust=1521136574476561
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Mama, fiinţa cea mai dragă 

 

                                                         

Mama este pentru mine cea mai scumpă şi mai 

dragă fiinţă. 

Ea este de statură medie, iar părul de lungime 

potrivită şi negru este mereu aranjat şi pieptănat. 

Ochii ei căprui şi pătrunzători sunt mereu blânzi şi mă 

privesc cu dragoste şi duioşie. Îmbrăcămintea mamei 

este curată şi frumoasă. La ocazii speciale, mamei îi place să se îmbrace elegant. 

Mama mea este harnică şi se ocupă de toate treburile casei, indiferent cât de obosită ar fi. 

Uneori, mamei îi place să îmi facă surprize, preparând mâncărurile şi dulciurile mele preferate. 

Când sunt bolnavă, mama mă îngrijeşte cu multă bunătate şi mă ajută la teme, atunci 

când am nevoie. 

Mama este cea mai bună prietenă a mea, deoarce mă sfătuieşte întotdeauna de bine şi mă 

învaţă să mă feresc de rele. 

Îi datorez mamei mele tot respectul, dragostea şi ascultarea mea. 

MAMI, TE IUBESC!!! 

 

                                                                                   Damian Raluca, clasa a III-a A 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwutvktuzZAhXBBywKHV4kAI0QjRx6BAgAEAU&url=http://asociatia-profesorilor.ro/universdecopil.ro/8-martie-sceneta-de-ziua-mamei.html&psig=AOvVaw2-n5Fay34sPEN77enltYQN&ust=1521137871598280
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Copilăria 

                                                          

 

 Copilăria e frumoasă şi uimitoare. Mulţi copii zic că vor să fie mari mai repede, iar adulţii 

zic că vor să mai fie copii încă o dată. 

 Adulţii nu se pot distra pentru că trebuie să plătească: apa, curentul, taxele la bloc, 

mâncare. De aceea merg la serviciu.  

 În timpul acesta, copiii sar în pat, se joacă, merg la 

şcoală sau la grădiniţă.  

 Depinde foarte mult şi cum o trăieşti! Trebuie să 

profiţi cât mai mult să te joci pentru că, încet, încet, totul 

devine mult mai greu. 

 Sfat: zâmbeşte! Să fii copil e cel mai minunat, tu nu 

crezi asta? 

 

 Onciu Anastasia cls a IV-a B 

 
 

Mama, raza mea 

                                            

Tu, raza mea de soare 

Mamă, plăpândă floare 

Specială-n lume eşti 

Cunoscută-n basme şi poveşti. 

 

Tu dacă vrei, pluteşti pe-un nor 

Şi pe altul mă aşezi uşor, 

 Îmi arăţi multe stele 

Din visele mele. 

 

 

Tu pe lume m-ai adus 

De undeva de sus, 

 Întâmplări îmi povesteşti 

Şi binele mi-l doreşti. 

 

Copacii se apleacă în faţa ta 

Şi se ridică în urma mea.  

Amintiri frumoase am trăit 

Şi altora le-am povestit. 

 

Bădiţă Sânziana  cls a IV-a B 
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Tablou de 8 Martie 

Materiale necesare: 

 Carton colorat maro, verde, roșu;  

 Hârtie creponată roșie, verde;  

 Perforator- floare; 

 Decorațiuni diverse;  

 

 

 

 

 

Iovu Eduard, clasa a III-a B 

 

Etape de lucru:  

 Cartonul maro se taie în fâșii de dimensiuni diferite, după cum urmează: 4 fâșii 2 x 21cm și 6 

fâșii de 0,5 x29 cm. Fâșiile late se lipesc formând un pătrat, iar fâșiile subțiri se lipesc pe 

lateralul pătratului, împletindu-le astfel încât să se formeze un grilaj. Pătratul obținut se lipește pe 

carton verde. 

 Din hârtia creponată se formează 5- 6 flori cu frunze care se lipesc pe grilajul anterior format.  

 Se perforează flori albe care se lipesc simetric în partea de jos a tabloului. 

 Rama tabloului se decorează cu linii care imită scoarța copacului.  

 Pe verso se lipește o inimă cu urări pentru mama. 

prof. înv. primar Comănescu Anca  

 

,,O mamă e acea persoană care poate 

lua locul oricui, dar nu poate fi înlocuită de 

nimeni.” (Cardinal  Mermillod) 

Cimpoeru Agatha, clasa a III-a  B 



  

 

20 

 

 

 „Detectivii timpului” de Fabian Lenk 

În aceste cărți este vorba despre trei copii care călătoresc în timp împreună cu pisica lor, 

Kira. În fiecare carte, detectiviise întorc în timp și rezolvă unele dintre cele mai mari întrebări din 

istorie. Cred că Fabian Lenk a făcut o treabă grozavă încluzând și aspecte ale realității în 

poveștile sale. Când am citit aceste cărți, m-am simțit de parcă aș fi fost un personaj din acea 

aventură.Fiecare volum are atâta suspans încât mai vrei să citești unul și vrei să te întorci la ele. 

Vlad Bunescu, clasa a V-a A 

 „Omul” de Carmen Sylva 

În carte este vorba despre un tânăr fiu de împărat căruia îi moare mama. Acestui tânăr îi 

place să facă fapte bune. După ce o plânge pe mama lui, pleacă în munți unde găsește un pustnic 

care trăia într-o peșteră. Acesta îl trimite să ajute oamenii. El ajută o femeie, ducându-i bagajele. 

Apoi pe un bărbat căzut pe stânci îl duce acasă unde îl așteaptă fiica lui, Rada. Bărbatul moare, 

iar tânărul o duce pe fată pustnicului s-o crească. Devine medic și îi ajută pe oameni. Este trădat 

de pustnic. Trece prin multe aventuri.Pe parcursul lecturii am simțit bucurie, dar în același timp 

și tristețe. Este într-adevăr o poveste minunată. Cu înțeles și o recomand cu cea mai mare plăcere 

oricui. 

Raul Dendiu, clasa a V-a A 

 „Sunt o babă comunistă” de Dan Lungu  

Această carte e foarte interesantă, doar că e greu de înțeles. În ea este vorba despre 

comunista Emilia Apostol care este îndemnată de fiica sa, Alice, să nu voteze cu foștii comuniști. 

Îndemnul și mesajul sunt: „Nu fi comunist!” 

Maria Alexandra Robescu, clasa a V-a A 
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„Istoria lui Răzvan” de Horia Corcheș 

Titlul cărții este „Istoria lui Răzvan”, autorul cărții este Horia Corcheș, editura care a 

publicat-o este Editura Arthur.Sentimentele pe care le-am simțit sunt: bucurie, tristețe, suspans.În 

text este vorba despre un băiat pe nume Răzvan care ne povestește copilăria lui. Când crește 

mare, ne spune cum și-a petrecut viața, cu cine s-a întâlnit, cu cine a vorbit, cu cine s-a certat 

etc.Mesajul cărții este „Trăiește viața din plin!” Îndemnul la lectură este: „Cartea este viața!” 

Andra Gheorghe, clasa a V-a A 

 „8 povestiri de pe Calea Moșilor” de Adina Popescu, carte apărută la Editura Arthur. 

Acum, la sfârșitul cărții, sunt impresionată de ce a putut scrie autoarea și nedumerită de 

ce nume le-a pus copiilor. Din conținutul cărții am reținut că din când în când autoarea asculta 

discuri cu povești. Într-o zi, ea scrie o poezie și devine o poetă celebră în toată școala. Într-o 

noapte, urcă pe bloc și vede eclipsa de Lună. La un moment dat, ea îi convinge pe colegi să 

exploreze școala, în căutare de locuri secrete și misterioase. Calea Moșilor este a autoarei Adina 

Popescu pentru că acolo se întâmplă totul și numele ei adevărat este Calea Copilăriei. Nu vă spun 

mai multe, vă las să aflați. Mesajul cărții este: Ce bine e să fii copil! Îndemnul pentru copii este 

să nu se lase de copilăria lor, să nu își dorească să fie adulți. 

Miruna Popescu, clasa a V-a A 

„Maus”  de Art Spiegelman 

În această carte este vorba despre Artie, un șoarece evreu care dorea să scrie viața și 

întâmplările trăite de tatăl lui și despre mama lui care a murit. Tatăl lui, Vladek, s-a recăsătorit cu 

o femeie, dar nu se înțelegeau. Mie mi-a plăcut foarte tare această carte de benzi desenate. A fost 

singura carte de benzi desenate care m-a îndemnat să o citesc.Eu vă recomand această carte 

deoarece e plină de aventură, amuzament, însă și un pic de istorie, acțiune. Este ca un film de cea 

mai bună calitate. 

Pîrvu Radu, clasa a V-a A  
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Cartea a fost interesantă pentru că am aflat lucruri legate de istorie (de al doilea război 

mondial). Citind cartea, m-am simțit confuză, puțin speriată și foarte veselă pe la sfârșitul cărții. 

În această carte este vorba despre un tată care îi povestește fiului său cum a fost pe vremea 

naziștilor, în lagărul de la Auschwitz. Mesajul textului este să nu renunți. Vă propun să citiți și 

voi această carte. 

Bunea Alexandra, clasa a V-a A 

 

Ceea ce nici naziștii nu au putut să omoare este adevărul. Este vorba despre Artie, un 

evreu care dorea să scrie biografia tatălui său, Vladek. A scris o istorie uluitoare a Holocaustului 

scrisă în benzi desenate. Cartea aceasta m-a impresionat mult. Episoadele triste s-au sfârșit 

neașteptat de bine, dar mi-a plăcut mult că e Adevărul, nu ceva inventat ca Winetou, care, deși 

mi-a plăcut mult, nu avea o ilustrație apropiată de realitate. De asemenea, m-a distrat faptul că 

fiecare nație era reprezentată printr-un animal. După ce am citit cartea aceasta, de fiecare dată 

când ascult albumele mele de muzică, îmi amintesc de secvențe din „Maus”. 

Emma Ghiorghie, clasa a V-a A 

 

Romanul grafic „Maus” este o carte destul de macabră, prezentând perioada din 1940 

până în 1945. Această cartte este potrivită pentru toate vârstele deoarece Art Spiegelman a 

descris destul de bine acea perioadă încât să o înțeleagă și copiii. Vladek, tatăl lui Artie, îi 

povestește perioada tinereții lui pentru ca Artie să-și termine banda desenată. Această carte nu 

este normală, deoarece majoritatea aspectelor sunt reale. Când am citit această carte, m-am simțit 

ca un personaj, deoarece eram așa de captivat în poveste încât nu mai făceam diferența dintre 

lumea noastră și lumea cărții. 

Vlad Bunescu, clasa a V-a A 
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 „Maus” este o parabolă despre pradă și prădător, despre discriminarea rasială dusă la 

extrem,despre război și nedreptățile lui, despre sărăcie, opresiune și supraviețuire, despre omul 

confruntat cu situații care nu-i sunt sub control, despre destinul unui om și destinul omenirii, 

despre familie, despre societate, despre mecanismele istoriei. 

Este o carte care prezintă acțiunile naziste, fără să pună accent pe formele suferinței și ale 

morții, ci pe cele ale supraviețuirii. Omul iese din război viu, dar traumatizat și, în continuare, va 

fi incapabil de fericire.   

Banda desenată surprinde nu marele război, ci viața neînsemnată a evreului care trăiește 

vâltoarea istoriei, dar are o perspectivă de margine asupra acesteia. Faptele prezentate par 

anecdote, iar gesturile stângace ale relației tată-fiu par mai importante decât lagărul și indignarea 

împotriva rasismului. Maus(chwitz) propune o formulă de a povesti fără a răscoli durerea, de 

dragul vieții. 

Prof. Alina Muraru 
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My adventure with Kin 

 

One day, I met my friend, Kin, a gigantic unicorn-cat. Kin said he had something very 

important to tell me. His world was in danger. An evil cat named Revolver wanted to destroy it. I 

told him that I could help him. We went to Revolver's fortress. There were a lot of demon-cats 

who wanted to attack us, but we could be invisible. 

 “So you are here,” said Revolver. I was surprised; how did he know that we were there? 

“Let’s start, then!” he invited us to fight. 

I transformed myself into a black cat. I was very fast. Kin flew to Revolver. He tried to 

kill us with a red ball of energy named ghetsuga, but I was faster. I made a black ghetsuga and 

we won. Kin was so happy: “You are the best!” and he hugged me. It was the sweetest thing that 

I could feel.  

                                                                     

(Emma Ghiorghie – clasa a V-a) 

Skye, the alien cat 

 

  It was late at night. I was with my family in the mountains. We decided to sleep in our 

log cabin. A very loud sound came from outside. Surprisingly, I was the only one who woke up. 

When I went to the garden, a blue cat was lying on a spaceship.                                                                               

Soon we became good friends, but I was the only one who knew about her. Her name 

was Skye. She ran away from her planet. Her family was captured, but she managed to escape. 

She came to Earth hoping to find someone who could help her. 

I jumped into her spaceship and we went to her planet. When we arrived, her family were 

in a laser cage. Suddenly, without thinking what I was doing, I broke the cage. All of us ran as 

fast as we could and we went home. Now I live with Skye and her family. 

 

(Bunescu Vlad – clasa a V-a) 
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The “perfect” world 

 

        I'm doing my homework and I hear how the boys are playing football. I want to  go 

outside, but my parents tell me to do my homework. I am very sad. Suddenly I hear a knock at 

my door. 

      ‟Hi! My name's Harras, from planet Horas. Come to my planet! There are no rules, 

parents or school,  and  we play football and video games all day. It's the perfect world.” 

       On planet Horas we play video games for two hours and football for  four 

hours. Suddenly,  I ask: ‟ Where's the food and where can I sleep?” 

      ‟What!? There isn't any food and we never sleep!” 

      ‟I want to go home!” 

      ‟You can't return! Never!!!” 

I miss my parents, teachers, friends! I scream, and at that moment I wake up and I 

understand it was a dream. Then I begin to do my homework ... with pleasure. 

 

(Tamaș Horia - clasa a V-a) 

An adventure at night 

 One night a girl from another planet appeared at the window of my room.  Her name was 

Saturna and we became friends. I hid her in the cellar for a week. I gave her food and water to 

get her used to our lifestyle.  

One day a spaceship landed in my garden. We boarded it. The destination was planet 

Pinkie, Saturna’s planet. There, many people suffered from a cruel illness.  They knew from a 

magician that only a person from Earth could save the people on the Pinkie planet. In a big 

laboratory, Saturna and I prepared the medicine. The result was positive so, Saturna took the 

substance to multiply it and cure all the sick people. The next week the recovery began and more 

and more people became healthy.  

I was very happy to save those people … At that moment I woke up. I was still smiling…  

 

(Stefana Lucian – clasa a VI-a) 
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On Mars 

 

           It was 5 a.m. and I was waiting for a spaceship at N.A.S.A. I traveled for 69 days. 

I visited my friend, Harry, who lived on Mars. When I arrived, I put on my space suit. I 

embraced Harry. Then we went on a trip. After 5 miles I fell in a big pit. I was stuck between 

stones. Harry asked me not to move and went after his parents. 

          That wasn't an ordinary pit, it was a kind of temple of mirrors. Suddenly, the 

mirrors began to show different signs that drew a map. I drew all those symbols before they 

disappeared. Harry came with his parents and saved me. I showed them the symbols and his 

parents told me that if I found the treasure, I would become a millionaire. Suddenly, I woke up in 

a hospital. When I fell, I lost my consciousness... 

 

 (Pîțan Miriam-Alexia -  clasa a VI-a) 

 

My Martian Adventures 

 

 Having friends is the most important thing in life. I know people with friends in 

almost every country. But I also have an alien friend, whose name’s Eliot. We met some years 

ago on www.amateur-astronomers.com. His parents are from Earth, but he's an alien because he 

was born on Mars. 

 Once, his family invited me there during summer break. It was literally my best 

break. When I got off the space-shuttle, Eliot was waiting for me in an amazing Martian vehicle. 

We jumped to his space station home, on the red Martian soil. When we arrived, Eliot opened the 

doors by voice command. 

 We started our dream project immediately: building a robot together. We used 

components from his parents’ old shuttle. We called it Burt. It was a success! We played all day 

long in the Martian craters and dunes. 

 Eliot and I are now astronauts and work together. Burt follows us 

EVERYWHERE!!! 

(Băilă Rareș – clasa a VII-a) 

http://www.amateur-astronomers.com/
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Adventure in a parallel universe 

 

          It was Saturday night, in the year 6247. I and a friend from Pluto had planned to go 

on a parallel universe. We were the richest boys in our universe so we thought about being the 

richest on a parallel universe too.  

         Our employees created a multi-universe traveling machine because otherwise we 

would torture them. As we arrived, we quickly realized that we already existed there, but we 

were poor. We had brought money and helped our other-selves to start a business. We employed 

reptilians to spit acids, transforming it in fuel. A week later we were the richest living creatures 

in that universe too.  

        After our other-selves had thanked us, we returned to our universe to my friend’s 

house from Pluto to catch some thieves who tried to steal from us while we were missing. We 

tortured them, then we went to sleep. 

(Bărglăzan Alexandru -clasa a VIII-a) 

 

 

 

Meep and I 

 

   It’s morning and I’ve just woken up. Suddenly, I hear a boom, followed by some 

squeaks. I go in the garden and see a strange rock with a little purple-glowing creature in it. The 

tiny creature starts to fly around me, saying “meep!”. Then, it draws an arrow headed forward 

using sparkles. Meep takes me in that direction, until we get into a forest. He draws a map with 

many circles on it, one being bigger. Maybe he wants to get home. I realise that every circle is a 

tree. So, I follow the pattern until I get to the mark on the map. There’s a tree with a shiny hole 

in it. The creature meeps one more last time and disappears into the portal.... After a second, I’m 

surprisingly back into my room. 

 

(Cristea Denis - clasa a VIII-a) 
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Senju and Uchiha 

       This story happened a long time ago in a far away galaxy, when a cruel man named 

Loki was ruling over the Uchiha galaxy. Everything started on the Senju planet where I met 

Loki, a young and sad boy with brown hair and green eyes. One day I discovered that he was a 

spy from the Uchiha galaxy. They were our death rivals so I took my sword and threatened him 

to leave my planet or he would regret it. 

       He suddenly disappeared and I realized that I was talking to one of his clones while 

he was preparing his attack on Senju. Millions of ships surrounded the Senju planet. I was 

scared, but I heard a strange voice saying: "Be the positive impact on someone's life". I threw my 

sword and ran to him. I grabbed his hand and he started crying because he saw his mother's 

kindness and courage in me. 

    He eventually stopped the attack and became a good person. I've learned that kindness 

is the solution. 

 

(Olariu Daniel – clasa a VIII-a) 

An alien stole my pies 

         One day, I decided to move to Saturn to my friend, Clark.                                                                                                              

I went to New York's Universal Space Station. After about two days of travelling, I finally 

arrived. I unpacked my luggage. I had also taken some pies, so we decided to celebrate my 

arrival. We arranged the pies and drinks on Saturn's rings. 

         While we weren't paying attention, the pies I had brought suddenly disappeared. We 

followed the crumbs and found an alien looking like a mix between an ostrich and a horse. As 

strange as it looked, he was very friendly. When he saw us he seemed fascinated.                                                                                                   

I asked him why he had stolen and he told us he was hungry, then he apologized and explained 

he did that because he was too shy to ask. 

   We accepted his apologies and had a nice time eating the rest of the pies together. 

 

(Fleşeriu Raluca – clasa a VIII-a) 

Prof. Bârsan Alexandra 

Prof.Radu Alexandra 
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Ora de Programare reprezintă o introducere de o ora în știinta computerului și programare, cu 

scopul de a demistifica limbajul specific și de a arăta că oricine poate învăța bazele acestuia. 

Încearcarea de a apropia elevii de tehnologia computerelor și programare a devenit un efort 

global. Acesta începe prin parcurgerea unor activități de o oră, însă se extinde la tot felul de 

eforturi ale comunității. Aceasta campanie este susținuta de peste 400 de parteneri si 200.000 de 

educatori din toată lumea. 

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. 

 

Nr. 

crt. 

Data 

 

Școala 

Gimnazială 

Nr.1 Sibiu 
1.  6.12.2018 VA 

2.  4.12.2018 VB 

3.  6.12.2018 VIA 

4.  6.12.2018 VIB 

5.  4.12.2018 VIIA 

6.  4.12.2018 VIIB 

7.  4.12.2018 VIIIA 

8.  5.12.2018 VIIIB 

https://hourofcode.com/ro/partners
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La ora de informatică și opțional informatică elevii școlii noastre au realizat o Oră de 

programare și au fost foarte încântați, primind diplome la sfârșitul activității. Cei din clasele VI-

VIII parcurgând o astfel de oră și în anul trecut școlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Armenciu Claudia 
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Un calculator, numit și sistem de calcul, computer sau ordinator, 

este o mașină de prelucrat date și informații conform unei liste de 

instrucțiuni numită program. În zilele noastre calculatoarele se 

construiesc în mare majoritate din componente electronice și de 

aceea cuvântul „calculator” înseamnă de obicei un calculator 

electronic. Calculatoarele care sunt programabile liber și pot, cel puțin în 

principiu, prelucra orice fel de date sau informații se numesc universale 

(engleză general purpose, pentru scopuri generale). Calculatoarele actuale 

nu sunt doar mașini de prelucrat informații, ci și dispozitive care 

facilitează comunicația între doi sau mai mulți utilizatori, de 

exemplu sub formă de numere, text, imagini, sunet sau video sau 

chiar toate deodată (multimedia).  

 

Istoric 

În prima jumătate a secolului al XX-lea, nevoile de calcul ale comunității științifice erau 

satisfăcute de calculatoare analoage, foarte specializate și din ce în ce mai sofisticate. 

Perfecționarea electronicii digitale (datorată lui Claude Shannon în anii 1930) a condus la 

abandonarea calculatoarelor analogice în favoarea celor digitale (numerice), care modelează 

problemele în numere (biți) în loc de semnale electrice sau mecanice. Este greu de precizat care a 

fost primul calculator digital; realizări notabile au fost: calculatorul Atanasoff-Berry, mașinile Z 

ale germanului Konrad Zuse - de exemplu calculatorul electromecanic Z3, care, deși foarte 

nepractic, a fost probabil cel dintâi calculator universal, apoi calculatorul ENIAC cu o arhitectură 

relativ inflexibilă care cerea modificări ale cablajelor la fiecare reprogramare, precum și 

calculatorul secret britanic Colossus, construit pe bază de lămpi și programabil electronic. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dată
https://ro.wikipedia.org/wiki/Informație
https://ro.wikipedia.org/wiki/Program_(informatică)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Electronică
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_engleză
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunicație
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XX-lea
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Electronică_digitală&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
https://ro.wikipedia.org/wiki/Anii_1930
https://ro.wikipedia.org/wiki/Konrad_Zuse
https://ro.wikipedia.org/wiki/ENIAC
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Colossus&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lampă_(electronică)&action=edit&redlink=1
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Programe 

Programele de calculator sunt listele de instrucțiuni de executat de către un calculator. 

Acestea pot număra de la câteva instrucțiuni, care îndeplinesc o sarcină simplă, până la milioane 

de instrucțiuni pe program (unele din ele executate repetat), plus tabele de date. Un calculator 

personal curent din anul 2008 din categoria sub 1.000 euro este capabil să execute peste 4 

miliarde de instrucțiuni pe secundă. Compunerea sau scrierea acestor programe este efectuată de 

către programatori, care pot fi profesioniști, semiprofesioniști sau amatori, în funcție de temele 

de rezolvat și mediul de dezvoltare. 

Utlizare 

Primele calculatoare electronice digitale, fiind 

foarte mari și scumpe, erau folosite la calcule 

științifice complicate, de multe ori pentru scopuri 

militare. ENIAC-ul a fost proiectat pentru calculul 

tirurilor de artilerie, dar a fost folosit și la calculul 

densităților transversale de neutroni, în proiectarea 

bombei cu hidrogen. Multe din supercalculatoarele 

contemporane sunt folosite pentru simulări de arme 

nucleare. Alte calculatoare au fost utilizate în 

criptanaliză, de exemplu primul calculator electronic programabil, Colossus.  

În ciuda concentrării de la început pe aplicații științifice și militare, calculatoarele au început 

repede să fie adoptate și în alte domenii, precum cel al afacerilor. LEO, unul din primele 

calculatoare bazate pe arhitectura von Neumann, era folosit la gestiunea stocurilor încă din anii 

1950. O dată cu apariția microprocesoarelor și ieftinirea semnificativă a calculatoarelor, acestea 

și-au găsit aplicare în contabilitate, birotică, alcătuirea de previziuni meteo și de altă natură, în 

calculele matematice repetitive precum și în calcul tabelar. 

Sursa https://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator 

https://en.wikipedia.org/wiki/ENIAC 

Lascu Darian și Hamza Raul, Clasa a VII-a B 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Software
https://ro.wikipedia.org/wiki/2008
https://ro.wikipedia.org/wiki/Programator
https://ro.wikipedia.org/wiki/ENIAC
https://ro.wikipedia.org/wiki/Artilerie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bomba_cu_hidrogen
https://ro.wikipedia.org/wiki/Supercomputer
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arme_nucleare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arme_nucleare
https://ro.wikipedia.org/wiki/Criptanaliză
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=LEO&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Birotică&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Calcul_tabelar&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator
https://en.wikipedia.org/wiki/ENIAC
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Internetul este un spațiu public la care oricine are acces. Cu toate că este o lume 

fantastică, plină de informații utile și lucruri distractive, dar ea poate ascunde și pericole.  

 

Reguli: 

1. Nu răspunde mesajelor supărătoare sau care conțin cuvinte sau imagini 

nepotrivite. Blochează persoana care le trimite și spune-le parinților. 

2. Nu tot ceea ce vezi sau citești pe internet este adevărat sau potrivit vrâstei tale. Ai 

mare grijă să intri pe situri sigure și să verifici cu părinții tăi informațiile citite. 

3. Nu da persoanelor intâlnite pe internet informații despre tine sau familia ta - poze 

cu tine, adresa ta de acasă, numărul de telefon, școala la care înveți, locul de 

muncă al parinților tăi. 

4. Persoanele pe care nu le cunoști sunt persoane străine. Acestea pot fi altcineva 

decât spun că sunt. 

5. Poartă-te frumos cu ceilalți pe internet, așa cum o faci la locul de joacă. 

6. Dacă simți că ceva este in neregulă spune parinților sau unei persoane adulte in 

care ai încredere. 
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Ce trebuie să faci dacă ai o problemă sau 

o întrebare legată de internet? 

Dacă s-a întâmplat ceva pe internet care 

nu ți-a plăcut, te-a speriat sau, pur și simplu, nu 

ai înțeles, poți oricând să te opresti din navigare. 

Vorbește direct cu părinții tăi sau cu un adult în 

care ai încredere și explică-le ce te-a îngrijorat.  

 

 

Dacă vrei să vorbești cu 

altcineva poți să scrii sau să 

suni la Internet Helpline, unde o 

persoană draguță te va asculta 

și sfătui. 

 

 

 

 

 

 

Internetul este utilizat de milioane de oameni.  

Ai grijă cu cine vorbești, pe ce siteuri intri și ce 

parole îți pui, deoarece există mulți oameni necunoscuți 

care îți vor răul ! 

 

Bibliografie: 

www.sigur.info/siguranta-online/copii-pe-internet/copii.html 

Pîțan Miriam, clasa a VI-a A 

Popa Daria, clasa a VI-a A 

http://www.helpline.sigur.info/
http://www.sigur.info/siguranta-online/copii-pe-internet/copii.html
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Calculatorul în ziua de astăzi a ajuns să fie folosit de foarte multă lume pentru a face 

anumite lucruri cum ar fi : să se joace, să facă proiecte, etc. Calculatorul este important pentru că 

poți căuta informații care să te ajute, să dezvolti anumite softwere-uri, să controlezi mecanisme. 

Majoritatea oamenilor care folosesc calculatoarele pentru: 

 a cauta informații despre anumite lucruri 

pentru a face referate 

 a scoate la imprimantă poze , 

 a face tabele în domeniul afacerilor, 

 a se juca anumite jocuri, 

 a cumpăra prodese online, 

 folosirea GPS, 

 comunicarea cu prietenii 

 plata facturilor online 

 a citi/vedea stirile 

 a vedea meciuri din sport 

In rândul nostru, al elevilor, îl folosim ca 

să ne ușureze munca pentru școală cum ar fi 

referatele și proiectele. În timpul liber ne mai 

și jucăm pentru a ne relaxa. Dar calculatorul are o mare importanță deoarece putem învăța multe 

lucruri numai accesând internetul. În schimb poți folosi calculatorul să te uiti la filme gratis fără 

a cumpăra bilete la cinema, a te uita la videoclipuri care te ajuta în anumite situații, a accesa 

pagini de socializare, etc. În concluzie, calculatorul este important pentru că ne ușurează treburile 

zilnice și poate duce la o viață mai usoara . 

 

Ciobotea Cosmin, clasa a VII-a  A 
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        De mai bine de jumătate de secol viețile noastre s-au schimbat radical de la apariția 

primului calculator eletronic în anul 1946. De atunci oamenii au încercat să-l intregreze tot mai 

mult în viețile noastre.  

        În primul rând în zilele de astăzi noi folosim calculatorul mai mult decât ne folosim propria 

minte. Îl folosim la teme, la scoală, până și angajații îl folosesc la lucru. Cred că dacă am fi 

nevoiți sa trăim fără el am fi devastați.  

        Iată că, calculatorul are și foarte multe părți pozitive asupra noastră. Cel mai bun lucru este 

că ne permite accesul la informație, fapt ce ne ajută să ne învățam singuri. 

        În prezent nu poți să faci aproape nimic fără cunoștințe de calculator. Pănă și pentru un post 

banal de vânzător trebuie să ști să urmărești stocuri sau să completezi facturi pe calculator. 

        În al doilea rând calculatorul a devenit o sursă de a câștiga timp. Astăzi se pot face plăți 

online și se pot face o parte din cumpărături cu ajutorul calculatorului.  

        În concluzie lumea calculatoarelor este viitorul nostru, indiferent că vrem sau nu. După 

părerea mea noi putem alege dăcă vrem să-l folosim înt-un scop bun sau nu.  

 

 

 

 

 

 

  

Rareș Băilă, clasa a VII-a  A 
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Bullying reprezintă o formă de abuz emoțional și 

fizic, care are trei caracteristici: 

Intenționat – agresorul are intenția să rănească pe cineva; 

Repetat – aceeași persoană este rănită mereu; 

Dezechilibrul de forțe – agresorul își alege victima care 

este percepută ca fiind vulnerabilă, slabă și nu se poate 

apăra singură. 

Fenomenul „bullying” este mult mai des întâlnit decât ne-am dori să credem. Se întâmplă pe 

coridoarele școlii, în curte, pe străzi și, din păcate, uneori și în sălile de clasă. Nedepistat la timp, 

bullying-ul poate lăsa traume și repercusiuni ireversibile asupra adaptabilității copilului în 

societate. 

Salvaţi Copiii România a lansat primul studiu naţional cu privire la fenomenul de 

bullying în şcolile româneşti, în vederea unei mai bune înţelegeri a motivelor care stau la 

baza acestor comportamente de violenţă între copii şi a dimensiunii acestui fenomen în 

contextul educaţional din România. 

Cercetarea a urmărit modul în care copiii şi părinţii percep bullying-ul, atitudinile şi 

comportamentele acestora în diferite contexte sociale (la şcoală, în grupul de prieteni, în mediul 

online), precum şi măsurarea incidenţei cazurilor de bullying în aceste situaţii.  

Realitatea cifrelor: 

• În mod repetat, în şcoală, 3 din 10 copii sunt excluşi din grupul de colegi. 

• 3 din 10 copii sunt ameninţaţi cu bătaia sau lovirea de către colegi. 

• 1 din 4 copii a fost umilit în faţa colegilor. 

Au fost vizate diferitele tipuri de comportamente asociate bullying-ului, printre care se 

numără excluderea din grup, umilirea, distrugerea lucrurilor altcuiva sau violenţa fizică. S-a 

urmărit, de asemenea, determinarea profilului social al actorilor implicaţi în astfel de situaţii. 
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Studiul de faţă a pornit de la nevoia de informaţii, de tip calitativ și cantitativ, cu privire la 

fenomenul bullying-ului, în vederea unei mai bune înțelegeri a motivaţiilor care stau la baza 

acestor comportamente și a dimensiunii acestui fenomen în contextul social din România.  

Astfel, principalele obiective ale cercetării au fost: 

 • Descrierea modului în care copiii percep bullying-ul, a atitudinilor și comportamentelor 

lor, în diferite contexte sociale (școală, grup de prieteni, mediul online etc.);  

• Măsurarea incidenţei cazurilor de bullying la nivelul școlii, grupului de prieteni și în mediul 

online; 

 • Măsurarea incidenţei diferitelor tipuri de comportamente asociate bullying-ului, precum 

excluderea din grup, umilirea, distrugerea lucrurilor altcuiva, violenţa fizică;  

• Determinarea profilului social al actorilor implicaţi în comportamente de acest tip. 

Există mai multe dimensiuni ale fenomenului de bullying:  

• bullying fizic; include dar nu se limitează la comportamente repetate de tip: lovire, pus 

piedică, îmbrâncire, plesnit, distrugerea / deposedarea de obiecte personale;  

• bullying verbal; include dar nu se limitează la comportamente repetate de tip: poreclire, 

insultare, tachinare, umilire, intimidare, transmitere de mesaje cu conținut homofob sau rasist;  

• bullying social, adesea ascuns, greu de identificat / recunoscut, realizat cu scopul de a 

distruge reputația socială a unui copil și de a-l plasa într-o situație de umilință publică; include 

dar nu se limitează la comportamente repetate de tip: minciună și/sau răspândire de zvonuri, 

realizarea de farse cu obiectivul de a umili / crea situații stânjenitoare, încurajarea excluderii / 

izolării sociale, bârfa;  

• cyberbullying, ascuns sau evident; se referă la orice comportamnet de bullying mediat de 

tehnologie, identificat în spațiul de social media, website-uri, mesagerie etc. ; include dar nu se 

limitează la comportamente repetate de tip: mailuri, postări, mesaje, imagini, filme cu conținut 

abuziv / jignitor / ofensator; excluderea deliberată a unui copil în spațiul online; spargerea de 

parole ale unor conturi personale (de e-mail, FB etc.) 

Principalele concluzii ale studiului Caracteristici ale fenomenului de bullying din 

perspectiva copiilor Notorietatea conceptului !  

Doar 13% dintre copii au auzit despre bullying în context educațional, respectiv la ora de 

dirigenție. Principalele surse de informare cu privire la fenomen, rămân internetul și televizorul. 

Termenul de bullying este cunoscut de aproximativ 48% dintre copii.  
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Dintre cei care afirmă că au auzit de acest concept,  

 35% spun că au găsit informații pe internet,  

 0% spun că au aflat de la televizor,  

 24% de la ora de engleză (doar informații despre sensul cuvântului, nu despre fenomen ca 

atare) 

 13% de la ora de dirigenţie.  

Majoritatea copiilor care cunosc termenul, percep bullyingul ca pe o formă de agresiune, 

fizică sau verbală, o formă de batjocoră sau una de umilire. Din totalul fetelor, 51% afirmă că au 

auzit de bullying, un procent mai ridicat cu aproximativ 7 puncte decât băieții. De asemenea, 

remarcăm că notorietatea termenului este mai ridicată în mediul urban și în cazul elevilor de 

liceu.  

Incidența diferitelor acțiuni asociate bullying-ului pornind de la statusul de autor al 

acţiunii (agresor), ţintă a acţiunii (victimă) şi martor  

Excluderea din grup  

! 2 din 10 copii exclud colegi din grupul de egali.  

! 3 din 10 copii cer unui alt coleg să nu se joace cu cineva.  

! 23% dintre copii sunt ameninţaţi cu excluderea din grup.  

! 31% dintre copii sunt excluși din grup.  

! 39% dintre copii afirmă că un alt copil a ceruit cuiva să nu se joace sau să vorbească cu ei.  

 

Amenințarea cu violența fizică și / sau umilirea  

! 19% dintre copii afirmă că au umilit în mod repetat un alt copil la școală.  

! 22% dintre copii afirmă că au ameninţat cu lovirea un alt copil.  

! 29% dintre copii au fost amenințați cu lovirea sau cu bătaia.  

! 24% dintre copii au fost umiliți sau făcuți de rușine în grupul de egali .  

! Despre 37% dintre copii au fost răspândite zvonuri.  

! 84% dintre copii afirmă că au fost martorii unei situaţii în care un copil ameninţă un altul.  

! 80% dintre copii afirmă că au fost martorii unei situaţii în care un copil este umilit de alt 

copil. 

Violența fizică și / sau distrugerea bunurilor 

 ! 13% dintre copii au afirmat că s-a întâmplat să distrugă lucrurile unui alt copil.  
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! 16% dintre copii au afirmat că au bătut în mod repetat un alt copil, iar  

! 30% dintre copii că au lovit uşor în mod repetat un coleg.  

! 32% dintre copii spun că au fost împinși sau îmbrânciți de alți copii, în mod repetat.  

! 39% dintre copii spun că au fost răniți ușor iar 16% că au fost bătuți în mod repetat la școală.  

! În grupul de egali, 78% dintre copii afirmă că au fost martorii unei agresiuni uşoare (îmbrâncire sau 

lovire uşoară) dar repetate; 69% dintre copii afirmă că au fost martorii unei bătăi între doi copii.  

! În mediul şcolar, 73% dintre copii afirmă că au fost martorii unei situaţii de bullying.  

Situații specifice de bullying:  

! 73% dintre copii afirmă că au fost martorii unei situaţii de bullying, în școala lor.  

! 58% dintre copii afirmă că au fost martorii unei situaţii de bullying în clasa lor.  

! 69% dintre copii afirmă că au fost martorii unei situaţii de bullying în mediul online.  

! 46% dintre copii afirmă că au fost martorii unei situaţii de bullying în grupul de prieteni. 

Sursa 

http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010001_Salvati%20Copiii_Raport%20bullying.pdf 

http://www.unicef.ro/media/fenomenul-bullying-cum-il-depistam-si-cum-il-combatem-pentru-

scoli-mai-sigure/ 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

Prof. Armenciu Claudia 

http://salvaticopiii.ro/upload/p000600010001_Salvati%20Copiii_Raport%20bullying.pdf
http://www.unicef.ro/media/fenomenul-bullying-cum-il-depistam-si-cum-il-combatem-pentru-scoli-mai-sigure/
http://www.unicef.ro/media/fenomenul-bullying-cum-il-depistam-si-cum-il-combatem-pentru-scoli-mai-sigure/
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Printre multiplele metode folosite frecvent în activitatea de predare-învăţare este şi metoda 

folosirii modelului şi modelarea în predarea geografiei. Modelarea şi modelul sunt două noţiuni 

care circulă azi în toate domeniile ştiinţelor exacte şi tehnice. Modelarea, ca metodă de lucru şi 

modelul ca exprimare grafică sau materială a acesteia, ne ajută la stabilirea diferitelor corelaţii 

cauzale, ca şi la cunoaşterea mecanismului, a dinamicii şi a prognozei diferitelor fenomene 

studiate în prezent şi în perspectivă. Stăpânirea şi aplicarea acestei metode de către profesor la 

lecţiile de geografie asigură stabilirea corelaţiilor cauzale în cunoaşterea peisajelor sau structurii 

geografice spaţiale, regionale. 

Metoda modelării asigură orientarea în folosirea procedeelor de cunoaştere, cum sunt 

corelaţia dintre parte şi întreg, dintre analiză şi sinteză, dintre analiza spaţială şi cea cronologică, 

etc. 

Geografia reprezintă un domeniu larg de aplicare a metodei modelării şi modelelor. Modelele 

nu reprezintă o copie a realităţii, ci un corespondent prelucrat care redă trăsăturile esenţiale, 

tipice ale obiectului sau fenomenului studiat. Modelele folosite în geografie sunt:  

Materiale: globul geografic, machete, mulaje. 

Grafice: hărţi, scheme explicative, planşe, profile, diagrame, bloc-diagrame. 

În ansamblul tehnologiei didactice, metoda modelării este o metodă de asimilare prin intuiţie, 

ceea ce sporeşte eficienţa procesului învăţării îndeosebi la geografia fizică şi în aplicaţiile 

practice la geografia regională. Se recomandă să se ţină cont de următoarele cerinţe:  

- modelele să ajute profesorul în predare, iar pe elev în însuşirea logică a cunoştinţelor de 

geografie; 

- varietatea modelelor să fie deosebită; 

- elevii să citească şi să interpreteze corect modelele; 

- informaţiile oferite de modele să nu se găsească pe alte suporturi, încât învăţarea să fie 

activă, prin redescoperire, punând profesorul în postura de coordonator al activităţii. 
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Trebuie precizat faptul că lecţiile de geografie la care se aplică strategia modelelor cuprind o 

gamă largă de metode, printre care amintim: modelarea, demonstraţia, descoperirea, 

problematizarea, conversaţia, expunerea sistematică şi chiar experimentul, exerciţiul şi jocul.  

La clasa a V-a am realizat ca modele, la lecţia 

„Vulcanii”, mulajul unui mecanism vulcanis. Prin 

întrebări care îi determină pe elevi să citească şi să 

interpreteze modelul, elevii singuri intuiesc structura 

unui vulcan, format craterului, coșul și scurgerile 

pericarstice de pe acesta. Tot ei stabilesc ordinea elementelor 

necesare în realizarea mulajului şi modul de realizare a acestuia, ca posibilități de reproducere a 

activității vulcanice: fum, erupție, scurgeri pe versanți. Prezentându-și mulajele, elevii observă 

singuri, prin discuţiile conduse de profesor, fenomenele care sunt implicate prin eruperea și 

modelarea unui vulcan. 

Este indicat ca fiecare lecţie care utilizează modele să se încheie 

cu o probă de evaluare. În cadrul lecţiei „Vulcanii” se completează 

o fişă în care sunt trecute: părțile componente ale aparatului 

vulcanic, modul de 

realizare/manifestare a 

erupțiilor vulcanice şi 

consecințele care pot 

decurge din activitatea 

vulcanilor. 

Folosirea modelelor în predarea unor teme complexe şi abstracte la 

diferite clase şi cu deosebire la clasa a V-a, aşa cum am arătat mai sus, trebuie 

concepute după un sistem metodic, unde elevii să participe activ. 

Modelele aplicate la lecţiile de geografie îl ajută pe profesor să solicite şi să antreneze 

gândirea elevilor, deoarece ele reprezintă obiectele şi fenomenele geografice simplificate, reduse 

la aspecte esenţiale, uşor de înţeles de către elevi. În acest sens, profesorul îşi poate propune ca 

obiectiv principal formarea priceperilor şi deprinderilor la elevi de a citi şi interpreta diferite 

tipuri de modele, din conţinutul cărora să-şi însuşească în mod activ cunoştinţele. 
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Lecţiile desfăşurate prin folosirea modelelor, faţă de lecţiile 

tradiţionale, ajută elevii să-şi redescopere cunoştinţele, lecţiile 

de geografie devin active, iar elevii adevăraţi colaboratori ai 

profesorului. 

 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Claudiu CANCIU 
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Am intrat în Centenarul Marii Uniri.  
Ce ne spune istoria 

   

România a obţinut recunoaşterea definitivă a Marii Unirii abia după doi ani. Noile sale 

graniţe au fost recunoscute prin Tratatul de la Trianon, la 4 iunie 1920. Unirea a primit şi 

sărbătoarea pe care o merita, pe 15 octombrie 1922. Atunci, Regele Ferdinand şi Regina Maria 

au fost încoronaţi în noua catedrală de la Alba Iulia. 

În timp ce episcopul greco-catolic Iuliu Hossu citea în faţa Marii Adunări Naţionale de la 

Alba Iulia - Proclamaţia de Unire, la Bucureşti avea loc o altă ceremonie. Exact la 1 Decembrie 

1918, regele Ferdinand şi regina Maria au reintrat victorioşi în Bucureşti. Alături de ei se afla 

generalul Henri Berthelot, şeful Misiunii Militare Franceze, un aliat-cheie. Suveranii părăsiseră 

Capitala în noiembrie 1916 după înfrângerile în faţa trupelor germane. Războiul fusese crâncen. 

A făcut  sute de mii de victime nu numai confruntările armate, ci şi bolile şi jafurile soldaţilor 

ruşi bolşevizaţi. Prima veste bună că balanţa se înclină în favoarea României a venit din 

Basarabia, provincia românească ocupată de Rusia în 1812. 

 

27 martie 1918 - Unirea Basarabiei cu România 

La 27 martie 1918, Sfatul Ţării de la Chişinău a votat rezoluţia pentru Unirea cu România. 

Apărarea în faţa bolşevismului care deja făcea ravagii în Rusia a fost un argument decisiv. Au 

votat pentru Unire inclusiv ruşi şi ucrainieni. Ion Varta, director la Arhivele Naționale Chișinău, 

explică: „Toată lumea a înţeles că aceasta este soluţia. Nobilimea basarabeană, zemszvele din 

mai multe ţinuturi ale Basarabiei, au semnat cereri colective şi în felul acesta premisele erau deja 

constituite. La 27 martie, în această sală, a avut loc o şedinţă absolut admirabilă, furtunoasă, în 

care un rol decisiv în schimbarea raporturilor de forţe l-a avut Constantin Stere, marele român 

basarabean care deja era un nume în Vechiul Regat, avea o autoritate enormă în Basarabia. A 

vorbit de 57 de ori în timp de 3 zile, a intrat la tribună şi a încercat să îi convingă inclusiv pe 

minoritari, pe deputaţii care reprezentau minorităţile, să voteze Unirea Basarabiei cu România şi 

i-a reuşit. 86 de deputaţi pentru, 3 împotrivă şi 36 s-au abţinut. În felul acesta, prin vot 

democratic, vot covârşitor, Basarabia şi-a rezolvat această problemă dureroasă care era legată de 

cei 106 ani de ocupaţie străină. 
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15 noiembrie 1918. Unirea Bucovinei cu România 

Autorităţile române salută o a doua veste mare. Congresul General al Bucovinei, adunat în 

sala sinodală a Mitropoliei Ortodoxe sub presedintia lui Iancu Flondor, votează în unanimitate 

revenirea provinciei în granițele românești. Fusese cedată de Turcia Imperiului Habsburgic în 

1775. Istoria a reţinut uciderea domnitorului Alexandru Ghica al III -lea pentru că a protestat 

spunând că Istanbulul nu are dreptul să dispună de pământul Moldovei. 

 

Un an greu pentru România 

Când regele Ferdinand şi regina Maria au intrat în Bucureşti ştiau deja că ţara lor aproape că 

îşi dubla suprafaţa şi numărul de locuitori. Dar populaţia suferea de foame, sistemul feroviar 

fusese grav afectat de război. Maria, care îşi riscase viaţa la căpătâiul bolnavilor de tifos 

exantematic în Moldova, a căzut bolnavă de gripă spaniolă, o epidemie care a făcut milioane de 

victime în Europa, la finalul Primului Război Mondial. 

 

4 iunie 1920. Tratatul de la Trianon 

Abia după tratatul de la Trianon, lângă Paris, semnat de Ungaria la 4 iunie 1920, situaţia se 

normalizează. Ferdinand şi Maria ajunseseră la tron în timpul războiului, nu avuseseră o 

ceremonie de încoronare. În acest context se conturează ideea unei sărbători care să ţină trei zile 

în toată ţara. Coordonatorul proiectului a fost desemnat preşedintele Senatului, Constantin 

Coandă, unul din marii generali din Primul Război Mondial. „A fost constituită o comisie sub 

preşedinţia gen. Coandă. A încercat sa atragă personalităţi capabile s organizeze programul, 

pregătirea oraşelor prin decorarea în mod special a oraşului Alba Iulia si Capitalei, și a 

organizării ceremonialului în sine. Au avut un rol esential arhitecţii Victor Ștefănescu, Petre 

Antonescu, pictorii Costin Petrescu sau Artur Verona. Această comisie ţinea acum și de 

chestiunile economice. Preferau să achiziţioneze materiale pentru decorarea orașelor din Viena si 

Praga, unde erau mult mai ieftine decât la Bucureşti”, povestește Diana Mandache, istoric la 

MNAR.  
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Catedrala de la Alba Iulia, ridicată în timp-record 

Dincolo de festivităţi, autorii Unirii au vrut să lase în urmă ceva durabil. Pentru Încoronare a 

fost construită catedrala ortodoxă de la Alba Iulia, Catedrala Reîntregirii. Clădirea nu este foarte 

mare, dar a fost construită solid şi în vechea tradiţie arhitectuală românească. Arhitectul Victor 

Ştefănescu a încercat să recreeze Mitropolia Transilvaniei reconstruită în 1597 de Mihai Viteazu 

şi distrusă ulterior. În lipsa vechilor planuri, arhitectul a folosit ca model biserica de la 

Târgovişte ridicată în 1585 de Petru Cercel, fratele care îl precedase la tron. „A început 

construcţia în anul 1921, în 26 martie. La nici o lună după, regele Ferdinand şi regina Maria s-au 

dus să vadă cum evoluează lucrările. Erau deja făcute fundaţiile şi firma căreia îi se 

încredinţaseră această lucrare era a inginerului Tiberiu Eremia, era unul din marii ingineri ai 

vremurilor de atunci care a făcut lucrări remarcabile. S-a dat drumul la această lucrare care a fost 

prima lucrare la o biserică executată pe beton armat. Într-un an şi jumătate catedrala a fost 

ridicată. Aşa, ca să ne dăm seama asupra dimensiunilor - lungime de 45 de metri, lăţime de 18 

metri şi înălţimea cu turlă cu tot este de 60 de metri. Ritmul în care s-a lucrat a fost extraordinar 

de alert şi trebuie remarcat faptul că toţi cei care au fost implicaţi - de la Senatul ţării, pentru că 

lucrările erau coordonate de gen. Coandă, care era preşedintrele Senatului, până la executanţii 

propriu-zişi, constructorii, - au fost extraordinar de atenţi la realizarea acestei clădiri, în fond o 

clădire simbol”, spune Nicolae Noica, expert în lucrări publice. Pe 8 septembrie, a fost montată 

crucea pe turlă, iar la 1 decembrie 1921, construcţia a fost terminată. În acest interval, la 25 

octombrie 1921, Ferdinand şi Maria au devenit bunici. Fiul viitorului rege Carol al II -lea a 

primit, nu întâmplător, numele de Mihai, în cinstea voievodului Unirii de la 1600. 

 

Aur transilvan în coroana albastră a Reginei Maria 

Pentru ceremonia Încoronării, Regina Maria s-a inspirat din protocolul Casei Regale 

britanice, dar a ţinut ca elementele românești să fie dominante. De aceea nu a preluat coroana cu 

care regina Elisabeta a devenit regină în 1881, ci a dorit o coroană proprie. Statul român i-a oferit 

una împodobită cu rubine, smaralde, dar mai ales turcoaze. O adevărată coroană albastră. 

Coroana Reginei Maria, coroana Unirii, a fost desenată de pictorul Costin Petrescu, după ideile 

reginei. Este acelaşi pictor care va realiza mai târziu fresca de la Ateneul Român. Coroana este 

făcută din 1,8 kg aur transilvan, dar este realitată de casa Falize de la Paris contra 64 de mii de 
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franci. Este împodobită cu pietre semipreţioase pentru aerul lor medieval. Dar ceea ce face 

coroana Reginei Maria absolut remarcabilă este stilul ei bizantin dată de cele două pandantive 

laterale. Sursă de inspiraţie au fost vechile fresce în care apare imaginea Despinei Doamna, soţia 

lui Neagoe Basarab. 

 

15 octombrie 1922 | Încoronarea de la Alba Iulia 

Protocolul Încoronării de la Alba Iulia a început la 9.30 dimineaţa, cu o liturghie şi un Te 

Deum. Toţi oaspeţii români şi străini, între care şi viitorul rege al Angliei, erau îmbrăcaţi în 

ţinută de mare ceremonie. Coroanele, sfinţite în biserică de Mitropolitul Primat, au fost aşezate 

sub un imens baldachin, unde a avut loc ceremonia propriu-zisă. 

Noul preşedinte al Senatului, Mihail Pherekide, i-a oferit regelui Ferdinand Coroana de Oţel. 

Era coroana primului rege al dinastiei, Carol I, simbol al Independenţei. Ferdinand I Întregitorul 

şi-a pus singur coroana pe cap, după ritualul bizantin. Apoi preşedintele Camerei Deputaţilor, 

Mihail Orleanu, i-a înmânat regelui Coroana albastră, iar regele a încoronat-o pe regina Maria. 

„Mantia reginei a fost facută în România. Blazoanele cusute pe mantie au fost comandate în 

Lyon. Mantia regelui, la Azilul Elena Doamna si finisată la Paris. Sunt simboluri fundamentale, 

parte a regaliei, obiecte purtate la ceremonialul încoronarii: coroana de oţel purtată și de Carol I 

și coroana purtată de Maria, la care se adăugau aceste două mantii”, spune Diana Mandache. 

La finalul ceremoniei, s-au auzit 101 lovituri de tun; a urmat zborul demonstrativ al aviaţiei. 

În toată ţara începea sărbătoarea populară. Seara, după o selecţie drastică, a avut loc marele dineu 

regal cu numai 350 de invitaţi. A doua zi, la Bucureşti a fost inaugurată prima versiune a Arcului 

de Triumf. Cea de-a treia zi a serbărilor Încoronării a fost dedicată la Bucureşti unei mari parade 

tematice: trupe în costume de epocă înfăţişau trecătorilor întreaga istorie românească, de la epoca 

lui Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul la cucerirea Independenţei în vremea lui Carol I şi la 

Unirea cea Mare din vremea lui Ferdinand şi a Mariei. 

 

 

Prof. Aurel Popescu 
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Mens sana in corpore sano 
 

În cele ce urmează vom încerca să arătăm cât de importantă este sănătatea sufletească și 

trupească a oamenilor, în general, și a copiilor, în special. Plecând de la sintagma “mens sana in 

corpore sano”, vom arăta exemple de personaje din Biblie, istorie și contemporaneitate, care au 

căutat adevăratul sens al sănătății. 

Încă de la început este necesar să explicăm fraza cu origine latină a lui Juvenal, care apare în 

Satira X  și are un înțeles mult mai adânc decât sensul pe care l-a căpătat astăzi. Deși era și este 

luată mai mult ca o glumă, această sintagmă explică foarte clar faptul că este necesar să te rogi 

pentru a-ți găsi atât echilibrul sufletesc, cât și cel trupesc. 

 

  

“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

Trebuie să ne rugăm pentru o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Să cerem o inimă tare, 

care nu se teme de moarte, care să considere viața ca unul dintre darurile naturii, care să poată 

suporta orice efort, să scăpăm de mânie și să fie liberă de pofte (dorințe). Să credem că 

adversitățile și teribilele eforturi ale lui Hercule sunt mai bune decât satisfacțiile, iubirile și 

banchetele lui Sardanapalus. 

Îți arăt ce tu însuți îți poți conferi; cu siguranță, virtutea este unicul sens pentru o viața 

liniștită. 

“Orandum est ut sit mens sana in corpore sano. 

Fortem posce animum mortis terrore carentem, 

qui spatium vitae extremum inter munera ponat 

naturae, qui ferre queat quoscumque labores, 

nesciat irasci, cupiat nihil et potiores 

Herculis aerumnas credat saevosque labores 

et venere et cenis et pluma Sardanapalli. 

Monstro quod ipse tibi possis dare; 

 Semita certe tranquillae per virtutem patet unica 

vitae.” 

 

“You should pray for a healthy mind in a healthy 

body. 

Ask for a stout heart that has no fear of death, 

and deems length of days the least of Nature's 

gifts. That can endure any kind of toil, 

that knows neither wrath nor desire and thinks 

the woes and hard labors of Hercules better than 

the loves and banquets and downy cushions of 

Sardanapalus. 

What I commend to you, you can give to 

yourself; 

For assuredly, the only road to a life of peace is 

virtue.” 
1
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Odată explicată această nevoie de rugăciune pentru echilibrul sufletesc și trupesc vizată de 

latini,  vom prezenta câteva exemple de personaje care de-a lungul timpului și-au însușit pe lângă 

un stil de viață sănătos și un mod de a fi, de a crede și a simți în raport cu Divinitatea. 

Trebuie evidențiat faptul că nu se dorește prin următoarele să subminăm importanța sănătății 

fizice, trupești, ci mai degrabă să arătăm frumusețea complementarității dintre sănătatea 

sufletului și cea a trupului. Complementaritate care duce la performanță, echilibru și liniște 

sufletească. 

Sfântul Apostol Pavel este cunoscut ca unul care dădea 

norodului exmple de atleți și de sportivi care depun orice efort 

pentru a câștiga o competiție. El spunea că exact acest zel trebuie 

să-l aibă orice creștin în lupta pentru mântuirea sa: 

“Nu ştiţi voi că acei care aleargă în stadion, toţi aleargă, dar 

numai unul ia premiul? Alergaţi aşa ca să-l luaţi. Şi oricine se 

luptă, se înfrânează de la toate. Şi aceia, ca să ia o cunună 

stricăcioasă, iar noi, nestricăcioasă. Eu, deci, aşa alerg, nu ca la 

întâmplare. Aşa mă lupt, nu ca lovind în aer. 

Dar toate le fac pentru Evanghelie, ca să fiu părtaş la ea.”(I 

Corinteni 9: 23-27) 

Oamenii care alergau  și luptau pentru a ajunge sfinți, sunt 

numiți de Biserică, “atleți ai lui Hristos.” 

  

Cel mai cunoscut atlet al lui Hristos este, probabil, Sfântul 

Ioan Gură de Aur, care a luat hotărârea de a se face sfânt, încă 

din adolescență: „Toată viața n-a avut alt ideal. 

 Pentru dobândirea curăţeniei, atletul lui Hristos lupta 

împotriva trupului lui, împotriva somnului, împotriva foamei, 

împotriva durerii, împotriva propriilor lui gânduri, împotriva 

instinctelor. Era o luptă fără milă, dusă zi şi noapte, de-a lungul 

unei întregi vieţi. O luptă palpitantă şi fără nici un răgaz. Campionatele lumii, luptele în arene şi 

competiţiile olimpice sunt simple jocuri de copii în comparaţie cu bătăliile pe care trebuie să le 

poarte un om pentru a deveni sfânt.” 
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            În lupta pentru supremație în lumea 

fotbalului, între Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi, îl 

avem și pe columbianul Radamel Falcao Garcia 

Zarate, care a uimit o lume întreagă cu succesul său. 

An de an, presa din întreaga lume “îl transferă” la alte 

echipe mari ca Chelsea Londra, Manchester City sau 

Real Madrid, dar tuturor Falcao le-a răspuns: “viitorul 

meu nu depinde de mine, rezumatul bucuriei mele 

este acesta: Cupa în mâini, zâmbetul pe faţă, steagul 

pe spate şi Dumnezeu pe piept, lipsesc prietenii şi 

familia!” 

Despre Simona Halep, primul ei antrenor, cel care i-a 

pus racheta în mână, spune următoarele: 

„Aţi văzut că se închină după fiecare meci. Să 

ştiti că de mică avea frică şi un respect deosebit faţă de 

Cel de Sus şi îi era teamă să facă ceva rău. Familia 

Halep locuia atunci lângă o biserică mai veche unde 

mergea destul de des. Este frumos din partea ei că a 

rămas o fată credincioasă. Mulţi după ce ajung în vârf 

şi îşi umplu conturile uită de Dumnezeu” 

Printre mai buni jucători de tenis ai momentului, 

sârbul Novak Djokovici, este nedespărțit de crucea de lemn 

pe care o poartă la gât tot timpul. De asemenea, el este 

cunoscut pentru manifestarea credinței sale în timpul 

meciurilor. 

Viața sa reprezintă un ideal pentru sportiviii din 

toată lumea, dar și un model pentru toți creștinii din ea. 

Patriarhul Serbiei i-a oferit ordinul Sfântul Sava, cea mai 

înaltă distincție oferită vreunui mirean. 

După câteva exemple în care am putut observa cât 
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de bine se îmbină credința cu sportul, prezentăm un alt caz în care se face vădită importanța 

sănătății sufletești în raport cu sănătatea trupească. Cu siguranță practicarea unui sport și a un stil 

de viață ce implică mișcare este foarte important, însă echilibrul și liniștea sufletească pot fi 

aflate chiar și în absența unui corp sănătos. 

Mihai Neșu, după teribilul accident în care a rămas complet paralizat, spune următoarele: 

„Totul se întâmplă cu un motiv, asta am învăţat. 

Când a venit psihologul la mine, după accident, 

l-am dat afară după o săptămână. Mi se părea că 

el avea nevoie de psiholog, nu eu. Eu cred şi în 

altceva. În prietenie. Un prieten adevărat, care 

ţine la tine necondiţionat, are mai multe sfaturi 

să-ţi dea decât un psiholog… 

Un părinte, un preot are mai multe sfaturi să-mi 

dea decât orice doctor… 

Eu, Mihai Neşu, credeam că sunt indestructibil. In-des-truc-ti-bil! Înţelegi? Până să… 

până să mă accidentez, asta credeam. Acum ştiu altceva.  

Pot să-ţi spun că multe greşeli am făcut în viaţă. Până într-o zi, când am înţeles. Am 

înţeles când am crezut. Acum cred. În Dumnezeu, în destin, în rolul tău pe pământ!”  

În primul rînd îmi doresc să mă fac bine sufleteşte, că dacă mă fac bine sufleteşte e ca şi 

cum aş fi sănătos. În ultimul timp am avut mai multe probleme de sănătate care m-au bulversat, 

cumulate cu moartea părinţilor mei, şi m-au dat peste cap. Numai Dumnezeu mă mai ține.” 

În prezent, Mihai Neșu a deschis un centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități, 

unde pe lângă sprijinul și ajutorul  de specialitate de care au parte, copiii sunt învățați că mai 

presus decât sănătatea trupească, este sănătatea sufletească.  

Având în vedere faptul că materialul de față reprezintă o încercare de a îmbina religia cu 

sportul,  vom spune că ambele duc la  creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor, în special, 

și a oamenilor, în general. Privarea unui copil de una din cele două elemente, religie și sport, 

reprezintă o nedreptate care poate duce la frustrare, fanatism, afecțiuni diverse ș.a. 

Unii sportivi mai religioși sau creștini sportivi au inventat până și “Biblia pentru sportivi 

și antrenori”. Ea cuprinde textul Vechiului și Noului Testament și un studiu pentru toate cele 365 

de zile ale anului cât şi alte materiale folositore pentru sportivi. 
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Concluzionăm manifestând un acord puternic față de concepția lui Juvenal conform 

căreia este nevoie să ne rugăm pentru a dobândi o minte sănătoasă într-un corp sănătos, dacă 

gândim din perspectiva mântuirii, că orice ni se pare a fi lipsit de importanță dacă nu avem 

sănătatea sufletească. Idealul pe care cu toții ni-l dorim este să avem un echilibru,  să dobândim 

pacea cu noi înșine și cu cei din jurul nostru, dar să ne bucurăm și de viață în cel mai sănătos și 

frumos mod cu putință. Tot ce ne  rămâne de făcut este, deci, să primim totul ca un dar din partea 

lui Dumnezeu și să le acceptăm atât pe cele bune, cât și pe cele rele cu nădejdea că nu totul se 

fârșește pe acest pământ. Suntem datori să prețuim viața ca pe cel mai frumos dar care ne-a fost 

dat pentru a fi fericiți și a-I da slavă lui Dumnezeu.  

Sursa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mens_sana_in_corpore_sano 

Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2013,p. 

1301 

Gură de Aur- Atletul lui Hristos, Virgil GHEORGHIU, Ed. Deisis, Sibiu, 2014, p.2 

http://www.flacarainchinarii.ro/radamel-falcao-garcia-zarate/ 

http://www.ziarulring.ro/SPORT/primul-antrenor-al-lui-halep-de-mic-este-credincioas-  

http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/mihai-nesu-interviu-trinitas-descoperirea-

ortodoxiei-botez-pelerinaje-spovedanie-binecuvantare-noua-viata-credinta-dumnezeu-prietenii-

fundatia-centrul-copii-dizabilitati-oradea-video/  

http://www.gsp.ro/gsp-special/diverse/mesaj-emotionant-al-lui-mihai-nesu-in-ziua-cind-face-32-

de-ani-numai-dumnezeu-ma-mai-tine-ma-motiveaza-lupta-pentru-mintuire-444409.html 

 

Pentru elevii mei, prof. Ana-Maria Lupu 

 

  La Şcoala Gimnazială ,, Nicolae Iorga” Sibiu a avut loc etapa judeţeană a Olimpiadei 

de Religie unde au participat 123 de elevi din clasele VII - XII. În urma desfăşurării probei scrise 

au fost acordate 5 premii I, 5 premii II, 5 premii III şi 11 menţiuni. La etapa naţională, ce se va 

desfăşura la Iaşi în perioada 12 - 15 aprilie 2018, s-a calificat: Stoica Andrada Miruna, clasa a 

VIII-a A, Locul I. 

Au mai participat  Tamaș Horia, Clasa a V-a, locul I 

   Bunescu Vlad, Clasa a V-a, Mențiune 

Bădiță Mihail, Clasa a V-a, Mențiune 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mens_sana_in_corpore_sano
http://www.flacarainchinarii.ro/radamel-falcao-garcia-zarate/
http://www.ziarulring.ro/SPORT/primul-antrenor-al-lui-halep-de-mic-este-credincioas-
http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/mihai-nesu-interviu-trinitas-descoperirea-ortodoxiei-botez-pelerinaje-spovedanie-binecuvantare-noua-viata-credinta-dumnezeu-prietenii-fundatia-centrul-copii-dizabilitati-oradea-video/
http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/mihai-nesu-interviu-trinitas-descoperirea-ortodoxiei-botez-pelerinaje-spovedanie-binecuvantare-noua-viata-credinta-dumnezeu-prietenii-fundatia-centrul-copii-dizabilitati-oradea-video/
http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/mihai-nesu-interviu-trinitas-descoperirea-ortodoxiei-botez-pelerinaje-spovedanie-binecuvantare-noua-viata-credinta-dumnezeu-prietenii-fundatia-centrul-copii-dizabilitati-oradea-video/
http://www.gsp.ro/gsp-special/diverse/mesaj-emotionant-al-lui-mihai-nesu-in-ziua-cind-face-32-de-ani-numai-dumnezeu-ma-mai-tine-ma-motiveaza-lupta-pentru-mintuire-444409.html
http://www.gsp.ro/gsp-special/diverse/mesaj-emotionant-al-lui-mihai-nesu-in-ziua-cind-face-32-de-ani-numai-dumnezeu-ma-mai-tine-ma-motiveaza-lupta-pentru-mintuire-444409.html
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Primăvara, Învierea lui Hristos și învierea 
noastră 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învierea lui Iisus ar trebui să fie și 

învierea noastră deoarece aceasta nu este 

doar un simplu fapt, este cea mai mare  

minune. Doar Iisus a putut face ca aceasta 

să se întâmple,  El are atotputernicia de 

Dumnzeu, iar noi suntem datori să ne 

dedică2m trup și suflet, Lui. Dacă Iisus a 

înviat, atunci acest lucru ar trebui să se 

întâmple și cu noi. Și noi avem nevoie de o 

înviere pentru că toți avem păcate și avem 

nevoie de o schimbare în viața noastra. 

Avem nevoie să Îl vedem, să  Îl simțim și 

să credem maxim în Dumnezeu. 

Vlăduț Sebastian, a VII-a A 

 

Primăvara este anotimpul renaşterii, 

anotimpul armoniei şi al culorii. În acest 

sezon, natura îşi recapătă farmecul, păsărelele 

care ne-au părăsit înstrâinându-se, au revenit 

pentru a oferi armonioase cântece pe care le 

putem asculta printre rămurele. De asemenea, 

întunericul nopții se scurtează, zilele find mai 

lungi. După mult timp natura revine la viață.  

Dar, pe lângă acest fenomen mirific de 

înviere, un eveniment mai plăcut pe care toți 

creştinii îl aşteaptă este Învierea Domnului 

care, nu aduce fericire ca natura, adica vizual, 

ci sufleteşte. Cu toții ne bucurăm când aflăm 

Vestea ce bună. Având în vedere tot ceea ce 

am enunțat, primăvara înseamnă renaştere şi 

fericire, atât vizuală cât şi sufletească, ele 

având totuşi o legătură între ele deoarece 

ambele trec dintr-o perioadă tristă, 

melancolică într-o perioadă de glorie. 

Dîlbea Cătălina, a VII-a 
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Odată cu venirea primăverii, totul 

se schimbă. Afară este mai cald, natura se 

trezește la viață, ziua crește. Primăvara 

aduce cu ea Învierea lui Iisus Hristos. Nu e 

de mirare că Învierea Lui Hristos se 

desfășoară primăvara. Primăvara e 

anotimpul renașterii. Renașterea Lui 

Hristos. Învierea lui Iisus și învierea naturii 

se întâmplă în anotimpul de primăvară. 

Este o coincidență oare? 

Băilă Rareș, a VII-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Ana-Maria Lupu 

 

Dumnezeu este tot ceea ce vedem 

în jur. Venirea primăverii înseamnă 

accentuarea prezenței Domnului în viața 

noastră de zi cu zi, prin lucruri mici: un 

fluture, mireasma copacilor înfloriți, 

sunetul păsărelelor, toate acestea sunt 

șoapte de: te iubesc, omule! 

Toate acestea mărturisesc despre 

cum este Dumnezeu, despre bine, despre 

cum să fim mai buni, cum să nu mai 

păcătuim.. de fapt, despre Înviere și 

înviere... 

Cîrstea Andreea, a VIII-a 
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  Obiceiuri și tradiții de Paște
 

Paștele este cea mai importantă sărbătoarea creștină prin Învierea 

lui Iisus Hristos. De-alungul timpului însă iepurașul de paște, ouăle roșii și 

drobul au devenit representative pentru masa de Paște a fiecărui roman.  

Indiferent de zona în care alegi să petreci sărbătoarea Paștelui, fie în satele 

trasilvănene, fie în Bucovina este un fapt recunosc că acesta sfântă 

sărbătoare este la rang înalt printre români. 

Sărbătoarea Paștelui  își are obiceiurile și tradițiile specifice în funcție de zonele țării în 

care tradiția Paștelui este respectată conform datinilor.  

În ținutul transilvănean datorită confluențelor orientale și occidentale pe care le are 

această zonă de țară, Paștele a adoptat de-a lungul timpului tradiții specifice atât de la sași, de la 

maghiari, cât și de la români.  

Se spune că pregătindu-se de sărbătoarea Paștelui în Miercurea, Joia și în Vinerea Mare, 

femeile pregătesc pasca, mielul și ouăle, a căror încondeiere se distinge în Transilvania printr-o 

varietate mare de modele și culori. 

 Toate acestea reprezintă elementele purtătoare ale simbolului sacrificiului pascal și al 

Învierii.  

Satul românesc şi-a arătat mereu frumuseţea şi bogăţia spirituală, prin vechile tradiţii 

populare, cu ajutorul cărora marile praznice ale creştinătăţii au fost împământenite în realităţile 

fiecărei comunităţi în parte. Ardealul încă păstrează obiceiuri de Paşti ce ne trimit în trecut, la 

strămoşi, la cei care şi-au plămădit fiinţa lor creştină pe temelia tradiţiei apostolice. 

Cea mai cunoscută tradiţie românească de Paşti este, desigur, încondeiatul ouălor. În 

anumite părţi ale ţării încă mai există şcoli de încondeiat ouă, în care tinerii 

preiau şi duc mai departe această artă. Acest obicei a existat în 

urmă cu un secol şi în satele din părţile Sibiului, chiar dacă 

în zilele noastre obiceiul nu se mai practică. Vechea 

colecţie a Muzeului „ASTRA“ din Sibiu păstrează ouă 

încondeiate acum 100 de ani, ceea ce ne demonstrează că şi în 

aceste părţi de Ardeal au existat astfel de preocupări. 
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Campioni Municipali 
 

 

După ce în semestrul  I  echipa  de  fotbal  a școlii  noastre a avut rezulate  foarte  bune  

iată că a venit timpul să obțină rezultate foarte bune și la competițiile oficiale (ONSS). În prima 

fază a acestei  competitii  echipa a participat la faza zonală a municipiului Sibiu care s-a 

defășurat în data de 23.02.2018 la care a luat starul 5 școli din zona  noastra  ( Școala Gimnazială 

Nr. 25; Șc. Școala Gimnazială Nr. 10; Școala Gimnazială Nr.16; Liceul Teoretic Onisifor Ghibu) 

echipa obținând locul I ceea ce  a dus la participarea la faza Municipală a acestei competiții.  

Această fază s-a desfășurat în sala Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” la care 

au participat 6 echipe, câștigătoarele  zonale  ( Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Colegiul 

Național Octavian Goga,  Școala Gimnazială Nicolea Iorga,  Școla Gimanzială Nr.23 și Școala 

Gimnazială Radu Selejan) fază la care echipa noastră a obținut locul 1, loc care ne permite să 

jucăm în faza finală județeană care va avea loc in data de 29.03.2018 unde sperăm să obținem 

aceleași  rezultate .  

Iată componența echipei :  

Teoderescu Alexandru (portar), 

Pîrvu  Radu (potrar),  

Bordea Adrian,  

Manea Narcis,  

Iacob  Darius,  

Frățilă Robert,  

Peter Robert,  

Tarcea Ciprian,  

Suciu Dragos,  

Gîndilă Bogdan,  

Pitica Antonio, 

Duțu Sebastian.  

Să le spunem felicitări și să le urăm BAFTĂ!  

   HAI ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 1 SIBIU!!!! 

Profesori  Ovidiu Tâlvan și Cornel Armenean 
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Portret de campion 
 

Salutare, 

Numele meu este Muntean Andrei și sunt elev in clasa a 

V-a A la Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu și practic Karate 

Kyokushin de 5 ani  la clubul Musashi Dojo Sibiu. 

La început a fost doar un hobby dar 

pe parcurs a devenit un stil de viață. Karate 

Kyokushin este una din cele mai complexe 

arte marțiale din lume, ce pune accentul 

atât pe dezvoltarea fizică armonioasă cât și 

pe dezvoltarea mentală și disciplinară. Este 

un stil de lupta full-contact. 

Pe parcursul anilor în urma examenelor și testărilor am ajuns la gradul de 2 KYU 

(centura maro). Centurile obținute până în acest moment sunt: albă, portocalie, albastră, galbenă, 

verde inclusiv maro cu toate tresele care reprezintă gradul intermediar dintre centuri. 

Prima competiție la care am participat a fost Campionatul Național de Kata și Kumite din 

mai 2015 la care am primit doar un certificat de participare.  

Kata reprezintă o luptă imaginară cu mai mulți adversari respectând o succesiune de 

blocaje și atacuri de braț și picior. 

Kumite reprezintă acea ramură a Karate-ului care presupune lupta directă între 2 

parteneri. 

La urmatoarele competiții am avut parte 

de experiențe noi și am perseverat.   

Sunt campion mondial și multi campion 

european și național.  

Am participat la 11campionate obținând 

11 medalii de aur, 6 medalii de argint și 4 de 

bronz + numeroase cupe.  
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Cea mai importantă realizare a fost participarea la UWK 

World Championships din Montecatini Terme, Italia din anul 

2017, la care am obținut locul 1 la Kata individual și 2 locuri de 2 

la Kata sincron și Kumite. 

În 23-25.03.2018 am participat la Campionatul Național 

Unificat de Karate Kyokushinkai Kata și Kumite de la Galați 

unde am obținut Locul 1 la Kata individual, locul 3 la Kumite dar și Cupa BEST FIGHTER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntean Andrei, clasa a V-a A 
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