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30 tineri cu și fără deficiențe de auz din Germania, 

Polonia și România s-au întâlnit în perioada 14-19 octombrie 

2018 la Krzyzowa, Polonia, în cadrul proiectului european de 

integrare și incluziune „FAIR SIGNS”.  

Scopul proiectului a fost crearea cadrului necesar 

dezvoltării abilităților de comunicare prin mijloace alternative. 

Pe parcursul săptămânii, tinerii au participat la activități 

de cunoaștere, relaționare și comunicare, la cele trei ateliere de 

dans, teatru și parcour, iar pe parcursul unei zile toți 

participanții au avut prilejul să 

viziteze centrul istoric al 

orașului Wroclaw și să servească prânzul la un restaurant cu 

preparate tradiționale din Polonia. 

România a fost reprezentată de 6 elevi de clasa a 

VIII-a din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Sibiu 

(coordonator proiect: Anca Rodean, profesori: Claudiu 

Canciu și Marieta Dan) și 6 elevi din cadrul Centrului 

Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Sibiu (profesori: Oana 

Beșta și Viorica Bădilă). 

La finalul proiectului, Rareș mărturisește: „Așteptările mele legate de acest proiect au 

fost de a cunoaște oameni noi și de a lega prietenii. Eram curios cum mă voi putea înțelege cu 

persoane care nu vorbesc limba mea sau care nu vorbesc și nu mă aud deloc. Sunt fericit că 

am trăit această experiență și mi-aș fi dorit să dureze mai mult.” 

Proiectul s-a desfășurat sub coordonarea asociației Kreisau Initiative e.V. din Berlin, 

Germania, și a fost cofinanțat din fonduri UE prin programul Erasmus Plus 
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Profesori:  

Rodean Anca, Canciu Claudiu, Dan Marieta 
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O petrecere tematică este pe atat de 

bună pe cât este de creativă.  Oricine iși 

poate exprima inventivitatea și poate crea 

elemente spectaculoase. Lumina este extrem 

de importantă pentru a crea atmosfera, motiv 

pentru care, pentru petrecerea Dovleacului, cea mai buna soluție este 

transformarea unui dovleac într- un glob luminos. Copiii grupei mari s- 

au bucurat de jocuri, distracție și dulciuri. Actorul principal a fost 

dovleacul și decuparea lui  pentru a lumina în călătoria jocului. A fost sărbătoarea parodiei. 

Activitățile desfășurate cu cei mici le vor rămâne vii în amintire încă multă vreme după ce 

petrecerea a luat sfârșit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa mare 

Prof. inv. preșcolar: Toacse Delia &Dragusin Claudia 
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        Cine nu îndrăgește fructele, cine nu dorește să se înfrupte 

din vitaminele binefăcătoare ale legumelor și să adulmece 

mirosul minunat al florilor? Când poate fi mai firească și nemăsurată curiozitatea copiilor 

despre fructe, legume și flori, dacă nu toamna? Acest anotimp își dezvăluie în fața noastră, 

încet, încet, toate frumusețile. 

          Privind chipul fericit al copiilor atunci când au descoperit bogățiile  toamnei și pentru 

că m-au asaltat cu întrebări, am hotărât să desfășurăm proiectul tematic ,,MAGIA 

TOAMNEI”.                            
 Pentru început, micii școlari s-au jucat cu frunzele și castanele. 

               

          

Ariciul din frunze                                       Animale “zâmbărețe” din castane                             

 Am povestit apoi despre fenomenele specifice anotimpului toamna, folosind ca suport 

mult îndrăgitele povești și am confecționat copaci din hârtie. 

    

        În încheierea proiectului, fructele și legumele au fost „regine”.  Cu multă dibăcie, cei 

mici au  realizat animalele îndrăgite, abținându - se cu greu să nu mănânce fructele 

apetisante.                                                                                                                                                    

 

Prof. înv. primar Adina Pîrvu 

Clasa pregătitoare A     
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În 26 octombrie 2018, în intervalul orar 17.00-18.00 , Târgul ,,LA CĂLUȚII DE 

MARE’’, organizat de şcolarii clasei  I A,  a oferit părinţilor ocazia de a-şi aproviziona 

cămara pentru iarnă şi de a-şi înfrumuseţa căminul. Pentru a conferi evenimentului nota 

specifică, cei mici au amenajat standurile cu ştergare tradiţionale, dovlecei decorativi, mere 

sau nuci. Tarabele au fost încărcate de borcane cu murături, dulceaţă, zacuscă sau compot. 

Produse ca ,,Sporul casei’’, semn de carte din frunze și flori presate sau frumoase obiecte din 

lemn decorate și personalizate, toate realizate chiar de micii precupeţi, au fost cele mai 

apreciate. 

 

 

 

Prof. înv. primar Dragoș Elena Lavinia 
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Campanie de colectare a deșeurilor de baterii și 
acumulatori portabili - DBA şi a deșeurilor de 

echipamente electrice și electronice - DEEE  

 

DE CE COLECTĂM  DEEE ? 

DEEE -urile au în compoziție substanțe deosebit de periculoase pentru mediu și 

sănătate: mercur, plumb, crom, brom, substanțe halogene precum CFC (cloro-fluoro-carbon, 

responsabil pentru diminuarea stratului de ozon).  

Este foarte important că aceste echipamente, după ce își termină ciclul de viață, să nu 

fie aruncate la groapa de gunoi, alături de gunoiul menajer. Din cauza substanțelor 

periculoase pe care le conțin, ele trebuie colectate separat și reciclate, pentru a împiedica 

poluarea aerului, poluarea solului și a pânzei freatice, care pun în pericol flora și fauna. 

 

CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ COLECTARE?    
 Deșeurile sunt dezmembrate, iar subsțantelor periculoase sunt neutralizate;  

 Componentele sunt dezmembrate și refolosite;  

 Materialele sunt dezmembrate și reciclate;  

 Sunt incinerate în vederea obținerii de energie;  

 Și sunt eliminate substanțele nepericuloase rămase.  

Deșeurile de echipamente electrice și electronice conțin componente și materiale care pot fi 

reutilizate pentru echipamente noi sau care pot fi reciclate (metale, plastic, sticlă etc).  

 

DE CE COLECTĂM  DBA ? 

 Bateriile pot conține metale grele nocive pentru mediu: nichel, cadmiu sau mercur.  

• Dacă bateriile ajung la groapa de gunoi împreună cu deșeurile menajere, metalele 

grele se scurg în pământ în momentul în care carcasa bateriilor se corodează cauzând 

poluarea solului și a pânzei freatice, punând în pericol flora și fauna.  

• Dacă bateriile sunt incinerate împreună cu deșeurile menajere, metalele grele din 

interiorul lor pot provoca poluarea aerului.  

 Reciclarea bateriilor contribuie la protejarea mediului înconjurător: 

• asigură o sursă de materii secundare prin recuperarea metalelor valoroase,  

se realizează economii de energie prin reducerea necesarului de materii prime. 
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CLASELE IMPLICATE în această campanie de colectare a DEEE şi DBA, în anul şcolar 

2017-2018, au fost: 

Nr. Crt. Clasă/Grupă Nume profesor Număr elevi 

1 II A VITAN DOINA 28 

2 I B PAROŞ OVIDIU 29 

3 CPA DRAGOȘ LAVINIA 32 

4 IV B OPRIȘ ROXANA 24 

5 II B JOLDEA MONICA 28 

6 III B COMĂNESCU ANCA 32 

7 I A TARA ROXANA 30 

8 III A CIOBANU ALINA 32 

9 IV A PÎRVU ADINA 25 

10 VII B DAN MARIETA 26 
TOTAL                                                                                                             286    elevi 

 

Dincolo de colectarea unei cantităţi 

importante de deşeuri, activitatea s-a constituit într-

un exerciţiu de educaţie civică, dar şi într-un 

exemplu de urmat pentru colegi, părinţi, profesori.    

  În cadrul Campaniei Olimpiada 

Deşeurilor, pentru a stimula elevii,  s-a desfăşurat  

un concurs cu premii. Clasa a III-a B, sub 

coordonarea d-nei profesor Comănescu Anca, a 

obţinut locul al treilea, pe judeţ. Festivitatea de 

premiere s-a desfăşurat la noi în şcoală, la 

începutul anului şcolar 2018-2019. Au 

participat: d-na inspector Daniela Muntean din 

partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, 

clasele câştigătoare din diferite şcoli din Sibiu, d-l 

director  Claudiu Canciu, d-na profesor Marieta Dan şi organizatorii Campaniei Olimpiada 

Deşeurilor. Premiile au constat în articole sportive, echipamente electrice şi marele premiu-o 

excursie. 
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Toţi cei 286 de elevi participanţi au 

avut de câştigat, contribuind la protecţia 

mediului încojurător prin reducerea 

cantităţii de deşeuri. 

Felicitări câştigătorilor! 

 

Consilier educativ,  

Prof. Marieta Dan 

 

 

 

 

Într-o zi de luni, doamna profesoara de tehnologie ne-a propus să facem o machetă care 

va reprezenta strada pe care este situată școala noastră. Majoritatea elevilor și-au ales 

echipele, exceptând patru copii, iar eu eram unul dintre ei. Astfel, echipa noastră era deja 

decisă. Ne-am adunat și am stabilit data și locul primei întâlniri. 

Ziua întâlnirii a venit, dar am aflat că unul dintre colegi nu poate participa, așa că am 

rămas doar patru. Faptul că am rămas mai puțini ne-a ambiționat și mai tare să facem cel mai 

bun proiect din clasă. Ne-am mobilizat cu toții și chiar de la prima întâlnire proiectul a fost 

aproape gata. Pentru început, ne-am consultat cu privire la materialele pe care urma să le 

folosim. Astfel, ca și suport al machetei, am folosit un carton mai gros, blocurile și 

magazinele le-am confecționat din carton colorat pe care am aplicat detaliile cu carioci, iar 

pentru conturarea străzilor am folosit acuarele. A doua întâlnire a fost pentru a finaliza 

proiectul și a ne relaxa. 

Mult așteptata zi a evaluării proiectelor a sosit. Cu toții eram foarte emoționați. După 

analiza tuturor proiectelor, doamna profesoară a decis că doar al nostru este de nota 10. Ne-a 

felicitat pe toți membrii echipei. Eram foarte fericiți și mândri de noi pentru că am reușit să 

facem un proiect de nota 10 cu mai puțini copii decât celelalte echipe.  
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Echipa de proiect: 
Pîrvu Radu 
Bunescu Vlad 
Bartoș Patrik 
Dobrotă Lavinia 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Material realizat de : 
Bunescu Vlad  și Pîrvu Radu clasa a VI-a A 

 

 

 

     Georgia: Mie mi-a placut ca am lucrat împreună, am râs și ne-am distrat. În același timp 

am muncit cu drag. Nu mi-a placut ca a intervenit un incident, colega noastra Eliza s-a tăiat. 

     Yasmine: Mi-a placut faptul că am  muncit toate cot la cot, ca fiecare a contribuit în mod 

egal. Ideile au venit de la toate trei. Nu mi-a plăcut când ne-am chinuit la unele mici detalii 

care nu ieșeau cum vroiam noi. 
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     Eliza: Mi-a placut că am petrecut timp împreună și am povestit în timp ce lucram, am 

aflat lucruri noi despre fiecare în parte. Nu mi-a plăcut că ne contraziceam pe anumite teme 

legate de proiect. 

 Am ales zona parcului din Ștrand  pentru că este un loc în care ne distrăm și petrecem 

timpul liber. A fost destul de greu dar am reușit să-l construim. 

 Înainte de începerea proiectului Eliza a făcut schița zonei detaliat, după care ne-am 

ghidat. Georgia a facut „rezumatul„ schiței cu lucrurile esențiale, iar apoi Yasmine a 

aranjat totul pe placa (cartonul) pe care am facut proiectul, în ordinea corectă.  

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ros Yasmine-Maria 

Balan Georgia-Ionela 

Lazăr Eliza-Maria 

Clasa a VI-a B 
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Noi am ales Piața Mare pentru proiectul 

nostru deoarece este un reper important al 

orașului nostru, un loc cu multe obiective 

turistice caum ar fi: 

Turnul Sfatului, Biserica Evanghelică, Muzeul 

Național Brukental, etc.  

De asemenea este locul în care mulți localnici, dar și 

turiști merg să se relaxeze, să se întâlnească cu 

prietenii, este un loc în care se organizează multe 

evenimente, în special pe timpul verii și nu 

numai. Unul dintre cele mai importante 

evenimente și care atrage cei mai mulți oameni 

este organizat iarna, acesta fiind Târgul de 

Crăciun. 

Piața Mare este o emblemă a orașului Sibiu, cunoscută nu doar de localnici de aceea am 

considerat că este locul potrivit pentru a-i face o machetă. 

 

 

 

 

Stan Eduard 

Scarlat Alexandru 

Clasa a VI-a B 
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Bună eu sunt Muntean Andrei  elev în clasa aVI-a A 

și în luna octombrie am fost în Țara Soarelui Răsare ( adică 

Japonia) pentru o competiție de karate. Acum am aflat de ce i 

se spune așa, pentru că  soarele rasare pe la ora 4 .30 (pana si 

iarna).  

Aventura începe la ora 14 la aeroport. Acolo m-am întâlnit cu oameni din alte orase 

chiar și tari. La ora 15  a ajuns Shihan (antrenorul nostru, iar pentru ceilalti un instructor), iar 

la ora 15.30  am decolat cu un avion micut până în Viena, Austria timp de  2 ore. De acolo 

am decolat cu un avion foarte mare cu tablete la care puteai privi filme, deoarece drumul dura 

11 ore. Drumul mi s-a parut lung, deoarece nu erau prea multe filme și stăteam pe scaunul de 

la geam cu încă 2 persoane în stânga mea, iar dacă doreai la baie trebuia să le deranjezi pe 

ambele persoane.  

Într-un final am ajuns în Tokyo, dar acolo am pierdut primul avion, deoarece niste 

persoane nu au mai vrut să zboare așa că au anulat zborul, iar din greșeală au sters unele 

persoane și de la noi din echipă ( printre ele mă enumeram și eu ). Am stat acolo 2 ore până 

Shihan a rezolvat problema, mai erau 5 minute până pleca avionul iar noi mai aveam de facut 

cam 75% din toate activitățile de aeroport. Ne-am grăbit, am trecut de poarta aceea care te 

controleaza, iar după aceea un paznic a chemat un membru din echipa noastră. El nu a mai 

prins zborul dar noi ne-am grăbit pentru a ajunge la avion. Într-un final avionul ne-a așteptat 

2 minute pentru a ajunge. Am răsuflat ușurați pentru că am prins avionul dar un bagaj a rămas 

la aceea persoană, și nu era orice bagaj, era o borseta cu bani și pașapoarte și chestii 

importante.  

Pe drum am dormit, deci nu prea știu ce s-a întamplat, dar stiu ca am ajuns peste 2 ore 

în Sapporo adică în orașul în care aveam competiția. La ieșire din aeroport ne astepta Shihan 

TAISHI (un intructor japonez de karate ). Acolo am stat 2 ore, iar după aceea au mai venit 2 

persoane cu mașini și am plecat la hotel. 

Am ajuns peste o jumatate de oră, iar acolo ne-am dat seama în ce hotel ne-am cazat. 

Era un hotel de 11 etaje cu o sală mare de mese și cu lifturi rapide. M-am cazat în cameră cu 

un român și cu un maghiar. În cameră mă înțelegeam cu maghiarul în engleză. În prima zi 

doar am mâncat  și ne-am plimbat prin hotel (eu cu încă 2 fete pentru că numai noi eram 

copii). La 11  noaptea  am intrat in camera, și ne-am pregătit pentru ziua următoare. A 2-a zi 

am fost la cumpărături toată ziua, iar a 3-a zi ne-am pregătit de competiție.  
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A 4-a zi a început competiția la ora 10, iar după 2 

ore am câștigat locul 3 la kata (kata este  o combinatie 

succesiva de miscari si tehnici). La  kata am 

întrecut 6 centuri negre, eu având centură 

maro cu tresă. Categoria la care am fost 

încadrat a cuprins vârsta de la 12-60 ani. 

După aceea a venit partea de kumite (lupte reale). Acolo am luat locul 5, deoarece 

am luptat cu un baiat de 14 ani și cu 20-30 de kilograme mai mult 

decât mine. Într-un final pe la ora 5 seara competiția era pe 

sfârșite și se chemau luptătorii pentru a le fi înmânate cupele. La 

un moment dat am auzit ,,Muntean Andrei for Best Technique”  

și m-am prezentat pentru a primi o placheta decorată. M-am 

bucurat foarte tare, deoarece era o surpriză pentru mine.  

 

 

 

 

 

 

 

A 5-a zi am stat prin hotel, iar a 6-a am plecat din Sapporo în Tokyo iar drumul a 

durat 2 ore. M-am cazat la  hotel,  iar după aceea am fost la mormântul lui Sosai (cel care a 

inventat stilul nostru de karate). În următoarea zi ne-am plimbat prin oraș și am făcut 

cumpărături. Ne-am cumpărat haine și am fost la Skytree (cel mai inalt turn și cel mai rapid 

lift din lume). Următoarea zi am petrecut-o  la mormântul lui Sosai pe care l-am spălat,  iar 

după aceea ne-am plimbat prin curtile regale. 

A ajuns si ultima zi în care am plecat de la ora 5 iar la ora 5 jumătate am ajuns la 

trenul de mare viteza, la ora 8 am ajuns la aeroport, la ora 9 aveam avion, am trecut de tot și 

mai aveam doar de așteptat avionul.  

M-am gândit cât noroc am avut să ajung aici la 12 ani. La un moment dat ne-am 

ridicat de pe scaune și am plecat la avion. Acolo ne aștepta un avion mare pe nume Ana cu 

tablete și chiar și joystick pentru a ne juca. Deși zborul a durat 12 ore până în Dusseldorf, 

Germania  mi s-a părut că timpul a trecut mai repede decât pentru zborul de 11 ore de la dus. 

Pe drum deodată m-am trezit și am constatat ca îmi curge sânge din nas. De fapt din cauza 
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presiunii mi s-a spart o venă din nas. Înt-un final am ajuns în Germania, iar acolo am stat 5 

ore pentru avionul nostru. După aceea peste o oră am ajuns in Munchen, iar acolo am stat 30 

de minute și după aceea am plecat spre Sibiu, drumul fiind de 2 ore .    

Într-un final am ajuns și eu în țară la 1 noaptea pentru a-mi vedea familia, rudele și 

pentru a veni la școală.   

Aceasta a fost experiența mea din Țara Soarelui Răsare!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntean Andrei, Clasa a VI-a A 
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"Ne amintim cu apreciere de străluciții noștri profesori, însă cu gratitudine de acei profesori 

care au atins simțămintele noastre umane. Lucrurile ce trebuiesc a fi învățate sunt în mod 
necesar o materie brută, însă căldura este elementul vital pentru creșterea plantelor și a 

sufletelor copiilor".  
Carl Jung 

Următorul material nu se vrea a fi un clasament sau o etichetare a cuiva, reprezintă 

doar câteva gânduri de apreciere pentru anumiți profesori care au reușit să se apropie de 

inimile elevilor lor.  

Am ales profesia de dascăl și din admirația profundă pentru doamna mea profesoară 

de română din liceu. Acest suflet minunat se dăruia învățăceilor săi încât nu puteai să nu fii 

atins de dragostea de a scrie pe ceara curată și moale din inimile elevilor.  

Eșantionul care a răspuns la întrebarea 

„care este profesorul tău preferat?”, 

este reprezentat de elevii din ciclul 

gimnazial al Școlii Nr.1 Sibiu. Dascălii 

care se regăsesc cel mai frecvent în 

răspunsurile primite, sunt cei care 

predau disciplinele: Sport și Educație 

Fizică, Limba germană, Religie și 

Istorie. Nu există cadru didactic care să 

facă parte din corpul profesoral al 

Școlii 1 și să nu fie nominalizat de cel 

puțin două ori în acest sondaj.  Acest 

fapt nu trebuie să ne mândrească, dar în 

fața evidenței nu avem decât să ne bucurăm alături elevii noștri, care încă ne mai consideră 

modele vrednice de urmat. 

Profesorul meu preferat este domnul profesor de sport. Este apropiat și deschis cu 

noi. Ne înțelege și încearcă să ne ajute cu ce poate. Pare că privește lucrurile și din 

perspectiva noastră. Cu el putem vorbi lucruri mai personale și asta este foarte bine. Cum e 

mai în vârstă față de  noi, ne spune ce ar face el în locul nostru. Uneori este și dur, dar felul 

lui de a fi în general, este glumeț. Cred că orice profesor pe lângă orele de muncă pe care vine 

să le execute, trebuie să fie și prietenul elevilor lui. ( a VIII-a A, A. S).  Domnul de sport este cel 

http://centenarulromaniei.ro/ce-inseamna-centenarul-marii-uniri/


 

mai corect dintre toți, dar și cel mai milos. La el există a doua, a treia, a patra șansă, etc. ( a 

VI-a A, B.P.G) 

Mă duc cu drag la orele doamnei de germană! Este preferata mea pentru că într-

adevăr ține cont de expresia „ce ție nu-ți place, altuia nu-i face”.(a V-a A, V. D. M)   Este 

prietenoasă, știe să se facă iubită și se pricepe foarte bine la predat. A reușit până și mie să 

îmi bage în cap germana și să ținem cont că sunt antitalent la capitolul ăsta. Îi sunt profund 

îndatorată. O apreciez din toate punctele de vedere, este unul din „idolii” mei. (a VI-a A, G.E.)                                                                              

Nu ne pune să spunem exact cuvintele ei sau ce e în carte, ne încurajează să 

răspundem cu cuvintele noastre. (a VII-a B, A.C.) Mereu încearcă să ne motiveze să învățăm nu 

doar la materiile ei, ci la toate celelalte. (a VII-a B, P.L.) 

Doamna de religie e  preferata mea. Mereu e cu zâmbetul pe buze și ne face să ne 

simțim bine. (a V-a A, U.L.F.). Îmi place de ea pentru că predă calm, are răbdare și chiar și 

atunci când ceartă, nu te sperie. E amuzantă și la fiecare oră are o poveste interesantă. (a VI-a 

A, R.M.A.) Are un talent extraordinar de a povesti și a explica. Uneori ne pune filme sau 

cântăm. (a VII-a A, B.V.T.) Când am auzit că îmi va fi dirigintă, nu eram prea încântată, aveam 

impresia că tot ce spune e tipic. Cu cât am cunoscut-o mai bine, mi-am dat seama că e mereu 

gata să ne ajute și chiar ține la noi. Aș vrea să mă apropii și mai mult de ea, are experiență și 

niște sfaturi foarte bune. Mă bucur că am avut șansa să o cunosc. (a VIII-a A, D.C.M.) 

Profesorul meu preferat este domnul director adjunct, adică domnꞌ profesor de 
istorie. Îmi place mult atitudinea lui, cred că este printre cei mai glumeți profesori din școală. 

Are un stil de a preda, încât înveți lecția din clasă. (a VII-a C.C.M.) Orele dumnealui sunt cele 

mai interesante și amuzante. Îmi doresc să mă îndrept și eu către direcția asta. Atât eu cât și el 

suntem pasionați de materia pe care o predă. (a VII-a B, M.A.I) Îmi place că se asigură că toată 

lumea a înțeles ce a predat. Gesticulează, glumește, ne lasă să mai citim câteva minute înainte 

să fim ascultați. Este cel mai bun exemplu pentru mine. (a VII-a A P.M) 

Profesorul meu preferat este doamna de biologie. Este cea mai organizată profesoară, 

explică atât de bine, încât înțeleg lecția din clasă. (a VII-a A, A.B.) Ceea ce predă este captivant, 

face parte din viața de zi cu zi. Din prima zi a reușit să-mi capteze atenția, îmi este tare dragă! 
(a VII-a A, B.I.) 

Am învățat de la doamna profesoară de fizică, că nu pentru profesor învățăm, ci 

pentru noi. Pentru mine este un model de urmat în viață. (A.V.) Dacă cineva vrea să meargă la 

Liceul Pedagogic, doamna de fizică îi dă să predea o lecție. Face multe pentru noi, iar noi o 

respectăm mult. (clasa a VIII-a A, M.A.C.) 
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Doamna dirigintă îmi este ca o mamă. Mereu ne ajută și ne îndrumă pe calea cea 

bună. Dacă se întâmplă să uit să-mi fac tema la matematică, înțelege și trebuie să o fac 

pentru data viitoare. O respect mult pentru aceasta. 

(clasa a VI-a B, U.A.C.) Poate nu mă pricep așa bine la 

matematică, dar tot îmi place de doamna dirigintă. 

Este rabdătoare, înțelegătoare, ascultă mereu ce 

avem de spus și ne formează ca oameni de bine. 
(clasa a VIII-a A, V.D.) 

Mie îmi plac toți profesorii, dar cel mai mult de 

doamna de muzică. Este genul de profesor care 

iubește copiii. (clasa a V-a A, D.A.I.) Ne învață să 

cântăm, să mergem la biserică și să nu ne dăm 

bătuți niciodată. (clasa a VII-a B) Se vede că muzica 

face parte din viața dumneaei. Parcă e în vis atunci 

când ascultăm muzică, închide ochii, fredonează, 

noi facem la fel. Abia aștept următoarea oră de 

muzică. (B.G.I.) 

 

 Prof.  Lupu Ana-Maria 

 

 

Ultimul om de pe pământ 
 

          A trecut o luna de când s-a încheiat războiul cauzat de profesorul Ovanovici. Din cauza 

dorinței acestuia de a ne face o viață mai ușoară, inteligența artificială creată de el a condus 

rasa umană la un final tragic. Nu am mai găsit niciun supraviețuitor, încă sunt singurul om de 

pe Pământ…            

Am cutreierat cât de mult am putut planeta, încercând să nu fiu găsit de roboți.Totul e 

distrus. Aceștia  nu s-au oprit din a distruge Pământul, chiar dacă rasă umană a fost aproape 

complet eradicată. Mă simt abandonat...       

 Am încercat să caut ajutoare și pe planeta alăturată, trimițând niște rachete pe care le-

am găsit în ultimul depozit întreg, dar încă nu am primit niciun răspuns.   
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 Sunt rănit. Scriu aceste rânduri cu gândul că, totuși, nu sunt ultimul rămas din rasa 

mea. Sper că cineva va putea citi jurnalul meu, în caz că roboții vor fi anihilați, iar planeta va 

putea redeveni ceea ce a fost odată. 

 Coman Anisia 

Cea mai ciudată zi a vieții mele 
 

Era o seară ploioasă de toamnă. Părinții mei plecaseră la bunica peste noapte, deci 

rămăsesem singur acasă. Stăteam în fața oglinzii, nu  știu de ce, când, dintr-o dată, nimic din 

ce vedeam în jurul meu nu părea să îmi fie cunoscut.                                         

 Mă uit în jur  și îmi dau seama că eram la  școală. Era o lume foarte diferită, paralelă 

aș spune. Fac un tur al acestei  școli, îi văd pe copii cum învățau în clase. Dar nu o făceau 

cum o facem noi. Ei învățau de pe niște dispozitive ciudate, necunoscute mie. Merg în față  și 

intru în holul principal. Era plin, la dreapta  și la stânga, de dulăpioare, ca în filme. Totul era 

așa a de diferit, dar în același timp fascinant, încât nici nu mai  știam ce sa fac. După un scurt 

timp am ieșit afară. Ce frumos era afară! Erau atâtea plante și flori care formau o grădină 

nespus de mare.   

Mă plimbam pe afară, când clipesc, și dintr-o dată eram pe podeaua casei mele, 

singur-singurel. Am încercat să ating oglinda din nou, dar de data asta nu s-a mai întâmplat 

nimic.       

M-am întors în universul nostru de-a binelea. 

Băilă Rareș 

 

OZN-ul 
 

Tot ceea ce urmează să povestesc s-a întâmplat în noaptea de Crăciun, mai exact anul 

trecut. Eu cu mama mea, tatăl meu și sora mea am fost la colindat la bunicii noștri. 

Plictisindu-ne de discuțiile celor mari, am decis să mergem pe un deal cu o pădure din 

apropiere. Era mult de mers, ce-i drept, dar era doar ora 18, era noapte, iar mama ne lăsa 

afară până la ora 21.    

Și... am pornit la drum. Cărarea pe care mergeam era plină de zăpadă sclipitoare. Cu 

cât ne apropiam mai mult de pădure, cu atât zăpada era tot mai neatinsă. Am ajuns la 

începutul pădurii. Pădurea ne înspăimânta, dar totodată brazii înalți ne ofereau un sentiment 

adânc de melancolie și ne umpleau sufletul cu amintiri plăcute de când eram mici. Cu tot 

curajul, am pășit în sinistra pădure. Luna se zărea printre brazii ninși care ne izolau de frigul 

propriu-zis. Ajunsesem până la mijlocul pădurii când un apel, care  ne-a speriat, a sosit. Era 
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mama, ne comunica faptul că ar trebui să mergem către casă.  

Zis și făcut. Am pornit să mergem către casă, apropiindu-ne de ieșire, când, brusc, s-a 

auzit ceva dintre tufișuri. Sora mea, fiind mai slabă de înger, s-a speriat. Eu i-am spus că ar 

putea fi un animal sau ceva, să nu-și facă griji. Înaintând, ne-am  dat seama că lumina 

provocată de lună, de care vă vorbeam anterior, dispăruse, ea fiind acoperită de un nor, dar nu 

orice nor, un nor în care o lumină ciudată, un verde închis, sclipea. Eu cu sora mea înaintam 

tot mai mult, iar norul acela și sunetele din tufișuri se intensificau.   

Eu cu sora mea am început să fugim, iar când am ieșit din pădure, un obiect mare, de 

metal, făcea un spectacol pe cer, printre nori și stele. Acesta se mișca în zig-zag, continuu. 

Noi două începusem să o luăm la goană, astfel ajungând acasă. Când am ajuns acasă, mama 

ne-a întâmpinat cu un ceai cald și cu o îmbrățișare și mai caldă!  

După mai mult timp petrecut  cu familia, eu cu sora mea ne-am  dus la noi în cameră, 

la televizor. Acesta era pe o știre despre localizarea unor OZN-uri în România. Noi ne-am  

amintit de spectacolul pe care îl văzusem pe cer,  iar în secunda următoare am închis 

televizorul și ne-am  pus să dormim.    

Această întâmplare a fost sinistră. Ar putea fi vorba de o prezență extraterestră? Nu 

știm, dar povestea asta e clar că o să o spunem copiilor noștri cu mult entuziasm! 

 

Dîlbea Cătălina 

 

Ziarul #90226321 
 

Noua eră este deschiderea spre un alt univers. Totul se întâmplă în брунсцы , orașul 

Црасонциа, anul 4900129 . Toți oamenii călătoreau prin subteranul lumii. Mergeau cu 

tramvaiul, mașinile, iar  cei bogați foloseau casele portabile.    

 Într-o zi, un copil de 42 de ani bertone, noul calcul al vârstei din acea eră , călătorea 

spre școala Treknos, mai exact școala de informatică , la care trebuia să ajungă la ora 78, acea 

ora fiind ora 14 din zilele noastre . Pe drumul său spre Treknos a întâlnit un călător în timp 

din era a II-a  a Pământului artificial. La primul contact vizual dintre copil și călător, Bob s-a 

speriat și a pornit scanerul facial de pe antebraț, scanându-l pe călător și trimițând poză 

automat la Loprit, gărzile Pământului artificial. Aceștia nu au putut identifica individul , el 

având cetățenie troceoplească, o cetățenie neexistentă nici măcar în acea vreme . 

            Bob s-a apropiat de călător întrebându-l: 

–        De unde ești om ZETA ? 

–        Сунт де пе планета троцеоплента ! a răspuns individul. 
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–        Nu poți vorbi limba troscanică? spuse Bob cu un glas speriat. 

–        ворбесц доар лимба руса  ! răstindu-se la el. 

            Copilul speriat a părăsit vagonul. La părăsirea tramvaiului, Bob s-a gândit că sigur 

individul vorbea limba rusă, a două limba oficială a Pământului artificial (rusa era limba 

oficială, deoarece în Al Treilea Război Mondial au câștigat rușii ; din ruși au deviat troscanii, 

de unde și limba troscanică ). Ajuns la școală , copilul a făcut verificarea pentru intrare și a 

mers la oră. Acolo, Gardienii Oficiali ai Școlii Treknos l-au observat pe Bob speriat și au 

mers la el să afle ce nu este în regulă. 

–        Ce ai pățit, copile ? Ce nu este în regulă? 

–        Un individ m-a speriat în tramvai, în drumul meu spre școală, acesta vorbind rusă 

și neînțelegând ce spun ! La coborârea mea , călătorul a dispărut. 

–        O să avem grijă de tine în timpul în care îl petreci la școală Treknos! 

            Oficialii planetei l-au prins pe Radoplus, călătorul , băgându-l în camera anti-radiantă 

unde acesta nu putea să dispară. L-au interogat, iar în cele din urmă au aflat ce se va 

întâmpla! 

            În timp ce eu scriam această compunere pentru admiterea la Treknos, un individ intră 

în camera mea cu pași mici. Individul era Radoplus, infractorul căutat de toate planetele 

universului artificial. Radoplus a ucis gardienii care l-au interogat și capturat, nimeni neștiind 

cu adevărat ce se va întâmpla în viitor . Radoplus se apropia de mine încet, încet ... eu nu îl 

auzisem. Nu apucasem să scriu toată fraza pentru că acesta m .... 

            Această a fost scrisoarea găsită de către autorității într-un apartament din Црасонциа. 

Nimeni nu știe cine a scris-o și ce s-a întâmplat ! Acesta a fost ziarul #90226321 din 

Црасонциа! 

 

Dănilă Sergiu 

 

O aventură temporală 

 
M-am trezit într-o dimineață, gata să merg la școală, dar la un moment dat am 

observat, pe birou, în cameră, o sticluță cu un lichid colorat pe care era o notă: „Ai grijă ce îți 

dorești că s-ar putea întâmpla”. Am băut puțin din ea, apoi am plecat la școală. Am început să 

mă simt ciudat, ca și cum aș fi leșinat. Am băut puțină apă, apoi m-am simțit mai bine. Eram 

în ora de matematică, eram foarte plictisiți cu toții. Atunci m-am gândit: „Aș vrea să merg și 

să văd cine a inventat numerele”. În acel moment, ceva, o briza ușoară, m-a surprins, deși 

toate geamurile erau închise, apoi o lumină a apărut și am dispărut. M-am trezit în deșert, în 
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Egipt. Am văzut multe clădiri și mulți oameni care vorbeau într-o limbă greu de descifrat, 

apoi am văzut o clădire ca un fel de școală în care erau mulți elevi și era un profesor care le 

spunea elevilor: „O să explic doar odată, acestea sunt numerele, copii!” Apoi briza aceea 

ușoară m-a lovit din nou, lumina a reapărut și eram din nou în clasă. Se sunase pentru pauză.

 Urma ora de religie. Am intrat în clasă, ne-am rugat, apoi am început să vorbim 

despre lecția de zi și anume „Vindecarea slăbănogului din Capernaum”. Și atunci am început 

să mă gândesc: „ Cum ar fi dacă aș fi fost în Capernaum?” Acea briza ușoară a reparut într-un 

mod misterios, lumina strălucea mai tare ca niciodată și am dispărut. M-am trezit într-un oraș 

mic. Am văzut o mulțime de oameni care mergeau la Iisus pentru minuni  și am văzut patru 

oameni care duceau un pat în care era un om paralizat . S-au dus cu prietenul lor bolnav la 

Iisus să îl vindece pe el, deși ei puteau cere ceva pentru ei.    

Dintr-o dată briza a revenit, lumina strălucea. Am ajuns înapoi în clasa, s-a terminat 

ora și am plecat acasă. Am ajuns acasă mi-am făcut lecțiile și ghiozdanul pentru a doua 

zi.Venise vremea să mă pun în pat. Eram aproape adormită, dar am adormit cu zâmbetul pe 

buze din cauza tuturor celor văzute atunci și în gândul meu îmi ziceam :„Ce mai aventură!”.  

Haica Oana 

 

Școala Viitorului 
 

Sună ceasul. Îl opresc și mă dau jos din pat. Îmi dau seama că este miercuri și că avem 

un test greu la mate astăzi. Of, ce mi-aș dori să nu existe teste. Mă îmbrac și pornesc spre 

școală. 

Mergeam îngândurată pe drum, când, lângă un parc, întâlnesc o bătrânică. 

-Fetițo, ajută-mă să-mi iau o pâine, căci te voi ajuta și eu! 

-Cum mă puteți ajuta? 

-O să-ți îndeplinsc o dorință! spuse bătrânica. 

Mie mi s-a făcut milă de ea și i-am cumpărat o pâine. 

Bătrânica a pus-o lângă ea liniștită. A ridicat mâinile spre cer, iar acesta îndată s-a 

înnorat, lăsându-se o ceață adâncă. Nu mai vedeam nimic în jurul meu. 

După câteva minute cerul a devenit din nou senin, ceața adispărut, la fel și bătrânica. 

Părea aceeași zi, dar totuși alta. Părea același oraș cu aceleași persoane cunoscute, dar totuși 

parcă schimbat. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Am ajuns la școală. Urc în clasă,aceasta era 

complet schimbată. Totul era diferit. Tabla era personalizată cu comenzi vocale, nu mai 

trebuia să scrii, doar să vorbești, pe bănci erau tablete și laptopuri care mai de care mai 

sofisticate. În clasă intră profesoara de istorie. 
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-Eu știam că avem fizică! îi spun eu colegei mele de bancă. 

-Cum? Fizică? Tu glumești,nu? Știi că nu se mai studiază în școli de aproape 2000 de 

ani, nu? spune ea amuzată. 

Eu eram confuză de-a dreptul. „Cum adică de 2000 de ani?”, îmi repetam eu în gând. 

-Ok! Și testul la mate îl dăm azi, nu? 

-Tu sigur ești bine? Ce teste? Ce sunt alea? 

În acel moment mi-am dat seama ce făcuse acea bătrânică. Îmi aduc aminte ce dorință 

mi-am pus de dimineață: să nu existe teste. Acum că dorința s-a îndeplinit, parcă asta nu mai 

este școală. 

Seara ajung acasă și mă pun în pat deoarece eram foarte obosită. 

În dimineața următoare îmi sună alarma din nou,văd că este tot miercuri,mă îmbrac și 

mă duc spre școală. Mi-am dat seama că totul revenise la normal, școala era cum o lăsasem 

cu două zile în urmă, iar în testul de la matematică luasem o notă destul de bună. 

 

Zaharia Lorena 

 

Ultimul om de pe Pământ 
 

Dimineața nu era cu nimic diferită de celelalte. Aceeași lumină rece intra în cameră, 

același ciripit monoton de păsări, același frig.      

 Ca în fiecare dimineață,a fost nevoie de jumătate de oră să mă trezesc. Mă trezesc și 

simt că ceva straniu se întâmplă. Când ajung la metrou îmi dau seama că e ceva în neregulă: 

ușile stației sunt închise. "Trebuie să traversez, o să trebuiască să aștept la semafor. Urăsc să 

aștept!" Deodată primesc prima palmă rece a trezirii: nu sunt mașini pe stradă. Nu am văzut 

niciuna de când am plecat de acasă. Nu am văzut nici măcar un om. Mă uit disperat în jur și 

nimic. Nici măcar o urmă umană. Bag mâna în buzunar și scot mobilul. În sfârșit un semn 

bun, merge. Încep să-i sun pe toți cei din lista mea, apoi încep să sun la numere aleatorii, 

niciun răspuns.E imposibil ca la ora asta să nu fie nimeni treaz, să nu aibă nimeni telefonul 

deschis, să nu răspundă nimeni. Mă hotărăsc să merg mai departe. Încep să sun la poliție, la 

pompieri, la salvare. Nu răspunde nimeni. Parcă au dispărut toți de pe față Pământului. 

Uimirea m-a copleșit și nu știu ce să fac, mă simt singur și neajutorat. Străbat orașul 

îngândurat, căutând disperat pe cineva  ca să vorbesc. Mă gândesc la prietenii mei, unde au 

dispărut oare? Chiar e posibil să fi dispărut toți oamenii? Dar eu, eu de ce sunt aici?  

 Sunt optimist, mă gândesc că sunt singur în oraș, deci pot face tot ce vreau. Încep să 
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alerg ca un nebun prin magazine luând tot ce îmi place. Dintr-o dată mă opresc, amintiri 

negre îmi trec prin minte. Las toate lucrurile de unde le-am luat. Vreau să mă duc undeva, dar 

nu știu unde. Abia acum încep să realizez că sunt singur. Cum o să îmi trăiesc eu viața 

singur? 

Moșneag Paul 
 

 

Ultimul om pe Pământ 
 

Jake este un baiețel de opt ani dintr-o familie modestă din Anglia. Venea Crăciunul și 
el se tot gândea la ce dorește. A decis: voia un nou calculator. Părinții lui i-au spus că o să 
aibă, dar  atunci nu aveau timp să meargă la magazin.  I-au spus că o să-i cumpere în două-

trei zile. Mai erau  cinci zile până la Crăciun. Copilul s-a supărat puțin, dar a înțeles.  
 A venit Crăciunul, dar ei tot nu au mers să îi cumpere. Chiar în ziua de Crăciun, au 
mers la magazin, dar nu i-au putut cumpăra deoarece magazinele erau închise. Jake a fost 

dezamăgit și a zis că ar vrea să fie singurul om de pe Pământ, să facă și să cumpere ce vrea, 
când vrea.    

 În următoarea zi s-a trezit singur și s-a bucurat. S-a bucurat și a mers în toate locurile 
lui preferate și a luat ce a vrut inima lui. A trecut  vreo  lună și a început să fie tot mai supărat 
și mai posomorât. În acel moment și-a dat seama că ai nevoie și de parinți sau de prieteni să 
fii fericit, nu doar de tehnologie.                          

 După insistențele lui, peste o săptămâna, toți  s-au întors. El și-a dat seama cât e de 

importantă familia. 
 

Hamza Raul 

 

Roata timpului 
 

Era o noapte frumoasă de primăvară. Mi s-a părut că dintr-o dată plonjez într o altă 

dimensiune. Primul lucru pe care l-am văzut a fost un panou sferic pe care scria: trecut, 

prezent, viitor.  

M-am întrebat ce era cu acel panou, așa că am selectat “trecutul”, iar dintr-o dată 

o săgeata s-a rotit către trecut. Odată rotită, din panou a apărut o rotiță și un ecran mic 

pentru a selecta un an.  

Am decis să selectez anul 2004, acesta fiind anul nașterii mele, iar dintr-o dată am 

simțit că plonjez iar într-o altă dimensiune. După ce s-a terminat călătoria am fost teleportat 

cu o viteză de nedescris înapoi în timp, iar în drum mi-am văzut nașterea, botezul și cam toate 
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amintirile copilăriei mele.          

 Am rămas total uimit și am decis să văd ce îmi rezervă viitorul. După ce am rotit 

săgeata către viitor și am selectat anul, am început să plonjez din nou, doar că de această dată 

auzeam o alarmă asemănătoare cu cea a telefonului meu, ceea ce mi se părea destul de ciudat, 

dar am continuat să plonjez. Odată ajuns în alt portal, am fost teleportat înapoi cu aceeași 

viteză, dar totul începuse să fie alb, iar alarma era din ce în ce mai gălăgioasă. În momentul în 

care am ajuns la prima întâmplare din viitor, m-am trezit, a fost doar un vis.  

Alarma telefonului meu suna, iar eu trebuia să merg la școală.  

 

Negru Sebastian 

 

Ultimii oameni 
 

Odată, după o explozie în centrul unui oraș, din cauza unui experiment ratat care a 

emis niște radiații puternice, a fost infectată întreaga populație a  orașului. Această boală 

provoca moartea în câteva zile, însă cinci oameni nu au fost infectați. Ei erau : Mark , Sam , 

Vee, Andreea  și Tom.  Erau speriați și nu știau ce să facă. Mark a avut ideea să verifice 

magazinele din jur să vadă dacă găsesc ceva de mâncare pentru a-și face provizii. Ei au găsit 

provizii și  un loc unde puteau dormi, dar cu toate astea nu puteau sta: doreau să vadă dacă 

mai sunt și alți supraviețuitori.        

 După un timp, aveau un loc sigur în care stăteau. Într-o dimineață s-au pregătit să 

plece, dar Vee a văzut un  elicopter. Au mers în direcția în care mergea acesta, dar la un 

moment dat nu mai știau pe unde să o ia. Au  mers până când au văzut un alt om, care nu 

fusese atins de radiații, dar fusese mușcat de un om iradiat, așa că îi putea  infecta și pe ei. Au 

fugit și s-au ascuns într-o clădire înaltă de unde se putea vedea tot orașul și au observat 

undeva în depărtare un zid înalt. Au hotărât să meargă și  să vadă dacă pot trece zidul.  

 O săptămâna mai târziu, au ajuns aproape de zid, care era foarte înalt, dar trebuia să îl 

treacă, așa că s-au apucat de cățărat. Când au ajuns în vârf, au văzut că în partea cealaltă era 

un fel de deșert. Au coborât și au început să meargă prin deșert până când au dat de o clădire 

înaltă, unde au descoperit oameni care nu fuseseră atinși de radiație.    

 Ei s-au dus la șef și l-au întrebat ce e cu zidul acela, iar acesta le-a  spus că au trăit un 

experiment. 

 

Stoica Cristina 
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Prof. Ticărău Iulia 

 

  

 

 

 

Biblioteca  se  află la  etajul 3 al Şcolii 

Gimnaziale  Nr .1 Sibiu având  programul de 

funcţionare  astfel : ciclul primar  de la  09:00-

11:00 și cel  gimnazial de la 12:00-13:00. 

       Biblioteca există încă din anul  1990, atunci  cînd  

profesor-bibliotecar  era  domnul Roncea  Nicolae.  Volumul 

de  carte în aceea  perioadă  era de  4747 de  exemplare  urmând  ca  din anul 2006 , 

biblioteca  să  fie  preluată de  noul bibliotecar  Văduva Carmen.  

Volumul de carte a  crescut  de - a  lungul timpului cu ajutorul donaţiilor  precum şi a  

achiziţiilor  ajungând  astăzi la  numărul de 8581conţinând  cărţi atât pentru  ciclul primar cât 

şi gimnazial atât  autori români cât şi străini, cărţi în limba  engleză şi germană, enciclopedii, 

cărţi de  matematică, religie, istorie, română ,dicţionare  precum şi cărţi pentru  cadrele  

didactice  . 

 Cei care vin mai des  la  biblioteca  sunt  elevii din ciclul primar ,iar cei din ciclul 

gimnazial doar atunci  cand  simt  ei nevoia  sau atunci  când  au de  realizat un proiect pentru  

şcoală şi au ca primă sursă de  consultare  biblioteca . 

Cei mai  cititori copii sunt  :  

Mercurean Andreea –clasa  III a  C,  

Petrisor Maria clasa  a  III a C ,  

Andronache Daria –IV  A,  

Vasiu Anca –IV B,  

Sbera Alexandru –II B , 

Botezatu Leonardo –VB,  

Nichita Ruxandra – VB, 

 Nedelea Stefania –VA, 

Plescan Andrada –VA,  

Nistor  Claudia –VIII A,  
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Stoica Cristina- VIII A 

   Biblioteca  realizează o serie  de  activităţi de-a lungul anului şcolar  atât conform 

programei  şcolare cât  şi extra-curiculare precum şi activităţi în cadrul parteneriatului cu 

biblioteca  Astra.  

 

Biblioteca  invită copiii la  activităţi precum şi la 

bibliotecă  sperând să trezească interesul lor  pentru  

fantastica  lume  a  cărţilor . 

       

      Bibliotecar 

Stăniţ Carmen 
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Machete de biserici, realizate de elevi din ciclul primar al Școlii Nr. 1 Sibiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste mici bisericuțe ne arată că Hristos face din inima fiecăruia care Îl dorește, un 

colț de rai. Din lucruri mici, poți face mari comori. - „Casei Domnului dați cinste orice om 

din orice grai, Casa Numelui Său veșnic este-un colțișor de rai. Duhul Domnului e-acolo 

liniștit și iubitor, binecuvântând pe-oricare credincios închinător.”                                       -

Traian Dorz 

 

Într-una din orele de religie, un elev de la clasa I A, Banciu Darius, a spus că își 

dorește să construiască o biserică, nu doar să o coloreze. I-am spus că poate să facă asta când 

mai crește, dar el a întrebat dacă îi dau voie să facă una. Neștiind la ce se referă exact, am 

încuviințat, gândindu-mă că va uita până ora următoare.  

 

În cealaltă săptămână, aveam cu toții în față, o biserică construită din carton, plastilină 

și scobitori. Toți copiii au fost fermecați de frumusețea acestei machete și au dorit să facă și 

ei, pe echipe sau individual, câte o bisericuță. Proiectul acesta s-a născut în inimile copiilor, 

din puține materiale și multă imaginație. Unele mechete au fost începute în clasă și terminate 

acasă, pentru altele s-au strâns grupuri de copii acasă la unul dintre ei.  

 

O bisericuță avea eticheta: „Edi și tati”, iar Eduard a spus că s-a simțit cel mai bine cu 

tata, făcând o biserică.  
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Mulțumim, Doamne, că încă se construiesc biserici și în inimile noastre! 

Prof. Lupu Ana-Maria 
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,,Educating the mind without educating the heart is no education at all.’’ (Aristotle) 

 

We cannot educate the mind if we don’t learn for pleasure. (Chiriac Sebastian, clasa a VII-a 

B) 

Educating the mind makes us open-minded and informed people .Educating the heart means 

that we need to understand and accept other people. (Scripcaru Cătălina, clasa a VII-a A) 

Good marks are an advantage in a pupil’s life but at the same time personality is very 

important. (Voicu Iulia, clasa a VII-a B) 

When we teach someone something we should feel what we say, not learn for marks. (Opriș 

Clara, clasa a VII-a A) 

You can’t have feelings without listening to your heart. You just need to be patient 

sympathetic, forgiving, and to see all the good things around you. (Lucian Ștefana, clasa a 

VII-a A) 

It doesn’t matter how good are you at math, history as long as you don’t know to love 

someone. Attitude is more than knowledge in our days. (Boabeș Antonia, clasa a VII-a A) 

If we don’t love each other the world will be a bad place and I think we should learn to love 

everyone, before it’s too late. (Andra Ghișe, clasa a VII-a A) 

In this world, besides the fact we are smart, we must be respectful, helpful and good with the 

others. (Văcar Antonia, clasa a VII-a A) 

A well educated person would be really happy to help others, to consider not only his/her 

own feelings, but also other feelings. (Butănescu Volanin Teodor, clasa a VII-a A) 

Aristotle’s quote shapes the idea of learning to be good with the others,kind, helpful, polite, 

friendly, wise. (Pîțan Miriam Alexia, clasa a VII-a A) 

The way we react to different activities of the day, shows us if we are educated. (Buta Ioana, 

clasa a VII-a A) 
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Even the smartest person in the world needs an educated heart in order to have sympathy and 

love those who follow the wrong path. (Floca Denisa, clasa a VII-a B) 

If we do not educate our souls by understanding ourselves and by learning to keep calm, we 

can not try to learn to get along with other people.Soul education is more important than 

mind education, because if you keep your heart “healthy” you can keep your mind clear. 

(Ciobanu Casiana, clasa a VII-a B) 

You have to be good with people around you, because everyone has a heart and you can hurt 

their feelings very easily. (Popa Daria, clasa a VII-a A)  

If you don’t love anything , you will never be happy. (Buruiană Clara, clasa a VII-a A) 

If you are smart, but if you are a bad person with everyone, you are not smart at all. (Luca 

Teofil, clasa a VII-a B ) 

If you work hard and do what you love, you will live your dream life . (Margine Alexandra, 

clasa a VII-a B) 

By “educating the mind’’ I would mean learning about science and history . By “educating 

the mind’’ I would mean learning and appreciating the meaning of art , literature and music . 

Educating the mind without educating the heart would be a limited education. (Nicolescu 

Tudor, clasa a VII-a B) 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Bârsan Alexandra 
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There will be a canteen where food will be tasty. The classrooms … will be painted in the colours of 
the rainbow (Ioana ) 

In the break we can play video games or we can go home or to a market (because we're hungry). I 
want to have a pet (a hamster, a bird/ a parrot) in our class, and at weekends one pupil takes the pet at 
home. (Alexandra) 

The students won't have anymore the heavy schoolbags that make their spines sick. The schoolyard 
has a beautiful park where the students can relax during the breaks. (Lavinia) 

The future school will be interesting and more captivating. (Horia) 

Geography lessons will be more effective if school children have the opportunity to visit the places 
they learn. The P.E. class will be a sports club. (Miruna) 

We will have holograms, which will teach us while we sleep and our teachers will also be holograms. 
I want the school of the future to fly so we can visit a different place to study in. (Raul) 

The school of the future will be bright and spacious. It will have the form of a computer. In the 
schoolyard there will be a pool during the summer, and in winter there will be a skating rink. 
(Yasmine) 

We want to be allowed to play on the phones. I don't want to get marks at the school of the future. 
(Stefania) 

It will be an eco-friendly school that is also packed with technology. It will be surrounded with trees. 
Every classroom will have at last 10 plants. The roof will be covered with solar panels for electricity. 
It will also have paintings with nature everywhere. (Alex) 

We are going to go to the new cinema on Mars by the school's spaceship. We are going to the school's 
laboratory where with the help of robots we will study a rock from Mars. (Eduard) 

There will be 10 computers per class and lockers that you can open by fingerprint. The classes will be 
from 9:00 am to 11:00 pm. (Cristina) 

The school of the future will be smaller than our current school because nowadays, a lot of children 
are home schooled. There should also be an assistant that helps the teacher and wields the dangerous 
substances. (Vlad) 

I want all children to wear a uniform. (Sebi) 

 

 

 

Clasele a VI-a A & a VI-a B 
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Prof. Luca Iulia 

 

I speak English! What’s your superpower?
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 Elevii clasei a IV-a B au desfășurat activități din cadrului Proiectului Național Ora de 

net în luna noiembrie 2018. Activitățile au fost coordonate de către d-

na prof.înv. primar Comănescu Anca în colaborare cu domnul director 

prof. Canciu Claudiu.  

 Bullyingul cuprinde mai multe forme de agresivitate: verbală, 

fizică, socială și cyberbullying-ul. Ele se pot manifesta singure sau, de 

cel mai multe ori, într-o variantă combinată. 

 Cu ceastă ocazie elevii au fost familiarizați cu importanța 

asigurării securității pe internet a datelor personale, ce este 

cyberbullying-ul și cum le poate afecta viața personală, precum și 

modalități  de prevenire a acestui fenomen des întâlnit în zilele 

noastre. 

 

 

 

 

Activitățile au debutat cu prezentarea unui material PPT care a cuprins următoarele:  

 identificarea emoțiilor din imagine și de pe jetoane, a situațiilor când acestea apar și ce 

modificări psihosomatice presupun; 

 joc didactic- ,,Cuvinte care rănesc”; 

 explicarea termenului de bullying și cyberbullying și ce presupun acestea; 

 vizionare ,,Bulyy  Dance” și a filmelor educative specifice vârstei elevilor puse la 

dispoziție de către organizația Salvați copiii din cadrul proiectului Ora de net; 

 discuții pe marginea materialelor video prezentate; 

 găsirea unor soluții de prevenire și soluționare  a situațiilor de (cyber-) bullying; 

 realizarea unor afișe care să ilustreze tema aflată în discuție. 

La finalul activității elevii au primit pliante cu informații pentru a le oferi părinților. 
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Prof. înv.primar Comănescu Anca 

 

 

Elevii claselor a VII-a A și B au 

desfășurat activități din cadrului Proiectului 

Național Ora de net în luna noiembrie 2018, 

activitățile au fost coordonate de către d-na 

prof. de informatică Armenciu Claudia. 

Activitatea nr. 1. Am urmărit cu elevii 

cele 3 filmulete aflate pe site-ul 

https://oradenet.salvaticopiii.ro/block-agresivitatii. Fiecare episod a fost urmat de discuții 

legate de comportamentul personajelor. 
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 Am prezentat și lipit pe tablă mesaje și 

informații despre Cyberbulling.  

A fost o oră  interesantă  iar elevii au vorbit 

liber, exprimându-și părerile fără teamă 

Temele abordate au fost Cyberbulying 

(hărțuirea online), Datele personale pe Internet 

și Reputația în mediul online. 

Activitatea nr. 2 a început 

prin a urmări încă o data cele 3 

episoade urmate de scurte discuții 

despre personaje și acțiunile lor. 

Elevii au fost împărțiți pe grupe, 

au primit câte o fișă și au fost puși 

în toate cele 3 ipostaze: victimă, 

martor și agresor. Au trebuit să 

răspundă la anumite  întrebări, 

legate de cum evităm cele 3 

situații. Concluziile - soluții 

cyberbulling au fost apoi  scrise pe frunzele unui pom. 

Activitatea nr. 3 

Am realizat împreună o listă cu urmările - consecintele 

negative ce pot apărea pentru victime (copii care au fost victime 

la orice tip de bullyng) și agresori (copii care agresează online și 

offline). Elevii au realizat și mici afișe. 
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Prof. Armenciu Claudia 

http://centenarulromaniei.ro/ce-inseamna-centenarul-marii-uniri/


 

 

 
 
 

În anul 2018 comemorăm 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: 
desăvârșirea statului național roman. 
 

 
Evenimentul politic al anului 1918  este desăvârșirea statului național român, înfăptuit 

prin unirea tuturor provinciilor locuite de români, aflate sub o stăpânire străină, cu România. 

Pe scurt, Marea Unire de la 1918 însemnă: 
Unirea Basarabiei cu România a fost actul politic exprimat de majoritatea 

locuitorilor Basarabiei de a reveni la patria mamă, după un veac de ocupație rusească. 

Profitând de Revoluția rusă și de degringolada internă, rezultată din răsturnarea regimului 

țarist, românii din Basarabia, sub coordonarea membrilor Partidului Național Moldovenesc, 

decid să acționeze în vederea obținerii autonomiei. 

Poporul românesc n-a venit în Basarabia din afară, el aici s-a născut, aici a fost acel 

cazan unde au fiert și s-au topit toate acele elemente, din cari s-a născut poporul român. Noi 

nu avem unde ne duce și pe noi nimeni nu ne poate alunga din casa noastră. (Constantin 

Stere, 1918) 

Mai întâi au fost soldații basarabeni, 800 la număr, reprezentând peste 200.000 de 

soldați, reuniți la congresul din 20 oct/2 noi 1917, care au decis autonomia teritorială și 
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politică a Basarabiei, în cadrul Rusiei – atunci, o federație democratică. S-a decis constituirea 

unui organ reprezentativ, Sfatul Țării, care să fie în funcție până la alegerea prin vot 

universal, direct și secret a Constituantei. 

Sfatul Țării a avut prima ședință la 21 noiembrie/4 decembrie 1917 și era alcătuit din 

105 români, 15 ucrainieni, 14 evrei, 7 ruși, 2 germani, 2 bulgari, 2 găgăuzi, câte un polonez, 

armean și grec. 

La 2 dec/15 dec 1917, Sfatul Țării a adoptat o Declarație prin care se proclama Republica 

Democratică Moldovenească, ca parte componentă a Republicii Federative Rusești. 

În această perioadă, teritoriul Basarabiei era dominat de anarhie, rezultată din acțiunile 

soldaților ruși și bolșevicilor de pe teritoriul provinciei, care interacționau violent cu 

populația autohtonă și cu noii săi lideri politici. În aceste condiții, la solicitarea Sfatului Țării, 

în 10 ian/23 ian 1918, armata română intră în Basarabia, pentru a restabili ordinea. Populația 

civilă, în majoritatea ei, a primit cu satisfacție această intervenție. 

Noi socotim că mântuirea neamului nostru este numai în unirea tuturor fiilor noștri 

într-o singură țară. Noi de la străini nu mai așteptăm nimic; toată nădejdea în ne-o punem în 

viața la un loc cu toți frații noștri români.(Studenții români din Basarabia, 1918) 

Guvernul bolșevic de la Petrograd reacționează la această evoluție a situației din 

Basarabia și decide să rupă relațiile diplomatice cu România și, în plus, hotărăște să confiște 

Tezaurul României, aflat la Moscova. 

Beneficiind de un curent prounionist, la 27 mar/9 apr 1918, Sfatul Țării, sub 

conducerea lui Ion Inculeț, a votat unirea cu România. Pentru unire au fost exprimate 86 de 

voturi, 3 au fost împotrivă și au fost înregistrate 36 de abțineri. Condițiile pentru înfăptuirea 

unirii constau în efectuarea unei reforme agrare și respectarea drepturilor și libertăților 

cetățenești. 

În 27 noi/10 dec 1918, după ce Bucovina și Transilvania decid unirea cu România, Sfatul 

Țării declară unirea necondiționată a Basarabiei cu România și se dizolvă, reprezentarea 

cetățenilor fiind asigurată în parlamentul României 

Unirea Bucovinei cu România a fost actul politic al românilor bucovineni prin care 

au decis alipirea Bucovinei la patria mamă, România. 

Contextul european în care Bucovina se unește cu România este dominat de mari 

prefaceri. Puterile Centrale ies înfrânte din Primul Război Mondial și capitulează rând pe 

rând, spre sfârșitul anului 1918: Bulgaria în 29 septembrie, Turcia în 30 octombrie, Austro-

Ungaria în 3 noiembrie. Austro-Ungaria intră într-un proces de dezintegrare, iar o serie de 

state, componente ale imperiului, își proclamă independența în a doua jumătate a anului 
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1918: Cehoslovacia în 28 octombrie, Ungaria în 2 noiembrie, Austria în 12 noiembrie, 

Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor în 24 noiembrie. 

În 3 octombrie/16 octombrie împăratul Carol I lansează un manifest, Către popoarele 

mele credincioase, prin care anunța federalizarea imperiului Austro-Ungar. Această decizie 

era ultima încercare de a salva de la pierire un imperiu aflat în agonie. 

Bucovinenii n-au pierdut nădejdea că ceasul mântuirii, așteptat cu atâta dor și 

suferință, va sosi și că moștenirea lor stăbună, tăiată prin granițele nelegiuite, se va reîntregi 

prin realipirea Bucovinei la Moldova lui Ștefan. (Motiunea unirii, 1918) 

Profitând de slăbiciunea imperiului, Consiliul Național Ucrainean a convocat 

Adunarea Națională Constituantă, la Liov, în 19 octombrie 1918. Adunarea a proclamat 

independența teritoriului ucrainean din Austria-Ungaria, inclusiv nord-vestul Bucovinei. 

Reacția românilor din Bucovina a fost imediată. În 14 oct/27 oct 1918, Iancu Flondor 

și Sextil Pușcariu au organizat Adunarea Națională la Cernăuți la care au participat 

reprezentanți ai românilor, primari și foștii deputați ai dietei bucovinene. Adunarea a adoptat 

o moțiune prin care era proclamată unirea Bucovinei integrale cu celelalte provincii 

românești, într-un stat național independent. A fost înființat și un Consiliu Național, alcătuit 

din 50 de persoane, aflat sub președenția lui Iancu Flondor, care să se ocupe de înfăptuirea 

unirii. 

Câteva zile mai târziu, pe 3 noiembrie, ucrainienii bucovineni au organizat o adunare, 

ca răspuns celei românești, în care au proclamat alipirea unei mari părți din Bucovina noului 

stat ucrainean. În susținerea acestora, Rada de la Liov a mobilizat militari, care au luat poziții 

de apărare în pozițiile cheie ale Bucovinei. 

Luând act de acțiunile părții ucrainiene, Consiliul Național Român a cerut sprijin 

militar Guvernului României și a convocat, pentru 15/28 noi 1918, Congresul general al 

Bucovinei. La Congres au participat 74 de delegați ai Consiliului Național Român, 13 

delegați ai ucrainienilor, 7 ai germanilor, 6 ai polonezilor. Dionisie Bejan a citit în plen o 

Moțiune care prezenta caracterul românesc al Bucovinei și cerea “unirea necondiționată și 

pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru, regatul 

României”. Moțiunea a fost adoptata cu entuziasm, singurii care au votat împotriva unirii cu 

România fiind reprezentații ucrainieni. 

Congresul a stabilit ca o delegație, formată din Iancu Flondor, Dionisie Bejan, Ion Nistor și 

Eudoxiu Hurmuzachi, să-i prezinte, la Iași, Regelui Ferdinand actul prin care Unirea 

Bucovinei cu România era pecetluită. 

Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România este 
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evenimentul care a dus la desăvârșirea Marii Uniri din 1918. 

În septembrie-octombrie 1918, Partidul Național Român și Partidul Social-Democrat încep să 

colaboreze și stabilesc să inițieze formarea unui Consiliu Național Român. 

În 29 septembrie/12 octombrie 1918, PNR, prin Comitetul Executiv, a adoptat o 

Declarație prin care proclama dreptul națiunii române la autodeterminare. Declarația a fost 

citită în Parlamentul de la Budapesta în 5 octombrie/18 octombrie 1918. 

În acea perioadă a anului, Imperiul Austro-Ungar își trăia ultimele zile ale existenței 

lui. Țările imperiului, unda după alta, își proclamau independența: Cehoslovacia în 28 

octombrie, Ungaria în 2 noiembrie, Austria în 12 noiembrie, Regatul Sârbilor, Croaților și 

Slovenilor în 24 noiembrie. 

Noi nu ne putem închipui viața mai departe fără a fi împreună cu întreg neamul 

românesc și mai bine voim moartea, decât o viață de sclav umilit, despărțit de frații săi. 

(Iuliu Maniu, 1918) 

Românii din Transilvania rezonează cu declarațiile de independență din jur și încep 

procesul unirii. Mai întâi, în 18 octombrie /31 octombrie, a fost înființat Consiliul Național 

Român Central, cu sediu la Arad, un organ al românilor din Transilvania, Banat, Crișana și 

Maramureș. Consiliul arădean era format din 6 reprezentanți ai PNR și 6 ai PSD: Vasile 

Goldiș, Aurel Lazăr, Teodor Mihali, Ștefan Cicio Pop, Alexandru Vaida-Voievod, Aurel 

Vlad; respectiv Ion Flueraș, Iosif Jumanca, Tiron Albani, Enea Grapini, Iosif Renoiu și 

Baziliu Surdu. 

Consiliul Național Român Central a fost recunoscut de Comitetul Național al Românilor din 

Transilvania, de la Viena, condus de Iuliu Maniu, de Biserica Ortodoxă și de Biserica Greco-

Catolică, precum și de către Senatul Militar Român, care a și pus la dispoziția Consiliului 

50.000 de militari mobilizați la Viena. 

Prăbușirea autorității Imperiului Austro-Ungar s-a făcut resimțită și în Transilvania. 

Peste noapte, Consiliul Național Român Central a fost pus în situația de a asigura treburile 

funcționărești, administrația maghiară fiind alungată, de a asigura ordinea și de a prelua 

conducerea militarilor români împrăștiați prin toate părțile imperiului. Consiliul Național a 

înființat Consiliul Militar, format din consilii și gărzi militare, alcătuite la rândul lor din 

militari și voluntari români, care aveau sarcina de a păzi principalele obiective de interes 

public. De facto, de guvernarea teritoriilor românești se ocupa Consiliul Național Român și 

sfaturile naționale române din localitățile românești. 

Observând realitățile din teritoriile românești, Consiliul Național Maghiar a încercat o 

negociere cu partea română: Transilvania să rămână în Ungaria, în schimbul unei autonomii 
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cu guvernator român și reprezentare în guvernul central de la Budapesta. 

Consiliul Național Român ia act de propunerea maghiară și decide convocarea unei 

adunări naționale, la Alba-Iulia, la 18 noiembrie/1 decembrie 1918, pentru a decide în 

privința autodeterminării românilor. La Adunarea Națională de la Alba-Iulia au participat 

reprezentanți aleși ai tuturor categoriilor sociale, ai bisericilor, ai asociaților culturale și 

profesionale, precum și deputați de drept, în total 1.228 de delegați/deputați. Le-au fost 

alături peste 100.000 de români, veniți la apelul Consiliului, din toate teritoriile locuite de 

români. 

Și cât de sfântă era ziua aceea, cum se îmbrățișau românii, cât de senină le era fața, 

cum au uitat fiecare de ce religie, de ce confesiune și cărei clase aparține! Se vedeau că sunt 

fiii aceluiași neam… (Ștefan Cicio-Pop, 1932) 

După ce au asistat la slujbele efectuate în cele două biserici românești din Alba Iulia, 

delegații au dezbătut și aprobat Rezoluția de unire, care a și fost adoptată de toți cei prezenți. 

Votarea acestei rezoluții a însemnat votarea unirii tuturor românilor din Transilvania, Banat, 

Crișana și Maramureș (Țara Ungurească) cu România. 

Prin această unire au fost introduse și câteva principii fundamentale, precum: libertate 

deplină pentru popoarele conlocuitoare, libertate confesională, regim democratic, reformă 

agrară, legislație modernă pentru muncitorime. 

Adunarea a aprobat și un organ legislativ, Sfatul Național și un guvern provizoriu, 

Consiliul Dirigent, care să conducă Transilvania până la unirea cu România și a numit o 

delegație care a înmânat actul unirii regelui Ferdinand I, în 14 decembrie 1918, la București. 

Sfatul Național și Consiliul Dirigent au funcționat până în 20 aprilie 1920, când unirea a fost 

desăvârșită și din punct de vedere tehnic. 

Astfel, la finalul Primului Război Mondial, România obținea mai mult decât 

eliberarea românilor din Austro-Ungaria, pe care și-o propusese la începutul conflagrației. 

Începutul anului 1918 se anunța dezastruos, România semna în mai Pacea de la Buftea-

București, un tratat de pace care-i aducea mari prejudicii. Schimbările mari în plan european, 

din a doua jumătate a anului, și priceperea liderilor români de a simți momentul istoric fac ca 

dezastrul anunțat să fie transformat într-un șir de victorii, reunite sub numele de Marea Unire 

de la 1918: în martie 1918 unirea Basarabiei cu România, în noiembrie unirea Bucovinei cu 

România, iar în decembrie unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu 

România. 

Pentru România, Marea Unire de la 1918 a însemnat o repoziționare în Europa, prin noua 

suprafață (locul 10) și prin numărul de locuitori (locul 8). O sporire considerabilă a cunoscut 
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și capacitatea industriala (235%), economia, dar și resursele naturale. 

Marea Unire a fost recunoscută pe plan internațional prin tratatele semnate la Trianon    

(4 iunie 1920) și Saint-Germain-en-Laye (10 septembrie 1919). 

 

Prof. Popescu Aurel 

 

mânia
 

100 de ani ai, România, 

Ți-urez „La mulți ani!”, țara mea. 

Aici s-a născut veșnicia, 

Aici vibrează inima mea. 

 

Niciunde vei găsi în lume 

Așa bogății ca la noi: 

Și mare și câmpuri cu grâne, 

Munți falnici cu crestele-n nori, 

Și Delta și dealuri cu vie, 

Și pajiști întinse de flori. 

 

Mult ne-au luptat în războaie 

Cei ce-n felii te-mpărțeau 

Și-au încercat să te fure 

Toți cei ce ne-nconjurau, 

Dar nu ne-a lăsat Cel PreaBunul 

S-ajungi sfâșiată-n bucăți, 

Căci bravii străbuni, pân’ la unul 

Au luptat pentru tine cu toți. 

 

Și-acum îți cântăm împreună: 

„Mulți ani să trăiești, România! 

Fii mândră și vrednică-n lume! 

Nicicând capul nu ți-l pleca!” 

                       Maria Țonea, 9 ani, Cls. a III-a B 
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"100 de ani, Romania", centenarul de suflet al tuturor românilor a fost marcat de elevii clasei 

a II a A prin activități variate in care au învățat elemente de istorie legate de acest mare 

eveniment: Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Copiii au participat cu entuziasm la 

activitati, realizând proiecte pe tema Marii Uniri. 

La multi ani, dragi românași! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. înv. primar Tara Roxana 
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                                          Editia centenarului  
Inițiat  cu nouăsprezece ani  în urmă, acest concurs județean de creatie plastică, 

dedicat  Zilei Naționale a Romaniei s-a impus ca unul dintre cele mai importante evenimente 

cultural – educationale, ale elevilor de gimnaziu din județul Sibiu.  

Anul acesta, expoziția inaugurată pe 26 noiembrie, la parterul  Școlii Gimnaziale Nr.1 

Sibiu, a fost integrată  evenimentelor  dedicate  Centenarului  Marii  Uniri de la 1 Decembrie 

1818. La eveniment au participat cu lucrări 23 de școli din orașul Sibiu și din județ. Multe din 

lucrări s-au remarcat, printr-o viziune specifica creației copiilor, prin momentele legate de 

evenimentul primului război mondial surprinzând momentele de glorie ale soldaților români 

care au luptat pentru patrie. De asemenea au surprins momente de la înfăptuirea actului unirii 

de la Alba Iulia de acum 100 de ani. Tot în lucrări au fost evidențiate elemente ale 

specificului național legate de port, obiceiuri și arhitectura tradițională, precum și arhitectura 

monumentală dedicată Marii Uniri. De asemenea, în creațiile lor se remarcă faptul că elevii 

au ințeles mesajul transmis de cadrele didactice, că au conștientizat acest moment istoric  

aniversar, plin de încărcătură emoțională, și că prin cunoașterea trecutului, a creației și 

eforturilor generațiilor anterioare, că prin : muncă, creație și eforturi susținute pot asigura  

prezentul și viitorul României de azi și pot clădi România de mâine, care le va aparține.                             
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Prof. Horia Costăchescu 

http://centenarulromaniei.ro/ce-inseamna-centenarul-marii-uniri/


 

 

1. Forma de organizare a concursului / proiectului: directa  

Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs pe teme de istorie naţională. Activitatea 

s-a desfăşurat sub forma aplicării a 3 fişe, evaluate de un juriu neutru.  Din fiecare şcoală, a 

participat un echipaj alcătuit din 2 elevi, de clasa a VIII-a. 

2. Obictivele concursului / proiectului:  

privind elevii:  

 să ordoneze cronologic evenimente istorice;  

 să identifice spaţiul în care s-au desfăşurat evenimente istorice, la care au participat 

strămoşii noştrii;  

 să utilizeze aceste informaţii, pentru a stabili legături cu cele învăţate la alte 

discipline;  

 să stabilească, pe baza textelor, relaţia cauză-efect, acţiune-consecinţă;   

 să analizeze şi să integreze informaţii din surse diferite;  

 să identifice propriile nevoi de învăţare; 

 

privind cadrele didactice:  

 să utilizeze noile abordări metodologice în procesul instructiv-educativ;  

 

privind părinţii şi membrii comunităţii locale:  

 să conştientizeze importanţa educării copiilor în spiritul valorilor neamului românesc 

şi să se implice în acest demers.  

3. Numar de elevi participanti 

32 de elevi, reprezentând 16 de şcoli din judeţul Sibiu. 

4. Numarul si  numele cadrelor didactice implicate în desfasurarea proiectului: 

22 de cadre didactice: Prof. Mate Daniela, Prof. Ursu Anca, Prof. Curelea Daniela, Prof. 

Laslo Marius, Prof. Dordea Bianca, Prof. Vulcan Cristina, Prof. Popescu Monica, Prof. 

Popescu Aurel, Prof. Kiss Veronica, Prof. Muntean Gabriela, Prof. Simtion Cosmin, Prof. 

Opriș Ovidiu, Prof. Florea Dorin, etc. 
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5. Grupul țintă, Beneficiarii direcți și indirecți,  elevi, cadre didactice, părinţi, 

comunitatea locală. 

6. Descrierea activităților propuse: probă scrisă cu itemi cu alegere multiplă, de 

ordonare  

cronologică şi întrebări structurate. 

7. Unități de învățământ partenere și rolul lor în derularea activităților 

Cele 16 unități de învățământ menționate mai jos, au participat cu câte un echipaj format 

din doi elevi de clasa a VIII-a. 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învăţământ 

1 Școala Gimnazială  Nr. 2  Cisnădie 
2 Școala Gimnazială  Loamneș 
3 Școala Gimnazială nr. 7 Mediaş  
4 Şcoala Gimnazială  Ocna Sibiului 
5 Şcoala Gimnazială  Poplaca 
6 Şcoala Gimnazială  Nr. 1  Sibiu 
7 Şcoala Gimnazială  Nr. 18  Sibiu 
8 Şcoala Gimnazială  Nr. 25  Sibiu 
9 Şcoala Gimnazială  “Ioan Slavici”  Sibiu 
10 Şcoala Gimnazială  “Regele Ferdinand” Sibiu 
11 Școala Gimnazială “Regina Maria“ Sibiu 
12 Colegiul Naţional “Octavian Goga” Sibiu 
13 Şcoala Gimnazială   Slimnic 
14 Şcoala Gimnazială  “Mihai Viteazu” Şelimbăr 
15 Școala Gimnazială  Rîu Sadului 
16 Şcoala Gimnazială  Ruşi 

 

8. Intituții partenere (altele decât unitățile de învățământ partenere/participante) și 

rolul lor în derularea activităților. 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Sibiu a informat şcolile despre organizarea concursului, 

prin intermediul paginii inspectorului de specialitate şi prin participarea unui reprezentant al 

acestei instituţii în Comisia de Evaluare. 

9. Asigurarea continuității proiectului prin diverse modalități (finanțare, atragere de 

parteneri, etc.) 

Aflat la a XIX-a ediție, concursul a devenit un eveniment intrat în tradiția școlii și va fi 

organizat anual. 

10. Activitățile de promovare, mediatizare și de diseminare din perioada de 

implementare a proiectului / concursului și după încheierea acestuia 
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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. 

 

11.   Numarul total de premii acordate (I,II,III si mentiuni). 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învăţământ Premiul 

obținut 
1 Școala Gimnazială  Nr. 2  Cisnădie mențiune 
2 Școala Gimnazială  Loamneș mențiune 
3 Școala Gimnazială nr. 7 Mediaş  mențiune 
4 Şcoala Gimnazială  Ocna Sibiului mențiune 
5 Şcoala Gimnazială  Poplaca II 
6 Şcoala Gimnazială  Nr. 1  Sibiu  mențiune 
7 Şcoala Gimnazială  Nr. 18  Sibiu III 
8 Şcoala Gimnazială  Nr. 25  Sibiu II 
9 Şcoala Gimnazială  “Ioan Slavici”  Sibiu I 
10 Şcoala Gimnazială  “Regele Ferdinand” Sibiu III 
11 Școala Gimnazială “Regina Maria“ Sibiu mențiune 
12 Colegiul Naţional “Octavian Goga” Sibiu mențiune 
13 Şcoala Gimnazială   Slimnic I 
14 Şcoala Gimnazială  “Mihai Viteazu” Şelimbăr  mențiune 
15 Școala Gimnazială  Rîu Sadulu mențiune 
16 Şcoala Gimnazială  Ruşi mențiune 

 

Director 

Prof. Claudiu Canciu 

Coordonatori de proiect: 

Prof. Monica Popescu 

Prof. Aurel Popescu 
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Prof. Armenciu Claudia 

Prof. Canciu Claudiu 

Prof. Popescu Aurel 
Prof. Popescu Monica 

Prof. Dan Marieta 

Prof.Bârsan Alexandra 

Prof. Luca Iulia 

Prof.Lupu Ana-Maria 

Prof. Ticărau Iulia 

Prof. Costăchescu Horia 

 

Prof.inv.primar Comănescu Anca 

Prof.inv.primar Pîrvu Adina 

Prof.inv.primar Tara Roxana 

Prof.inv.primar Dragoș Lavinia 

Prof. inv. prescolar: Toacse Delia 

Prof. inv. prescolar: Dragusin Claudia 

 

Bibliotecar Stăniț Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tehnoredactarea şi grafica 

Prof 
Prof. Armenciu Claudia 

 

Elevi 

 

 

Băilă Rareș 
Bălan Georgia 
Bunescu Vlad 
Coman Anisia 
Dănilă Sergiu 
Dîlbea Cătălina 
Haica Oana 
Hamza Raul 
Lazăr Eliza 
Moșneag Paul 
Muntean Andrei 
Negru Sebastian 
Pîrvu Radu 
Ros Yamine 
Scarlat Alexandru 
Stan Eduard 
Stoica Cristina 
Țonea Maria 
Zaharia Lorena 
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