
 

  

 

DISCIPULUS 
Revistă a                                               
ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 SIBIU 
 
ISSN 2066-4508 
 
 

 



 

 

CUPRINS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Inagurarea unui loc de joacă în incinta grădiniței. În cadrul Școlii Gimnaziale Nr.1- 

Sibiu, s-a deschis o grădiniță nouă cu program prelungit, a cărei inaugurare a avut loc în 

toamna anului 2017. Unitatea de învățământ este dotată astefel încât principalii beneficiari, 

copiii, să aibă toate condițiile moderne de confort și siguranță. Investițiile nu s-au oprit doar 

la clădirea în sine, ci și asupra anexelor din jurul ei, anume curtea interioară a grădiniței.  

În curtea grădiniței a fost montat un ansamblu de echipamente de joacă, pentru ca 

micuții să se poată bucura și de jocurile în aer liber. Acest ansamblu a fost achiziționat în 

urma unui proiect la care au participat atât cadrele didactice, copiii, cât și părinții acestora. 

Proiectul s-a numit „Explorăm – Ne jucăm – Reușim!”.  

Obiectivul țintă al acestui proiect a fost îmbunătățirea și aranjarea curții 

grădiniței.Fiind atins obiectivul proiectului, preșcolarii noștri au deosebita plăcere de a se 

bucura de facilitățile noului loc de joacă, începând cu data de 25 octombrie 2019, când a avut 

loc inaugurarea acestuia. 

 La acest eveniment au luat parte reprezentanți ai Fundației Comunitare, ai 

Inspectoratului Școlar, ai Consiliului Local alături de alți invitați de onoare, dar nu în ultimul 

rând au fost prezenți părinții copiilor care au fost atât participanți cât și susținători ai 

proiectului nostru. 

 

prof. înv. preșc. Delia Toacșe 

 

 

1 iunie 2019 a fost sărbătorit de către cadrele didactice, părinții elevii și preșcolarii de 

la Școala Gimnazială Nr. 1 prin participarea activă la Maratonul Internațional de la Sibiu, 

organizat de Fundația Comunitară Sibiu în parteneriat cu instituțiile, persoanele sau 

organizațiile care doresc să se implice în viața comunitară a orașului. 

Proiectul Explorăm – Ne jucăm – Reușim! a avut drept obiectiv strângerea de fonduri 

pentru amenajarea terenului de joacă din spatele grădiniței, din cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 

1 Sibiu, din cartierul Ștrand și transformarea acestuia într-un spațiu de învățare experențială 

outdoor. 

Dorința cadrelor didactice și a părinților este aceea de a oferi preșcolarilor 

posibilitatea unei dezvoltări  într-un mediu cât mai natural, mediu  în care să se dezvolte 



 

 

copilul de astăzi pentru adultul de mâine. Această dorință s-a concretizat prin strângerea de 

fonduri și crearea locului de joacă, care a fost inaugurat vineri, 25 octombrie  2019.   

                                                                

prof. înv. preșc. Magda Păvălașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul reprezintă inima copilăriei. Iar pentru ca acesta să poată aduce zâmbete pe 

chipurile minunate ale preșcolarilor grădiniței din cadrul Școalii Gimnaziale Nr. 1 din Sibiu, 

a fost necesară inaugurarea unui loc de joaca amplasat în curtea grădiniței. Acest lucru a fost 

posibil datorită implicării active atâta a preșcolarilor cât și a cadrelor didactice în Maratonul 

international organizat la Sibiu în vara acestui an, 2018.  

Alergând cu scopul unic de a aduce bucurie copiilor, în cadrul proiectului nostru 

intitulat ,,Explorăm-Ne jucăm-Reușim!,, s-a primit finanțare pentru achiziționarea unor 

obiecte necesare dotării spațiului amplasat în spatele grădiniței.  

Inaugurarea acestuia a avut loc vineri, 25.10.2019 între orele 10-12. La deschidere au 

participat preșcolarii grădiniței însoțiți de părinți, doamnele educatoare, directorii școlii, 

inspectorii din cadrul ISJ Sibiu, reprezentanți ai Primăriei și ai asociației Fundația 

Comunitară Sibiu. 

       Concluzionez prin a-mi arata recunoștință tuturor celor implicați. Datorită lor, acum 

putem oferi copiilor oportunitatea de a se dezvolta într-un spirit ludic deoarece jocul 

reprezinta cel mai elevat tip de cercetare. 

                                                                               

  prof. înv. preșc. Rotaru Tabita 

 

   



 

 

 

Hallowenul este o sărbătoare de origine celtică, pe care mai multe popoare au preluat-

o și o sărbătoresc în noaptea de 31 octombrie. 

Numele ei provine din limba engleză de la expresia All Hallows, Even, sărbătoarea 

tuturor sfinților. 

Specific pentru Hallowen este dovleacul sculptat și costumațiile, măștile de vrăjitoare, 

lilieci, fantome și alte personaje malefice. 

Tradiția spune ca în acea noapte copiii merg la colindat pe la casele oamenilor și 

primesc dulciuri. 

Noi, Grupa Mare A am marcat această sărbătoare prin organizarea și desfășurarea la 

grupă a PETRECERII DOVLEACULUI. 

Copiii au confecționat măști specifice sărbătorii, au primit medalii cu fructe și legume 

de toamnă, au fost pictați pe față având diferite simboluri favorite   

( păienjeni, fantome, lilieci, dovlecei, vrăjitoare). 

La finalul petrecerii, felinarele copiilor au fost umplute cu ciocolată și bomboane. 

                       

 

 

 

 

 

 

PIP. Leru- Stroe Floriana 

 

Frumosul din natură, manifestat în culori şi forme sonore, are o influenţă 

binefăcătoare asupra copiilor. Trebuie să-i învăţăm să observe şi să se apropie cu emoţie de 

acest spectacol sublim al naturii, astfel încât raţiunea să armonizeze cu sensibilitatea.  

În cadrul proiectului ”Toamna în sufletele noastre”, ne-am propus să înveselim 

atmosfera prin activități și jocuri colorate care ne-au motivat să alegem ce este mai frumos 

pentru fiecare dintre noi. 



 

 

Proiectul a fost organizat pe 3 secțiuni:  

1. Amprenta toamnei        

Elevii au ales frunze de culori și forme diferite din parcul din apropierea 

școlii, le-au  pictat pe partea din spate cu multă culoare și le-au imprimat pe 

coală albă prin presare. 

 

2. Bogățiile toamnei 

Copiii au colorat, pictat și modelat fructe și legume de toamnă. Jocul nu 

putea să lipsească, așa că cei mici au participat cu multă plăcere și „poftă” la jocul 

„Ghicește ce ai gustat!”  

 

  

3. Toamna în viața animalelor 

Am citit cărți despre animale, am vizionat prezentări despre schimbările 

care intervin în viața animalelor în anotimpul iarna, iar la final am realizat 

mascota clasei noastre, veverița.  

 

http://gradinitafluturasilortalentati.files.wordpress.com/2012/10/fotografie0354.jpg


 

 

In realizarea activităților artistico-plastice din acest proiect, am  combinat tehnici 

diferite, precum : 

1. Tehnica picturii cu degetul (Fingerprint) 

 

2. Pictura cu diferite obiecte: perii, hârtie de staniol mototolită 

 

3. Pictura cu paiul 

 

4.  Mototolire, lipire, decupare, hașurare 

 

 

În timpul activităților, atmosfera a fost înviorată cu ghicitori, cântece despre anotimpul 

toamna și multă voie bună. 

 

Prof. înv. primar Pîrvu Adina  

Clasa I A 

 



 

 

 

Încântătoare au fost și proiectele prezentate de elevii clasei a II-a A, iubitori ai 

biodiversității,  despre parcurile naționale și rezervațiile din România. Amintesc: Parcul 

Național Retezat; Rezervația forestieră Cazanele Dunării, Defileul Dunării; Parcul Național 

Cheile Bicazului;  Parcul Natțional Piatra Craiului; Delta Dunării. 

Scurt istoric: ”Dacă, de fapt, protejarea naturii prin parcuri și rezervații naturale este o 

creație a secolului trecut, începuturile aproape se pierd în negura istoriei. În jurul anului 1050 

î.Hr., Wu-Wang, întemeietorul dinastiei chineze Tchou, a înfiintat, se pare, primul parc 

zoologic din lume unde se aflau tigri, rinoceri, tapiri malaiezieni, urși panda. Călătorul italian 

Marco Polo, care a străbătut Asia în perioada 1275-1292, a văzut un imens parc, pe care 

împăratul mongol Kubilai îl amenajase, lângă reședința sa de la Karakorum, în inima Asiei. 

În Europa, cele mai vechi terenuri oficial ocrotite au fost de fapt parcurile de vânătoare 

feudale, alcătuite înainte de toate, din păduri. 

Primele idei despre protecția naturii au apărut înca din secolul al XIII-lea în Elveția, 

iar șase secole mai târziu,tot acolo, s-a format prima asociație internațională pentru protecția 

naturii. Conform unor surse istorice, prima lege pentru protecția unor specii de plante și 

animale a fost adoptată în Anglia, în timpul regelui Henric al VIII-lea; ea punea sub ocrotire 

ouăle de porumbei, rațe lopătar, cocori, dropii.(Ion Mincu) 

 

 

 

Prof. înv. primar Lavinia Dragoș 



 

 

 

MAREA NEAGRĂ, marea 

cea mai izolată a Oceanului 

Planetar, marea cu cele mai multe 

denumiri de-a lungul timpului şi cu 

cea mai spectaculoasă schimbare de 

nume, unica mare cu două straturi 

de apă total diferite. Prin limitele 

sale de 40ᵒ55᾽- 4632’  lat. N și 

2755’- 4142᾽ long. E  și poziția sa geografică între Europa şi Asia Mică, face parte din 

categoria mărilor intercontinentale, fiind aproape închisă din cauza comunicării sale foarte 

dificile cu Oc. Planetar: prin Stâmtoarea Bosfor, 30 km lungime, cu 660 - 3 300 m lăţime şi 

33 m adâncimea minimă, şi cu Marea Marmara, mai departe, prin Strâmtoarea Dardanele cu 

Marea Egee şi, în continuare, cu Marea Mediterană, de unde, prin Strâmtoarea Gibraltar se 

ajunge în Oc. Atlantic, iar prin Canalul Suez se poate ajunge în Marea Roşie şi Oc. Indian. 

Distanţa mare (peste 2 000 km) care o desparte de Oc. Atlantic, ca şi comunicarea sa 

complicată cu acesta, conferă Mării Negre caracteristica de cea mai izolată mare a Oc. 

Planetar.  

Este marea care a purtat în decursul istoriei cele mai multe denumiri din Axeinos = 

Inospitalieră, în Euxeinos = Ospitalieră. Denumirea actuală (Marea Neagră n.n.) concordă cu 

cea dată, în timpuri străvechi, de populaţiile indigene de sciţi, Akhshaena având înţelesul de 

întunecată. Grecii antici au denumit-o iniţial Axenos (inospitalieră sau ostilă), cel mai 

probabil prin adaptarea numelui indigen la propriul limbaj, dând sensul cel mai potrivit cu 

faptul că, la începuturi, nu cunoşteau această mare cu ierni aspre şi furtuni necruţătoare, dar şi 

cu populaţii locale crude şi ucigaşe cu străinii. După întemeierea oraşelor colonii de-a lungul 

coastelor ei (precum Histria, Tomis şi Callatis din sec. VII-VI î. Hr., pe actualul ţărm 

românesc) i-au schimbat numele în sensul opus, Euxeinos (ospitalieră). În evul mediu, 

geografii arabi o menţionau pe hărţi cu denumirile: Bahr al Tarabazunda (Marea 

Trapezuntului), indicând drumul comerţului oriental prin cetatea Trapezunt, Bahr al Kirim 

(Marea Crimeei), evidenţiind importanţa Peninsulei Crimeea şi Bahr al Rus (Marea Ruşilor), 

reflectând preocupările bizantinilor cauzate de incursiunile piraţilor nordici în secolele X şi 

XI. Din sec. XIII, prin denumirea dată de popoarele turco-tătare  dar şi cea mai radicală 



 

 

schimbare de nume  Akhshaena = întunecată, închisă la culoare; Pontus Axeinos = Marea 

Ostilă, Neospitalieră; Pontus Euxeinos = Marea Ospitalieră; Bar al Tarabazunda = Marea 

Trapezuntului; Bahr al Kirim = Marea Crimeei; Bahr al Rus = Marea Ruşilor; Mare 

Maggiore = Marea cea Mare; Kara Deniz = Marea Neagră, se reia sensul primordial de negru, 

întunecat, dar şi de mare, puternic, temut. Mai târziu, acest ultim înţeles, este dat de 

navigatorii genovezi şi veneţieni şi de domnii munteni şi moldoveni prin denumirea de Mare 

Maggiore, respectiv, Marea cea Mare. După cucerirea Constantinopolelui (1453), închiderea 

navigaţiei străine prin strâmtori şi preluarea controlului lor de Imperiului Otoman, s-a impus 

denumirea actuală Kara Deniz, în limba română M.N. Kara Deniz  din Axeinos = 

Inospitalieră, în Euxeinos = Ospitalieră. 

Origine și evoluție. Marea Neagră este un rest din fosta Mare Sarmatică, care în 

miocen cuprindea centrul Europri, până în Asia Centrală. Prin înălțarea lanțului Alpino-

Carpato-Caucazian, Marea Sarmaticp s-a retras și s-a despărțit în mai multe bazinete izolate, 

individualizânduse Marea Neagră, Marea Caspică și Lacul Aral. În prima parte a 

cuaternarului s-a produs scufundarea uscatului din zona actuală a Mării Egee (Egeida) și a 

pragului care închidea strâmtoarea Bosfor, astefel făcânduse legătura cu Marea Mediterană. 

Suprafața actuală a Mării Negre este de 413490 kmp, împreună cu Marea Azov, este de 

462.535 kmp. Având o adâncime medie de 1 271 m, atinge adâncimea maximă de 2 245 m în 

partea central-sudică 

Caractere generale. Caracterul propriu, originalitatea Mării Negre vine tocmai din 

faptul că deși are legătură cu Oceanul Planetar este o mare de tip continental, supusă 

influențelor climatului uscatului înconjurător. Insulele puține și mici sunt date de țărmurile 

puțin crestate, cu golfuri largi (G. Odessa, G. Balcic, G. Burgas, G. Varna, G. Sinop, G. 

Samsun), deschise, aproape lipsite de peninsule, singura notabilă fiind Pen. Crimeea, iar la est 

Pen. Taman, care închide str. Kerci. 

Dispune de o platformă continentală întinsă, care, la est de ţărmul românesc, prezintă 

o pantă ce coboară lent până la 180 - 200 m adâncime şi poartă urmele unor vechi râuri, 

continentale, sub formă de văi submerse şi conuri de dejecţie. Dintre cursurile de apă care se 

varsă în Marea Neagră, mai importante sunt: Dunărea cu un bazin hidrografic de 25 500 kmp 

şi cu relief muntos înalt de până la 1 545 m).  

Cel mai specific dintre toate caractele este însă lipsa curenților verticali, originalitate 

care-i conferă poziționarea straturilor de apă pe două nivele: unul la fund, sărat și mai dens, 

altul la suprafață, de doar 180 m adâncime, mai dulce, datorat aportului fluviilor Dunăre, 

Nistru, Nipru şi Don, care, prin debitul lor mediu de 6400 m3/s, aduce aproape jumătate din 



 

apa dulce. În Marea Neagră, ca urmare a lipsei curenţilor verticali, există două straturi cu apă 

cu caracteristici distincte: stratul superior, până la 180 - 220 m adâncime, cu apă mai dulce 

(salinitate de 16-17‰) datorită aportului de apă dulce al afluenţilor, bine oxigenat şi bogat în 

biodiversitate; stratul inferior, de „tip euxinic”, sărac în oxigen dizolvat, cu conţinut ridicat de 

hidrogen sulfurat (7-11 mg/l), ca urmare a descompunerii vieţuitoarelor moarte, cu salinitate 

mare (21-22‰) datorită pătrunderii apelor mai sărate (35-36‰) din Marea Mediterană şi 

lipsit de faună marină (trăiesc doar bacterii anaerobe). Lipsind curenţii de apă verticali, nu 

există schimb de ape între cele două straturi, în schimb se manifestă alte două tipuri de 

curenţi marini: curenţi de suprafaţă, aflaţi sub acţiunea vântului care le imprimă un traseu 

circular invers acelor de ceasornic (cu direcţie NE-SV în dreptul ţărmului românesc) şi viteze 

medii de 15-20 cm/s; curenţi de descărcare-compensare produşi de pătrunderea în mare a 

apelor sărate provenite din Marea Mediterană, peste pragul Strâmtorii Bosfor şi de transferul 

apelor mai dulci de la suprafaţă. spre Marea Mediterană. 

Temperatura apelor la suprafață este influențată de temperatura atmosferică până la o 

adâncime de cca 75 m. Mai jos ea rămâne neschimbată tot timpul anului, 9C în NV (Golful 

Odessa) şi 16C. Vara, temperatura mării, la suprafață ajunge până la 27C, iar pe timpul 

ierni, scade până sub 0C, în mod excepțional, în anii geroși, îngheață, în medie 15 zile, la 

țărm, în SE (lângă Batumi, Georgia), mai mult în E şi N (peste 1 km lăţime) şi mai puţin în S 

şi V (cca. 100 m lăţime la Mangalia). Vânturile intense dinspre NE produc, în medie, valuri 

înalte de 3-4 m, iar în timpul furtunilor provoacă valuri care pot ajunge la 8-10 m înălţime şi 

60 m lungime. Mareele, cu caracter semidiurn (perioadă medie de 12h 25’), au amplitudini 

reduse (8-15 cm). 

Viețuitoarele, aflate în stratul superior, sunt reprezentate de animale ca: viermi, 

meduze, midii, stridii, scoici, crabi, melci, peste 140 de specii de peşti. La suprafaţa apei 

poposesc pasager păsări precum pescăruşi, cormorani şi rândunici de mare. Monachus 

monachus (călugăr), relicte din epocile glaciare, localizate în arealul Capului Caliacra 

(Bulgaria), astăzi pe cale de dispariţie  precum şi trei specii de delfini, alături de singura 

specie de focă din Marea Neagră  sturioni (morun, nisetru, cegă, păstrugă, etc.) importanţi 

pentru icrele lor negre şi regăsiţi pe Glob doar aici şi în Marea Caspică (rămăşiţe ale Mării 

Sarmatice), calcan, chefal de mare, limbă de mare, hamsii, stavrizi, guvizi, heringi, scrumbii 

albastre, căluţ de mare, pisică de mare, vulpe de mare, câine de mare (unica specie de rechin 

şi inofensivă pentru om).  

 

Procesul de la Haga în date şi cifre privind spațiile maritime în Marea Neagră 



 

 

 1947: Tratatul de Pace de la Paris între România şi Puterile Aliate şi Asociate lasă 

României Insula Şerpilor 

 1948: Protocolul de precizarea a parcursului frontierei de stat dintre România şi 

URSS prevede transferul ilegal, contrar Tratatului de Pace, al Insulei Şerpilor la URSS 

 1949: se încheie acordul româno-sovietic sub formă de procese verbale de 

demarcare şi delimitare a frontierei prin care se stabileşte o delimitare parţială în jurul Insulei 

Şerpilor, acord confirmat ulterior prin documente de acelaşi tip încheiate în 1954, 1963, 

1974  

 1967-1987: 10 runde de negocieri româno-sovietice pentru delimitarea platoului 

continental şi a zonelor economice exclusive în Marea Neagră 

 1982: România participă la semnarea Convenţiei ONU privind Dreptul Mării de la 

Montego Bay, după ce a participat activ la A Treia Conferinţă ONU privind Dreptul Mării de 

negociere a acestui important tratat multilateral 

 1996: România ratifică Convenţia ONU privind Dreptul Mării din 1982 şi 

formulează o declaraţie prin care arată că „insulele nelocuite şi lipsite de viaţă economică 

proprie nu pot afecta în niciun mod delimitarea spaţiilor care aparţin coastelor principale ale 

statelor riverane.” Această declaraţie viza Insula Şerpilor şi nu a fost obiectată de nici un stat. 

 1997: se încheie şi intră în vigoare Tratatul politic de bază dintre România şi 

Ucraina şi Acordul Conex la acesta, care prevede posibilitatea recurgerii la CIJ pentru 

soluţionarea problemei delimitării platoului continental şi a zonelor economice exclusive în 

Marea Neagră în cazul eşecului negocierilor bilaterale 

 1998-2004: se desfăşoară 34 de runde de negocieri între România şi Ucraina pentru 

delimitarea platoului continental şi a zonelor economice exclusive în Marea Neagră – 24 la 

nivelul plenului delegaţiilor şi 10 la nivel de experţi. Dintre acestea, 26 au loc în ultima fază a 

negocierilor (2001-2004). Negocierile eşuează ca urmare a neacceptării de către Ucraina a 

aplicării regulilor de delimitare conforme practicii CIJ, propuse de România în conformitate 

cu prevederile Acordului Conex din 1997 

 2003: se încheie Tratatul privind regimul frontierei de stat între România şi Ucraina, 

intrat în vigoare în mai 2004, condiţie necesară pentru sesizarea CIJ de către România 

 9 septembrie 2004: are loc ultima rundă de negocieri între România şi Ucraina 

pentru delimitarea platoului continental şi a zonelor economice exclusive în Marea Neagră, la 

Bucureşti 

 13 septembrie 2004: Agentul României la CIJ, Bogdan Aurescu, semnează Cererea 

de Sesizare a CIJ pentru declanşarea procesului de la Haga 



 

 16 septembrie 2004: depunerea la Grefa CIJ a Cererii de Sesizare a CIJ pentru 

declanşarea procesului de la Haga 

 Octombrie 2004: prima întâlnire a Agenţilor celor două părţi cu preşedintele CIJ 

pentru fixarea termenelor de depunere a pledoariilor scrise 

 Noiembrie 2004: CIJ fixează câte 9 luni pentru depunerea Memoriului României şi 

a Contra-Memoriului ucrainean 

 2005: crearea Oficiului pentru Frontiere şi Delimitări Maritime, în componenţa 

Direcţiei Generale Afaceri Juridice din MAE român, atât pentru gestionarea procesului de la 

CIJ, cât şi a altor aspecte care ţin de dreptul mării în relaţia cu statele vecine României în 

Marea Neagră, precum şi a problematicii de drept internaţional care priveşte frontierele 

României. 

 15 august 2005: România depune la CIJ Memoriul, redactat în limba engleză, care 

conţine, conform regulilor CIJ, prezentarea elementelor de fapt relevante pentru caz (context 

geografic, istoric etc.), a normelor şi regulilor considerate relevante şi a argumentaţiei părţii 

române asupra soluţiei pe care o solicită CIJ, inclusiv expunerea soluţiei propuse, adică a 

traseului liniei de delimitare pe care o consideră corectă, având în vedere interesele părţii 

române şi dreptul internaţional aplicabil. Memoriul este însoţit de elemente de probă  care 

susţin poziţia României. În total este vorba despre mai multe volume însumând mai multe 

sute de pagini 

 16 mai 2006: depunerea Contra-Memoriului ucrainean 

 2005-2006: au loc 4 runde la nivel de experţi de consultări româno-ucrainene, care 

nu duc la nici un rezultat. După 2006 nu au mai avut loc niciun fel de negocieri bilaterale pe 

această temă 

 iulie 2006: CIJ fixează termenele pentru depunerea Replicii părţii române (22 

decembrie 2006), respectiv, a Duplicii părţii ucrainene (15 iunie 2007) 

 19 decembrie 2006: România depune Replica României 

 5 iulie 2007: Ucraina depune Duplica sa, după obţinerea unei amânări din partea 

CIJ, motivată din „raţiuni tehnice” 

 Octombrie 2007: CIJ informează părţile asupra fixării datelor şi perioadei fazei 

orale (2-19 septembrie 2008), date confidenţiale până la anunţul public al Curţii 

 24 iulie 2008: CIJ informează public asupra perioadei audierilor în proces - 2-19 

septembrie 2008 

 2-5 septembrie 2008: are loc primul tur de pledoarii ale României la Haga. România 

pledează prima, ca reclamant. 



 

 

 9-12 septembrie 2008: are loc primul tur de pledoarii ale Ucrainei, pârât în proces 

 15-16 septembrie 2008: are loc al doilea tur de pledoarii ale României. Pe 16 

septembrie 2008, Agentul României pune concluziile şi prezintă Curţii soluţia de delimitare 

pe care România o consideră echitabilă şi conformă dreptului internaţional aplicabil în 

materie de delimitări maritime 

 19 septembrie 2008: se încheie audierile în procesul privind Delimitarea Maritimă 

în Marea Neagră (România v. Ucraina), după ce în perioada 18-19 septembrie Ucraina a 

prezentat al doilea tur al său de pledoarii. Curtea intră în deliberare. 

 Începutul anului 2009: pronunţarea în şedinţă publică, solemnă, cu participarea 

plenului CIJ, a delegaţiilor părţilor şi a presei, a Hotărârii CIJ, care este înmânată în original 

Agenţilor. Hotărârea este definitivă, obligatorie şi executorie, fiind imediat aplicabilă, fără 

niciun fel de alte formalităţi. 

 

CIFRE 

 15 judecători permanenţi ai CIJ, aleşi de către Adunarea Generală ONU, pentru un 

mandat de 9 ani. O treime din numărul de 15 judecători se reînnoieşte o dată la trei ani. 

Mandatul unei treimi din actuala compoziţie a CIJ se reînnoieşte la data de 6 februarie 2009. 

Ei reprezintă principalele forme de civilizaţie ale lumii şi principalele sisteme juridice de pe 

glob 

 2 judecători ad-hoc desemnaţi de părţi: Jean-Pierre Cot (România) şi Bernard 

Oxman (Ucraina) 

 1 Agent şi 2 coagenţi (directorul general pentru afaceri juridice din MAE şi 

ambasadorul român la Haga) a avut echipa României 

 97 de hotărâri pronunţate de CIJ în cazuri contencioase 

 Peste 12 000 km² – zona în dispută între România şi Ucraina 

 1 milă marină = 1,852 km 

12 mile marine – lăţimea mării teritoriale conform Convenţiei ONU privind Dreptul 

Mării 

 200 mile marine – limita maximă a platoului continental şi a zonelor economice 

exclusive conform Convenţiei ONU privind Dreptul Mării. Dimensiunile reduse ale Mării 

Negre nu permit ca statele riverane să aibă zone naţionale de platou continental şi zonă 

economică exclusivă extinse până la limita de 200 mile marine, 

fiind necesară delimitarea între statele riverane 



 

 Articolul 121 alin. (3) din Convenţia privind dreptul mării din 1982: stâncile care nu 

pot susţine locuirea umană sau viaţă economică proprie nu pot avea platou continental şi zonă 

economică exclusivă (ci doar maximum 12 mile marine de mare teritorială). Caracteristicile 

naturale ale Insulei Şerpilor o încadrează pe aceasta în definiţia din prevederea menţionată 

din Convenţia din 1982. 

 Aprox. 300 de mii de euro au costat procedurile până la sfârşitul lunii iulie 2008. 

Suma totală cheltuită va fi făcută publică de MAE după pronunţarea hotărârii CIJ 

 3 săptămâni – durata totală a pledoariilor orale în procesul cu Ucraina 

 18 ore, pe 6 zile – durata pledoariilor orale ale României în procesul de la Haga (3 

ore pe zi, 4 zile în primul tur, 2 zile în al doilea tur) 

 1713 de pagini au avut pledoariile scrise depuse de România în 2005 şi 2006 

 Aproape 400 de pagini au avut textele pledoariilor orale susţinute de România în 

septembrie 2008 

 20 de membri a avut echipa României care a susţinut faza orală a procesului în faţa 

Curţii de la Haga, dintre care 5 consilieri străini, experţi în domeniul dreptului internaţional 

 7 dintre membrii echipei României au susţinut pledoarii în faţa completului Curţii – 

Agentul, coagentul şi cei 5 experţi străini 

 Peste 4 ore şi jumătate din totalul de 18 ore al pledoariilor României au 

însumat pledoariile Agentului şi coagentului 

 13 discursuri au fost prezentate în prima rundă de pledoarii şi 10 în a doua rundă 

 7 din cele 23 de discursuri au fost susţinute în limba franceză, iar celelalte în limba 

engleză 

 36 de exemplare ale dosarului judecătorilor, cuprinzând elemente de probă care au 

susţinut argumentaţia României, au fost transmise Grefei în fiecare zi a pledoariilor părţii 

române. Aceste dosare s-au aflat în faţa fiecărui judecător în timpul susţinerii pledoariilor 

 200 de documente (dintre care 147 în prima rundă şi 53 în cea de-a doua) a 

cuprins în total fiecare dosar transmis Curţii 

 Din cele 200 de documente, 92 au fost grafice special elaborate pentru etapa orală a 

procedurilor (restul fiind extrase din documentele pertinente şi copii ale unor hărţi) 

 Peste 100 de proiecţii în primul tur şi aproape 70 în al doilea tur au fost prezentate 

pe ecran, în faţa judecătorilor CIJ  

 

 

prof. Canciu Claudiu 



 

 

 

Școala Gimnazială Nr.1 Sibiu, parteneră în 

cadrul proiectului educațional internațional 

,,Parteneriat pentru viitor” a găzduit cadrele didactice 

ale  Școlii Primare Vuk Karadzic Kraljero Serbia, 

reprezentate de d-na prof. Biljana Balovac, în 

perioada 15 - 17 noiembrie 2019, aceasta 

reprezentând prima activitate de învățare prevăzută în 

calendarul proiectului.  

Proiectul vizează cooperarea europeană între 

cele două instituții educaționale, oferind pe parcursul 

întregului proiect, atât elevilor cât și profesorilor din 

ambele școli, oportunitatea cunoașterii realităților 

educaționale din Serbia  și România. Scopul 

proiectului îl reprezintă schimbul de experiență 

educațională, oferirea reciprocă de exemple de bună 

practică în educație, cât și descoperirea 

diversității culturale și sociale specifice celor 

două țări.  

Oaspeții au fost întâmpinați tradițional în 

incinta instituției școlare, cu pâine și sare, iar 

elevi ai școlii cât și profesori ai învățământului 

primar, îmbrăcați în port tradițional au prezentat 

dansuri populare specifice mărginimii. 

Activitățile din prima zi au debutat cu vizitarea 

instituției Școlii Gimnaziale Nr.1 cât și a 

grădiniței, a spațiilor de învățare, asistarea la 

secvențe de predare la diferite clase primare, 

urmate de discuții tematice cu cadre didactice 

ale școlii bazate pe exemple de bună practică în 

predare. Programul a continuat cu o vizită la 

Visma și Boromir Sibiu, două instituții 



 

importante din orașul nostru. 

 

A doua zi a fost dedicată activităților de integrare și relaționare, vizitelor culturale și 

de cunoaștere  a împrejurimilor și frumușeților Sibiului. În cadrul natural al Muzeului 

Civilizației Populare Tradiționale Astra  Sibiu, cadrele didactice din cele două școli au 

redescoperit frumusețea jocurilor copilăriei organizate de școala gazdă, jocul fiind indiferent 

de vârstă, calea eficintă a relaționării interumane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.inv.primar Comănescu Anca 



 

 

 

 

             

 

 

Atunci când vorbim despre Holocaust se cuvine să definim acest termen. Acesta 

defineşte  uciderea a aproximativ șase milioane de evrei, de toate vârstele, majoritatea din 

Europa în timpul celui de-al doilea război mondial ca parte din „soluția finală a problemei 

evreiești”, programul de exterminare a evreilor, plănuit și executat de regimul  din Germania 

condus de Adolf Hitler şi colaboratori acestuia. 

Daca facem referire la Holocaustul din România, acesta a reprezentat prigoana şi 

exterminarea evreiilor din teritoriile controlate de statul român în anii 1937-1944, adică de la 

primele  legi anti-evreieşti ale guvernului Goga-Cuza şi până la lovitura de stat din 23 august 

1944. 

Populaţia de origine evreiască a reprezentat o populaţie de religie iudaică, 

descendentă din vechi locuitori  ai Palestinei şi din alte popoare care au adoptat religia 

iudaică .  

În cadrul societăţii atât din România cât şi din Europa, evreii deţineau funcţii înalte  în 

toate zonele politice, economice, intelectuale etc. Încă dinainte de începerea holocaustului 

evreii erau obligaţi să poartă îmbrăcăminte care să le ateste statutul şi etnia lor, fiind obligaţi 

de asemenea să nu se mute  în mediul rural.  

În timpul Holocaustului a fost limitat numărului evreilor în universități, în școlile 

superioare, barouri și organele statului, peste 120.000 de evrei vorbitori uzuali ai limbilor, 

maghiară, germană sau rusă şi-au pierdut cetăţenia română, căsătoriile între creştini şi evreii 

fiind interzise.Aceştia au fost consideraţi atât în România cât şi în Europa ca fiind cei 

responsabili de apariţia corupţiei  şi de criza economică . 

Ca şi populaţia de etnie romă , evreii erau prezentaţi populaţiei  (prin presă, prin știrile 

cinematografice dinaintea oricărui film, prin radio și expoziții) ca fiind dăunători națiunii și 

paraziți. 

Mulţi dintre evreii au fost supuşi la la chinuri  mari fiind ucişi în lagăre de concentrare 

unde erau duşi, fie lăsaţi să moară de frig si  foame. 

Statul român  impunându-le evreilor din restul țării obligația de a asigura, în locul 

soldaților plecați pe front, munca de jos adică,curățarea străzilor ș.a., în comunele și orașele 

unde locuiau;  



 

Discriminarea nazistă nu s-a oprit doar la evrei, ci a continat şi asupra romiilor, 

oamenilor cu boli  mintale, liliputanilor , adică asupra a tot ce li se părea anormal  naziştilor.  

Această zi a fost comemorată şi la Şcoala noastră în zilele de 10.10/11.10 .2019  cu 

elevii clasei a VI a  şi  în colaborare cu doamna profesoară de istorie Popescu Monica.  

Activitatea a constat într- un mic istoric despre perioada nefastă din istoria 

Holocaustului, realizat împreună cu doamna profesoară de istorie. După acest mic istoric, 

elevii din clasa a VI a  A care  au vizionat un film despre Holocaust intitulat: Băiatul cu 

pijama vărgată  şi la final  au răspuns la un set de întrebări despre filmul vizionat , având de 

completat şi o fişă realizată de doamna profesoară. 

Copiii au fost impresionaţi de filmul vizionat , nevenindu –le să creadă cât de cruzi au 

fost nazişti cu populaţia evreiască. Trebuie să  învăţăm copiii despre greşelile trecutului 

pentru a nu le repeta pe viitor.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotecar Stăniț Carmen 

Prof. Popescu Monica 



 

 

 

  

 Rădăcinile etimologice ale cuvântului bullying se pot regăsi în secolul XVI, când “my 

bully” însemna “dragul meu”, “iubitul meu”, venind din cuvântul danez boele. Un secol mai 

târziu a apărut pentru prima dată cu sensul actual, dar abia în secoul XX acest cuvânt a 

dobândit definițiile academice folosite astăzi. Ca verb, to bully înseamnă: a intimida, a speria, 

a domina, printre altele. „Bully” este o persoană care își folosește puterea și tăria sa pentru a 

speria sau răni persoanele mai slabe (Oxford Advanced Learners Dictionary, 2016). 

Bullying-ul este una dintre cele mai complexe forme de comportament agresiv și violență. Cu 

toate acestea, nu fiecare act de violență este o acțiune de bullying. Conform studiului 

Organizației Mondiale a Sănătății privind comportamentul sănătos la copiii de vârstă școlară, 

bullying apare atunci când un elev este: „tachinat în mod repetat într-un mod care nu îi 

place… Dar nu este bullying atunci când doi elevi de putere sau autoritate similară se ceartă 

sau se bat. Nu este bullying nici atunci când un elev este tachinat într-un mod prietenos și 

glumeț”. (Craig et al., 2009) 

 Situația de bullying rareori implică doar două părți care interacționează, tradițional 

definite ca agresor și victimă. De obicei este o situație de grup, implicând mai mult de doi 

participanți în diferite roluri, lucru care reflectă dinamica de la bază a statutului și relațiile de 

putere din grup. În anumite definiri de rol, tiparul bullying este prezentat ca un triunghi sau 

chiar un dreptunghi, implicând agresorul, asistenții agresorului (numiți și adepți), victima, 

martorii pasivi și posibilii apărători, care sprijină activ victima, luând o poziție clară și 

opunându-se agresorului.    

 Bullying-ul este, în primul rând, un tipar de comunicare și interacțiune socială, care le 

costă foarte mult pe ambele părți. Copiii care agresează alți copii sunt de obicei nesiguri, se 

tem și au în istoric traume interne, care nu sunt gestionate adecvat în familiile lor (LISTEN!, 

2016). Mediul emoțional de acasă este menționat de mulți autori ca un factor important în a 

deveni agresor sau victimă. Astfel, lipsa căldurii dintre părinți sau dintre părinți și copii, 

utilizarea oricărui tip de violență (dar în special fizică) și abuz în familie, combinat cu lipsa 

unor reguli clare și fiabile de îndrumare a copilului, pot cataliza adoptarea comportamentului 

de tip bullying. S-a afirmat, de asemenea, că părinții foarte protectori pot crește riscul de 

expunere la bullying pentru copiii lor, care devin victime ale bullying-ului mai des decât 

semenii lor (Olweus). În profilurile victimelor, s-au evidențiat anumite caracteristici 



 

intrapersonale și interpersonale asociate cu probabilitatea crescută de a suferi din cauza 

bullying-ului, precum: timiditatea, nesiguranța, pasivitatea, o stimă de sine scăzută, lipsa 

prietenilor (Pregrad, 2015). În general, a fi diferit de majoritate semenilor, pe motiv de etnie, 

credință, identitate sexuală, orientare sexuală, poate duce la un risc sporit de victimizare. De 

asemenea, copiii cu nevoi educaționale speciale, cu dizabilități fizice sau dificultăți de învățare 

pot prezenta riscul special de a fi agresați.  

 Cele mai des întâlnite caracteristici ale copiilor înclinați să îi agreseze pe alții (Olweus, 

1993, Taglieber, 2008, Pregrad, 2015 etc.) sunt: o nevoie de un statut, de putere mai mare, o 

dorință puternică de a controla și domina, impulsivitate, lipsa empatiei, căutarea recunoașterii 

statutului lor de persoane care dau tonul, plăcerea provocată de vederea victimei oprimate. 

Adesea, atât agresorii cât și victimele au peisaje interne similare. Unii copii pun o „armură de 

agresor” pentru a-și ascunde slăbiciunile și pentru a evita să devină victime. Masca unui 

agresor este un scut care îi ascunde interiorul vulnerabil. Majoritatea agresorilor altor persoane 

au fost victime ale violenței în copilărie (LISTEN!, 2016). 

Olweus a pus bazele unui program de prevenire a bullying-ului (POPB), principalele obiective 

ale acestui program fiind: reducerea comportamentelor de bullying existente în rândul elevilor, 

prevenirea noilor comportamente de bullying și realizarea unor mai bune relații între semeni în 

școală. Acestea sunt atinse prin restructurarea mediului social al copilului la școală și 

construirea unui sentiment de comunitate în rândul elevilor și adulților. Modelul de prevenire 

a bullying-ului ce implică întreaga școală se bazează pe patru principii cheie care ar trebui 

respectate de către toți adulții:  

1. arătați căldură și interes pozitiv și implicați-vă în viețile elevilor; 

2. stabiliți limite ferme pentru comportamentul inacceptabil;  

3. folosiți în mod consecvent consecințe negative nefizice, neostile atunci când 

sunt încălcate regulile;  

4. acționați ca autorități și modele pozitive. 

 Se recomandă să folosim aceste patru reguli simple, dar foarte specifice, pentru a ghida 

activitatea întregii școli: ar trebui afișate peste tot în clădire și în fiecare clasă, discutate cu 

elevii și părinții, implementate prin referințe pozitive și negative constante.  

 Modelul POPB pare, la prima vedere, că necesită mult timp și eforturi intense. 

Studierea atentă a componentelor la fiecare nivel ne ajută să vedem că acestea nu sunt noi sau 

speciale. Ideea este nu să te concentrezi pe o singură persoană sau metodă, ci mai degrabă pe 

adunarea și interconectarea eforturilor tuturor actorilor implicați (Taglieber, 2008) pentru a 

aduce o diferență reală. Astfel, abordarea ce implică întreaga școală arată în mod clar că 



 

 

bullying-ul este o responsabilitate comună și gestionarea sa cu succes depinde de 

angajamentul și măsurile coordonate ale personalului școlar, părinților și de implicarea activă 

a elevilor. Adoptarea unui răspuns de către întreaga școală este, conform rezultatelor studiilor 

și evaluărilor, cel mai eficient mod de a îmbunătății bunăstarea și siguranța elevilor (Smith, 

2004). 

 Situațiile de bullying apar peste tot în jurul nostru, cu precădere în mediul școlar; prin 

urmare, noi educatorii, trebuie să găsim modalități de a gestiona în mod eficient aceste situații. 

În literatura de specialitate se disting abordările de intervenție ale lui Olweus (2007) și Rigby 

(1996). Modelul simplu în șase pași al lui Olweus ar putea fi util:  

Pasul 1: Opriți bullying-ul 

Pasul 2: Sprijiniți victima agresiunii în așa fel, încât să-i permită redobândirea controlului 

asupra emoțiilor sale și „menținerea imaginii”  (“save face”)  

Pasul 3: Abordați agresorul, spunându-i comportamentului de bullying pe nume și explicând 

de ce este inacceptabil acest tip de comportament 

Pasul 4: Responsabilizați spectatorii/observatorii prin apreciere sau informații referitoare la 

felul în care să acționeze în viitor  

Pasul 5: Impuneți consecințe logice, non-violente 

Pasul 6: Dacă este posibil, discutați ulterior cu victima agresiunii pentru a vă asigura că 

bullying-ul s-a oprit.    

 Abordările de alternative practice ale lui Rigby pentru adresarea agresorilor cuprind: 

1. Punerea la dispoziție și implementarea unor reguli clar definite pentru a pune în practică 

„consecințe” corespunzătoare pentru cei identificați ca persoane care au agresat pe cineva. 

Acestea pot varia de la pierderea unor „privilegii” sau impunerea unor „sarcini”, la detenție și 

suspendare sau exmatriculare de la școală. 

2. Consiliere. Aceasta poate include discuții informale cu agresorul în vederea schimbării 

comportamentului său. Sau ar putea implica o abordare mai structurată dintre care s-au sugerat 

două:  

• Abordarea de ne-învinuire. Această abordare necesită adunarea grupurilor de copii care 

cuprind agresori. În mod normal vor fi implicați un număr de copii cu influență pro-socială. Se 

va descrie încercarea prin care trece victima, iar grupul este lăsat să vină cu o soluție 

responsabilă. Rezultatul este monitorizat atent.  

• Metoda îngrijorării împărtășite. Aceasta necesită din partea consilierului împărtășirea cu 

membri individuali ai grupului a îngrijorării sale pentru „victimă” și provocarea unei 

promisiuni de acționare într-o manieră specifică și pozitivă în intercțiunile ulterioare cu 



 

victima.  

 În școlile românești nu există încă politici care să se adreseze fenomenului de bullying, 

deși la nivel european, România se situează pe locul 3 în clasamentul celor 42 de țări în care a 

fost investigat fenomenul, potrivit unui raport  al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), cu 

17% dintre copiii de 11 ani care au recunoscut că au agresat alți elevi cel puțin de trei ori în 

luna anterioară, procentajul celor de 13, respectiv 15 ani, fiind de 23%.  

 Recent au intrat în vigoare modificările aduse la Legea Educației Naționale 

nr.1/2011  prin care se interzice violenţa psihologică - bullying-ul în școli. Această iniţiativă 

legislativă prevede definirea şi prevenirea bullying-ului, asistenţa psihologică, dar şi formarea 

şi informarea personalului didactic cu privire la problemele care decurg din acest tip de 

comportament, în vederea dobândirii de competențe în identificarea acestuia și a capacității de 

aplicare a unor strategii educaționale potrivite. 

 În prezent, foarte puțini profesori au acces la programe de dezvoltare care țintesc 

această formă specifică de violență. Nivelul de conștiență cu privire la problemele de bullying 

este destul de scăzut și nu există programe specifice, bazate pe școală și recunoscute la nivel 

național pentru prevenirea fenomenului de bullying. Din această cauză intervențiile în cazul 

situațiilor de bullying sunt destul de izolate.  Cu toate acestea, clasele a VII-a din școala 

noastră și-au asumat un Plan de acțiune anti-bullying, și s-au angajat să respecte clauzele unui 

Contract în acest sens. 

 

 

 

 

 

Prof. Bârsan Alexandra 

Prof. Miclăuș Anemari 



 

 

 
 

  În fiecare an în ziua de 11 noiembrie prescolarii 

gradinitei scolii noastre de la sectia germana il sarbatoresc pe 

Sfantul Martin. 

 Sărbătoarea este primită cu bucurie în fiecare an atat de 

prescolari cat si de parinti si cadrele didactice prin confectionarea 

de lampioane speciale. 

 Calitatile pe care copiii şi le reamintesc în aceasta zi sunt 

cele date de Sfântul Martin: importanţa de a împărţi, milostenia si 

abilitatea de a face lumină în întuneric prin bunătatea faţă de oameni. 

 Legenda spune că Martin era un cavaler foarte blând si iubitor.Ocrotea pe oricine avea 

nevoie de mângâiere: de la copii orfani, la bătrâni si la oameni 

nevoiaşi. Într-una din acele zile geroase de iarnă în care crivaţul iţi 

crapă  obrajii îmbujoraţi de oboseală  şi în care vântul şuieră prin 

pădurile pustii acoperite parcă de o pătură  de zapada, Martin se 

îndrepta spre cetate călare pe calul său. La porţile cetăţii se afla un 

cerşetor înfrigurat, palid cu obrajii supţi care facea cu greu fata 

vremii crâncene de afară. Martin îşi lua mantia rosie şi işi scoase 

sabia care reflecta lumina timidă a 

Soarelui spre zăpada. Işi taie mantia in 

două, iar o jumătate i-o dă cerşetorului 

salvându-i viaţa. In continuare Martin trăieşte o viata cumpătată 

,dar la un moment dat el decide să facă o schimbare. Îşi dă armura 

strălucitoare pe modesta robă cafenie si devine călugar. Acum se 

simte împlinit şi face in continuare ceea ce a făcut mereu: a ajutat 

oamenii. Recunoscători, in momentul alegerii unui nou episcop, 

toţi au hotărât ca Martin este singurul care merită cu adevărat o 

aşa onoare. Momentul mult asteptat de copii si anume plecarea din 

gradinita cu lampioaneleconfectionate de ei, se face cu lasarea intunericului, in veselie. Se 

canta in limba germana doua cantece foarte cunoscute “Laterne, Laterne, Sonne, Mond und 

Sterne” si “Ich gehe mit meiner Laterne“. Copiii sunt extrem de fericiti, impart covrigi calzi 

oamenilor intalniti pe strada si in parc.  

Educatoare: Elena Durrer  și Ioo Olivia Melissa 



 

CERC PEGAGOGIC LA GRĂDINIȚĂ 

 

 „Cunoașterea valorilor naționale 

prin ochi de copil” a fost tema activității metodice 

desfășurate la nivel de județ, în cadrul cercului pedagogic 

desfășurat în data de 29 noiembrie 2019. 

 La această acțiune, au participat  cadre didactice 

din mai multe grădinițe din orașul Sibiu și din localitățile 

din apropiere, iar invitații de onoare ai evenimentului au  

fost doamnele inspectoare Mioara Turean si Delia 

Stoicescu. 

 Atmosfera creată a fost una cu specific tradițional 

românesc, așa cum o cerea și tema cercului.   

Pe holurile grădiniței au fost amenajate colțuri tematice cu 

specific tradițional românesc, expoziții cu lucrări ale 

preșcolarilor cu teme specifice zilei de 1 decembrie.  

 

Educatoarele și preșcolarii participanți  au îmbrăcat  

costume populare specifice zonei, iar în sălile de grupă s- 

au desfășurat activități  cu 

tema ”1 decembrie- Ziua Națională a României”. 

 Primirea musafirilor a fost făcută, în  mod tradițional 

cu pâine și sare, de către preșcolarii de la grupa mare A, 

coordonați de ed. Leru- Stroe Floriana. Toacșe Delia și 

Iordache Lavinia.  

Copiii au oferit tuturor doamnelor la sosire, brățări 

confecționate din panglici roșii, galbene și albastre, conform 

drapelului  țării noastre. 

Momentul de deschidere al activității a fost realizat de Înv. Paroș Ovidiu împreună cu școlarii 

săi, recitând și intonând cântece și poezii patriotice, fiind urmat de discursul de bun venit al 

directorului unității prof. Canciu Claudiu. 

Partea teoretică a activității a fost prezentată ppt de către ed. Tabita Rotaru și Tărâță Gabriela, 



 

 

fiind urmată de un program artistic de cântece și dansuri populare românești, prezentat de 

grupa mare B (ed. Vesa Diana și Martin Ana).  

Activitatea noastră s-a încheiat în mod creativ, cu organizarea și desfășurarea unui atelier de 

Artă populară, unde fiecare participantă a decorat o vază din sticlă. 

 

                 

 

P.I.P. Leru- Stroe Floriana 

 

 
 

 

Grupa 1: Bibliotecarii 
Clasa a VI-a A 

Impresiile despre biblioteca școlii: 

1. Antonio: Biblioteca este foarte mică. 

2. Joe: Găsești cărțile de care ai nevoie. 

3. Adi: Sunt foarte puține cărți. 

4. Cătălina: Cărțile sunt puțin cam vechi. 

5. Antonio: Sunt lecturi puțin cam vechi. 

6. Joe: Sunt foarte puține cărți noi. 

7. Adi: Nu avem unde să citim la școală. 

8. Cătălina: Biblioteca este un loc în care 

visele devin realitate. 

 



 

Interviul pentru doamna bibliotecară: 

1. Ce anume v-a motivat să deveniți bibliotecară? 

R: Mereu mi-a plăcut să fiu între cărți! 

2. De ce ați ales să deveniți bibliotecară la școala noastră? 

R: Doar aici mi-am găsit loc de muncă. 

3. Ce părere aveți despre copiii care nu citesc? 

R: Și ei ar trebui să citească, deoarece li se îmbogățește vocabularul. 

4. Vă place să citiți cărți de ficțiune? 

R: Recent am început să citesc acest gen de cărți. 

5. Ce emoții aveți când citiți cărți? 

R: Simt faptul că intru în poveste!  

6. De cât timp lucrați aici?   

R: Eu lucrez aici de 13 ani. 

7. Ați dori să avem o bibliotecă mai mare? 

R: Bineînțeles! 

8. Ați vrea să vă mutați din biblioteca aceasta? 

R: Dacă mi s-ar propune un alt post mai bun aș accepta! 

9. Ați lucrat vreodată la Biblioteca Astra? 

R: Nu, dar mi-a plăcea! 

10. La ce bibliotecă ați dori să vă mutați, dacă ați avea ocazia? 

R: La Biblioteca Astra, ULBS, sau la alte biblioteci școlare. 

 

 

Grupa 1: Bibliotecarii 

Clasa a VI-a B 

Interviul luat doamnei bibliotecare 

1. De ce ați ales această meserie?  

     R: Deoarece sunt pasionată de cărți.                             

2. Care este cea mai împrumutată carte?          

R: Cea mai împrumutată carte este ,,Herry Potter”. 

3. De cât timp practicați această meserie?                  

R:  Practic această meserie de 13 ani.. 



 

 

4.  Câte cărți aveți în bibliotecă?                               

R:  În bibliotecă sunt 8694 de cărți. 

5. Cine v-a îndrumat să alegeți această meserie?           

R:  Am fost îndrumată de pasiunea pentru cărți. 

 6.  Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai frumoasă carte din această 

bibliotecă? 

R:  Pentru mine, cea mai frumoasă carte este ,,FLUTURI” de Irina Binder.                        

7.  Ne puteți recomanda o carte?                      

R:  ,,Tom Sawyer”. 

8.  Vă place să citiți cărți în timpul liber?   

R: Da. 

9. Care este autorul dumneavoastră preferat?                       

      R: Irina Binder. 

10.  Câți copii trec zilnic pe aici?                      

R: 10 copii pe săptămână. 

 

 

Grupa 2: Cititorii 

 

 Lectura ar trebui percepută drept una din cele mai plăcute îndeletniciri umane, iar 

cartea drept cel mai curat izvor de înţelepciune.  Cât despre citit, el este pentru noi singura și 

cea mai eficientă armă ce poate schimba starea de lucruri din această lume. Un om educat, 

care citește, se documentează, este un om puternic. Evident, depinde și ceea ce citește. Ar fi 

de preferat scrierile clasice, dar credem că orice fel de lectură este benefică.  

 

Am discutat cu câțiva colegi din clasa a V-a pentru a afla ce preferințe de lectură au. 

 

 INTERVIU 

 

1) Ce tipuri de cărți vă plac?  

R: Ne plac cărțile de aventuri. 

2) Care sunt scriitorii voștri preferați ?   

R: Scriitorul nostru preferat este Ion Creangă. 



 

3) Cât de des citiți?  

R: Citim aproximativ de opt ori pe lună. 

4) Care este personajul vostru preferat?  

R: Personajul nostru preferat este Belle. 

5) Care este prima voastră carte citită?  

R: Albă ca zăpada. 

6) Ce înseamnă cititul pentru voi?  

R: Cititul înseamnă o pasiune foarte frumoasă. 

7) Ce ai vrea să citești pe viitor?  

R: Mai multe cărți de comedie. 

8) Cum v-ar plăcea să arate biblioteca școlii?  

R:  Cu mai multe cărți noi. 

9) Cât de importantă este lectura pentru voi?  

     R: Foarte importantă 

Recomandări de lectură 

 -Pisicile Războinice de Erin Hunter 

 -Micul prinț de Antoine de Saint- Exupery 

 -Vânătorii de comori de James Patterson și Chris Grabenstein 

            

 

 INTERVIU , realizat de elevii clasei a VI-a B 

 

1. Preferați cărțile literare sau nonliterare ? 

Badita Sanziana(6B): literare  

Tcaciuc Adrian(6A): nonliterare 

 

2. Unde preferați să citiți ? 

Badita Sanziana(6B): în pat 

Tcaciuc Adrian(6A): în hamac 

 

3. Care este personajul vostru preferat ? 

Badita Sanziana(6B): Inimă de foc  

Tcaciuc Adrian(6A): Păcală 

 



 

 

4. Preferați cărțile cu final deschis sau închis ? 

Badita Sanziana(6B): închis 

Tcaciuc Adrian(6A): închis 

 

5. Ce autor vă vine în minte când auziți cuvântul "carte" ? 

Badita Sanziana(6B): Erin Hunter 

Tcaciuc Adrian(6A): Mihai Eminescu 

 

6. În ce perioadă a zilei preferați să citiți ? 

Badita Sanziana(6B): seara 

Tcaciuc Adrain(6A): seara 

 

7. Preferati cărțile audio sau cărțile tipărite ? 

Badita Sanziana(6B): cărțile tipărite 

Tcaciuc Adrian(6A): cartile audio 

 

8. Ce biblioteci frecventați ? 

Badita Sanziana(6B): Astra 

Tcaciuc Adrian(6A): Astra 

 

9. După ce citiți, preferați să vă consultați cu o persoană sau să vă adânciți în propriile 

gânduri ? 

Badita Sanziana(6B): adâncirea în propriile gânduri 

Tcaciuc Adrain(6A): adancirea în propriile gânduri 

 

 

 

 

Vecerdea Doriana-Maria 

Toma Florin-Ioan 

Gheorghe Alexandru 

Nedelea Stefania 

Clasa a VI-a A 



 

Grupa 3: Artiștii 

 

Am scris un slogan convingător pentru a-i îndemna pe colegii noștri să citească și 

câteva reflecții pentru a încuraja lectura în clasa noastră. 

Citind, ușa spre o altă lume ți se va deschide! 

Atunci când citești, tu deschizi o ușă a imaginației, care te duce spre o altă lume, 

lumea cărții pe care tu o citești. Citind mai multe cărți și apoi mai multe îți zidești încetul cu 

încetul o lume a ta, în care te poți aventura. Această lume e despărțită de o ușă pe care noi o 

deschidem citind. Aici, spre deosebire de lumea cărții citite, găsești doar lucruri plăcute ție, 

lucruri minunate, relaxante. Apoi, începi să îți imaginezi acțiuni petrecute acolo, cu propriile 

personaje, personajul principal fiind tu. Aventura în propria  lume este cel mai frumos  

sentiment! 

Bădiță   Sânziana 

Clasa a VI-a B 

 

Grupa 4: Inovatorii 

  

 Copiii din ziua de azi nu mai sunt foarte atrași de lectură, nici eu nu am agreat lectura, 

până când mama  mi-a comandat o carte care mi-a plăcut mult și am citit-o imediat pe toată. 

Propunem câteva activități educative, culturale care ne-ar plăcea să se desfășoare la biblioteca 

școlii:  

 în fiecare săptămână să se proiecteze un  film despre cât de mult ne ajută cititul în 

viață; 

 să se amenajeze  o sală specială pentru studii și proiecte școlare; 

 să se organizeze un concurs de literatură/lectură la care să participe cât mai mulți 

elevi,  iar premiul cel mare să fie 5 cărți la alegere. 

       Am dori ca biblioteca școlii noastre să se renoveze,  cărțile să se schimbe cu unele 

mai noi și să fie mai multe cărți de aventură și fantasy. 

 Sidiropulos Maia 

Ana-Maria Leb 

Darja Larisa 

Tcaciuc Adrian 



 

 

Grupa 5: Exploratorii 

 

Vă prezentăm informații referitoare la biblioteca Clementinum 

 

Biblioteca Nationala Clementinum se afla in capitala Cehiei la Praga si face parte dintr-un 

complex de cladiri istorice , avand o suprafata de aproximativ 20000 de metri patrati. Ea are o 

arhitectura baroca ,fiind al doilea cel mai mare complex de cladiri din Praga ,dupa cetatea 

Pragai. 

Bazele ei au fost puse in anul 1622 cand iezuitii au transferat biblioteca Universitatii 

Caroline in cladirea Clementinum. În anul 1773 complexul a fost transformat  in observator, 

biblioteca si universitate de catre imparateasa Maria Teresa a Austriei. 

Incepand cu anul 1781 ea primește denumirea de Biblioteca Nationala, iar in anul 

1990 statul ceh stabileste sediul Bibliotecii Nationale in cladirea Clementinum. 

Aceasta biblioteca contine o colectie a scrierilor si obiectelor personale ale lui Mozart, 

precum si exemplare istorice ale literaturii cehe. Este una dintre cele mai frumoase biblioteci 

din lume si a servit ca domeniu de lucru pentru renumiti astronomi, oameni de stiinta, 

matematicieni si istorici .  

In anul 2005 Biblioteca Nationala Ceha a primit premiul Jikji prin intermediul 

Programului Memoria Lumii din partea UNESCO.  

 

 

Propuneri de modernizare a bibliotecii școlii noastre 

 

 marirea spatiului bibliotecii; 

 inlocuirea cartilor vechi cu unele noi ; 

 dotarea cu calculatoare . 

 

 

 

 

Trandafir Maria 

Clasa a VI-a A 

 



 

 

scrisă de Sara Ciucur clasa a v-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Vol1    Reteta secreta a brioselor Puf-de-Rai cu fulgi de ciocolata 

 Capitolul 1 

Cine sunt “Little-Paw-Pupps”? 

     Poate va intrebati cine sunt “Little-Paw-Pupps”? “Little-Paw-Pupps” se traduce “Catelusi-

cu-Labe-Mici” sau mai bine zis Echipa “Catelusi-cu-Labe-Mici” . 

     De ce? Pentru ca in aceasta echipa sunt catei cu labe mici. Ce fel de catei? E simplu:  Mr. 

Puf, un teckel negru cu maro de-a lungul burtii si in jumatatea de jos a botului, Fifi, un 

Pomeranian alb care, desi e baiat, poarta o fundita albastra, ca sa fie mai dragut si Inghetata-

cu-Caramel, un Corgi cu spatele portocaliu, caruia, desi pare ciudat, nu ii plac nici inghetata si 

nici caramelul. 

      Echipa Little-Paw-Pupps se ocupa cu cautatul comorilor si rezolvatul misterelor. 

    In aceasta carte va voi povesti  una din aventurile lor si va voi dovedi ca pisicile sunt 

malefice!!!! 

     Ok, de fapt, nu toate pisicile sunt malefice. Dar majoritatea lucreaza pentru Mitzi-Malefitzi, 

Regina Malefica a Pisicilor, al carei plan e sa cucereasca lumea. 

Si, da, acesti catei au labe mici. Nu degeaba li se spune Little-Paw-Pupps     

 

Ana-Maria Soare 

  

 Era odată ca niciodată o șopârlă care avea numai un prieten. Șopârla se numea Șopi, iar 

pe prietenul ei îl chema Oachi. V-ați prins deja, Oachi e o broscuță simpatică. 

 Ea îl invita mereu pe Șopi la lac să sară împreună de pe un nufăr pe altul. Oachi era 

maestru la sărituri, dar Șopi nu se prea pricepea. El se simțea foarte trist că nu poate să sară și 

el în lac și să înoate. 

 Într-o zi, Șopi a văzut niște frunze și și-a făcut din ele o parașută. S-a urcat pe o 

creangă foarte înaltă și a sărit de acolo în lac. Purtat de parașută a aterizat direct pe cel mai 

frumos nufăr. Ce fericit era!  

 Oachi, șopârlele nu pot să sară, dar pot să zboare! 

Clasa IB 



 

 

 

Realizate de elevii clasei a IV-a A, prof.inv.Vitan Doina 

 

Sfârșit de toamnă 

 

Toamnă aproape s -a sfârșit 

Frunzele- au îngălbenit 

Pasarelele migrează 

Si copiii se distrează.  

 

Mere, pere au mâncat 

Cu toții s-au vitaminizat 

In acest anotimp ploios 

Soarele nu e generos. 

 

Zâna Iarna va sosi 

Iar Zâna Toamnă va adormi 

Mos Crăciun cel bun 

Soseste cu daruri chiar acum! 

Câmpan Irina 

 

 

Dragă Moșule îti spun, 

 

Anul acesta am fost bun. 

De aceea îmi doresc 

Multe daruri sã primesc. 

Cel mai mult din lista mea 

Un Monopoly as vrea. 

Si un Lego ar  fi bun,  

Pentru un dar de Craciun. 

Sanatate as mai vrea pentru familia mea. 

Daca am cerut prea mult 



 

Sa ma ierti ca nu am vrut, 

Însa toate mi-ar placea  

Sa fie în punga mea. 

Te astept cu nerabdare 

Si îti fac si o urare: 

"La multi ani cu sanatate pentru atâta bunatate!" 

 

 

 

Draga moș crăciun,  

 

Tot anul am fost un copil bun,  

Iar acum, de crăciun,  

Căci am fost copil cuminte,  

(eu așa țin minte),  

De la tine, să știi,  

Vreau dulciuri și jucării,  

Vreau o carte frumoasă,  

Că-i subțire sau e groasă,  

Mie una, nici că-mi pasă,  

Important e să fie haioasă.  

Vreau bomboane, ciocolată,  

Dar nu vreau înghețată.  

Îmi doresc și un fular,  

Și-o pijama cu buzunar.  

Cum ți - am mai zis, așadar,  

Vreau și jucării în dar :  

Mașinuțe, un cățeluș,  

Poate chiar un urs de pluș,  

Pentru al meu frate jucăuș.  

Aron Sonia 

 

 



 

 

Două surori  

Toamna e asa bogata 

Și e foarte colorata. 

Nuci, struguri, mere, 

Noi adunăm, 

Și prune, și pere 

Pe toate le mâncăm. 

 

Se mai răcorește afară, 

Totuși, nu mai este vara. 

Școala începe, bucuria-i mare 

Chiar dac-ă trecut vacanta mare.  

 

Pe bănci manualele sunt frumos 

pregătite, 

De copii așteaptă ele sa fie folosite. 

Frunzele-n covor, sunt ponosite, 

Dar sunt așa frumoase și aurite. 

 

Păsările zboară, 

Pleacă-n altă țară, 

Dar se-ntorc la primăvară. 

Este bine și așa, 

Căci urmează iarna grea, 

Toamna încet ne pregătește, 

Pentru anotimpul ce sosește. 

 

După cum v-am prevenit 

Uite, iarna c-a sosit! 

Totu-n alb a învelit, 

Mii de fulgi ne-a dăruit, 

Ce coboară liniștit 

Pe pământul adormit. 

 



 

 

Dintr-o dată.... Gălăgie mare,  

Toți copiii ies în ninsoare,  

Cu căciulă și fulare,  

Și se joaca fiecare.  

 

Fac bulgări de zăpadă,  

Cu sania se dau pe stradă.  

Oameni albi cu pălărie,  

Și cu nasturi o mie,  

Iar în loc de nas,  

Au un morcov gras.  

 

Toamna și iarna sunt surori,  

Și ne-aduc bucurii noi.  

 

Aron Sonia 

   Omul de zăpadă  

 

 Din trei bulgări de zăpadă,  

 Te-am făcut acum pe stradă.   

 Doi ccărbuni sunt ochii tăi,  

 Iar mâna un măturoi. 

Nas tu ai un morcovel, 

 Și-n mânuță un clopoțel.  

 Nasturi ţi-am pus din cărbune,  

 Eu mă uit cu drag la tine.  

 Acesta e omul de zăpadă,  

 Vin copiii să îl vadă.  

 Cu toții ne-am adunat,  

 Până seara ne-am jucat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich persönlich fühle mich sehr gut wenn ich Deutsch lerne und  neue Wörter höre. 

Die Lehrerin ist ein nette und lustige Frau. 

Wir schreiben viele Übungen und wir lesen viele Texte in der Klasse. 

Nicht alle Kinder verstehen sehr gut Deutsch, aber die meisten tun es ziemlich gut. 

Ich persönlich kenne es schon lange. 

Deutsch ist nicht so schwer oder langweilig zu lernen. Dagegen, es ist sehr interessant wenn 

ich neue Geschichten lese, und so viele neue Wörter lerne. 

Wir sind glücklicher wenn wir etwas als Hausaufgabe zu lesen bekommen, als wenn wir etwas 

zu schreiben bekommen. 

Obwohl meine Mutter eine Englischlehrerin ist, mag ich Deutsch besser als English.  

 

 

Butănescu Volanin Teodor 

 



 

 

 KASPERSY 

KASPERSKY   ANTIVIRUS cunoscut anterior ca Antiviral ToolKit PRO, este un 

program de antivirus dezvoltat de KASPERSKY LAB. Este disponibil pentru platformele 

WINDOWS, MAC și LINUX. 

Are caracteristici care inculde protectia in timp real , detectarea si eliminarea de virusi 

troieni, viermi, spyware, adware, keylogger,  autodialert, detectarea și eliminarea de rootkit-

uri. 

CE  POATE  KASPERSKY  ANTIVIRUS?(AVANTAJE) 

1-poate să scaneze orice fișier de orice tip oricând dorești 

2-dacă ceva este neînregulă , antivirusul te obligă să scanezi și să resetezi computerul, 

altfel nu va putea fi închis. 

3-dacă un site are orice tip de malware antivirusul nu te va lăsa să intri pe acel site 

dându-ți motivul pentru care face acest lucru. 

CE  NU  POATE  KASPERSKY  ANTIVIRUS? ( DEZAVANTAJE ) 

blocheaza automat anumite aplicații 

ISTORIA  KASPERSKY  ANTIVIRUS 

A fost infiintat pe data de 26 iunie 1997 

Toma Florin și Vecerdea Doriana 

Clasa a VI-a A  

McAfee Recenzie    Expertă și Detaliată. 

 
Fiind unul dintre cele mai cunoscute nume din domeniul securității cibernetice, 

McAfee a avut parte de suișuri și coborâșuri. 

Programul oferă un Antivirus puternic care vă protejează online și ține departe 

programele malware de computerul dvs. În plus, el dispune de funcții deosebite care vă 

mențin în siguranță atunci când accesezi lumea online, inclusiv securitatea web, protecție 

social, control anti-spam și chiar control parental.  

Securitate 

Antivirusul companiei adaugă în mod constant noi informații despre malware și alte 

atacuri datorită rețelei sale de milioane de utilizatori. Când rulați o scanare antivirusul 

verifică toate fișierele și folderele dvs. ca și majoritatea concurenților dar verifică 



 

 

comportamentele suspecte, cum ar fi fișiere care merg singure. Dacă găsește ceva suspect îl 

compară cu "indicatorii de reputație" pentru a asigura siguranța. Dacă McAfee detectează 

potențialul malware, îl trimite web pentru a fii analizat de experții din centrul de Amenințări 

al companiei.  

Antivirusul oferă: 

-Quick Clean care verifică fiecare colțișor al computerului, până la hard disk (caută 

ori ce problemă care l-ar putea încetinii.) Dacă va găsii probleme, le va șterge automat sau le 

rezolvă pentru a vă îmbunătății viteza de rulare și pentru a oferii mai mult spațiu Pc-ului.  

- scanerul de vulnerabilitate ale companiei (în loc să căutați programe malware, 

această scanare, verifică eventuale deficiențe apărute în apărarea computerului.) 

Se asigură că software-ul dvs este actualizat / că sistemul dvs. de operare funcționează 

fără probleme și chiar remediază programele care derulează defectuos 

Cost=Free (0 €)  

Neferu Antonio-Ioan și Dănilă Adrian-Ioan 

Clasa a VI-a A 

AVAST 
Este un antivirus care are peste 400 de milioane de utilizatori la nivel mondial. 

Varianta Gratuita Varianta cu abonament 

1. Este variant basic care ofera protectie 

la virusi malware, scanarea 

amenintarilor de securitate Wi-Fi 

Contine toate elementele variantei 

gratuite plus: 

2. Protectia parolelor 1. Evitarea site-urilor false 

 2. Blocarea hacker-ilor cu un sistem de 

protectie firewall 

 3. Blocarea mail-urilor de tip spam 

si/sau fishing 

 4. Protectia suplimentara pentru virusi 

de tip ransomeware(cei care cripteaza 

fisierele) 

 5. Stopeaza spionarea camerei video 

 

 

Darja Larisa Maria și Leb Anamaria 

Clasa a VI-a A 



 

 

 

 

Bordea Robert și Sas Alexandru 

Clasa a VI-a A 

 

 

 

 

Boabeș Ștefana, clasa a V-a A 

 



 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Popa Ioana clasa a VII- a A                      Soare AnaMaria a V-a A 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Simion Adela a V-a A                                            Ciucur Sara a V-a A  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciucur Sara a V-a A 



 

 

 

Proiectul “Sport, sănătate, armonie” derulat de cele două grupe mari conduse de 

doamnele educatoare Martin Ana Maria, Vesa Diana, Bucur Damaris şi Stroe – Leru Floriana 

a avut ca scop promovarea activităţii fizice şi a sănătăţii în rândul preşcolarilor şi nu în 

ultimul rând, jocul şi distracţia acestora.  

Activitatea s-a desfăşurat în sala de sport a Şcolii Gimnaziale Nr. 1, de care grădiniţa 

aparţine, o sală spaţioasă, dotată cu diverse aparate şi materiale specifice preşcolarilor. 

După încălzirea atât de necesară activităților de sport, copiii au avut de parcurs un 

traseu cu obstacole, cuprinzând diferite elemente de educație fizică: mers în echilibru, 

ocolirea de obstacole, mersul prin tunel, diferite tipuri de alergare, etc. 

Mișcarea a continuat cu două jocuri tip concurs, unde copiii, împărțiți în două echipe, 

s-au întrecut pentru a afla care echipă/grupă este cea mai rapidă și cea mai îndemânatică. 

Atmosfera pe parcursul jocurilor sportive a fost una de nedescris, copiii au fost 

fascinați cu totul de competiție, au participat cu entuziasm la jocuri și și-au susținut colegii 

din echipă prin încurajări și aplauze. 

La sfârșitul activităţii fiecare preşcolar din cele două grupe (A şi B)  a fost 

recompensat cu o medalie câştigătoare. 

Activitatea a avut ca scop menținerea sănătății prin sport încă de la vârstă fragedă, iar 

pe parcursul anului școlar 2019-2020 vor mai urma și alte activități de același gen care să-i 

încurajeze pe copii, dar și pe părinți, să practice sportul pentru a-și menține sănătatea. 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

P.Î. P. Martin Ana Maria 

                   Bucur Damaris 



 

 

 

Mă numesc Radu Alexandru Ilies, am 10 ani și 

sunt elev în clasa a IV-a A. 

Fac de 6 ani acest sport si ma bucur ca nu l - am 

abandonat desi uneori mi a fost greu. 

Am centura albastra/4gup. 

Am castigat locul 1-medalie de aur, 

2 medalii de argint si 3 medalii de bronz. 

Visul meu este să ajung campion european si in 

lotul național. 

Clubul P.U.M.A din care fac si eu parte nu a fost 

învins de 6 ani intr- o competitie. 

Acum mă pregatesc intens pentru Cupa României. 

Sper sa ma întorc cu o medalie! 

Va îndemn să practicati acest sport! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radu-Alexandru Ilies, clasa a IV-a A 



 

 

 

        Odată cu inceperea noului an scolar elevii  claselor a VI A , VI B,  VIII  B  sub  

indrumarea dirigintilor si a Serviciului Rutier din cadrul Biroului Drumuri Nationale si 

Europene al  IPJ Sibiu au infiintat prima Patrula Rutiera Scolara din  judet. Scopul activitatii 

este de a se invata regulile de circulatie rutiera si pietonala in jurul scoli dar si in viata de zi 

cu zi. Elevii au fost indrumati de catre agenti din cadrul IPJ,impreuna dirijind circulatia din 

jurul scolii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Armenean Cornel 

Prof Talvan Ovidiu 



 

 

Activitatea s-a desfasurat  sub indrumarea  profesorilor de Educatie Fizica si Sport 

,Armenean Cornel  si  Talvan  Ovidiu,  avand ca scop sensibilizarea autoritatilor locale cu 

privire la posibila desfiintare a terenului sintetic din dotarea scolii. La activitate au participat 

elevi din cadrul Scolii si a Gradinitei  noastre precum si elevi  legitimati la Cuburile Sportive 

Scolare care folosesc aceasta suprafata . La activitate au mai paricipat profesori , parinti dar si 

invitati din cadrul primariei. De asemenea  s-au adunat peste 400 de semnaturi in favoarea 

pastrarii terenului, din partea parintilor si a profesorilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof Talvan Ovidiu 

Prof Armenean Cornel 



 

 

 

 

 

 

 

Antrenori : 

prof Calin Anton,  

prof Cornel Armenean  

          prof Ovidiu Talvan 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de baschet feminin a 

Scolii Gimnaziale nr. 1 a participat la 

etapa municipala  a O.N.S.S, unde s-a 

clasat pe un merituos loc 3, prezentand 

doar eleve din clasa a V a si 3 de clasa a 

VI a, in timp ce adversarele au prezentat 

doar eleve de clasa a VIII a si a VII a. 

Iar la "Cupa 1 Decembrie", editia 

nr. 21 , echipa de baschet feminin a 

Scolii Gimnaziale nr. 1 a ocupat locul 

IV. 

 

 

 

 

prof . Calin Anton 

 

TOMA ALEXANDRA           - a V a A 

LUCACIU AMALIA              - a V a B 

POPA DIANA                       - a V a B 

POTOLE FERNANDA         - a V a B  

MIHU LUANA                      - a V a B  

JOANTA DARIA                  - a V a B 

VASIU ANCA                       - a V a B  

VASILE TONIA                    - a V a B 

FAGHI NATALIA                  - a VI a A 

SIDIROPULOS MAIA          - a VI a A 

LEB ANAMARIA                 - a VI a A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tehnoredactarea şi grafica 
Prof 

Prof. Armenciu Claudia 
 


