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AMBASSADEURS DE NOS CONTREES 
EUROPEENNES 

Ambasadori ai tinuturilor noastre europene 

Ne mândrim că în anul 2011 a fost aprobat 
proiectulComenius multilateral Ambasadori ai 

ţinuturilor noastre europene, proiect ce se va finaliza în 
anul 2013, având ca scop cunoaşterea tradiţiilor şi 

sărbătorilor fiecărei ţări participante. 

Şcoli incluse în proiect: 

ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII NR.6 VULCAN- 
COORDONATOR DE PROIECT; 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LEOPOLDO CANO 
DIN VALLADOLID – SPANIA; 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SULEJÓWEK – POLONIA; 

ENSEMBLE SCOLAIRE 
SAINT-GABRIEL DIN PONT-
L’ABBE - FRANŢA. 

 Proiect realizat cu sprijinul 
financiar al Comisiei 
Europene în cadrul 

Programului Sectorial 
Comenius al Programului 

de Învăţare pe tot 
Parcursul Vieţii. 
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În săptămâna 17-22.X s-a derulat prima mobilitate a 

proiectului Comenius multilateral în şcoala noastră. 

Oaspeţii au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare conform 

tradiţiei româneşti. 

În cursul reuniunii de proiect elevilor şi cadrelor 

didactice partenere le-au fost  prezentate  tradiţiile 

şi sărbătorile de toamnă specifice zonei. 

De asemenea, am participat împreună la vizite de 

documentare pentru cunoaşterea frumuseţilor 

locale. 
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S-au organizat ateliere de lucru: creaţie, 

informatică, dans şi muzică, pictură, iar în încheiere 

a fost prezentat un spectacol şi o expoziţie culinară. 
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Impresiile elevilor: 

 

Marin Ioana Maria:     

 

   Această experienţă a fost una foarte frumoasă, 

am legat prietenii şi ne-am bucurat arătându-le 

imprejurimile, tradiţiile locale, dar cel mai mult i-au 

incântat preparatele româneşti.  

 

                    Badea Georgiana Paula : 

    Proiectul a însemnat foarte mult 

pentru mine deoarece am avut ocazia unică să 

întâlnesc persoane noi, din alte ţări . Ei au fost în 

ţara noastră unde le-am prezentat tradiţii , obiceiuri 

şi mâncăruri specifice .  

 

Chirica Denisa Andreea 

   Experienţa aceasta a fost unică pentru toţi elevii 

care au participat la acest proiect, deoarece am legat 

prietenii noi. Aceste prietenii sper să dureze toată 

viaţa şi să ne revedem cât de curând.   
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Les premières mobilités et 
leur impact sur les équipes 

Professeur Mois Marinela-
Roumanie 

Au cours de ces premières mobilités on a réussi  à 
offrir aux élèves des incursions dans des différents mi-
lieux sociales et culturels,une bonne occasion d’ap-
prendre sur la tolérance,la solidarité,la collabora-
tion,la coopération,tout d’une manière très 
agréable.En même temps ,on a découvert ensemble 
les coutumes hérités de nos ancêtres et la beauté des 
fêtes dans chaque pays. On a connu les gens sans pre-
jugés qui ont partagé avec joie des expériences 
simples mais en même temps si importantes pour un 
but commun :celui d’accepter les autres et d’être bien 
ensemble malgré les différences qui existent entre 
nos pays . 

Les activités nous aident pas seulement au niveau 
des informations ,des habilités ou de l’aquisition des 
compétences de communication ou d’utilisation des 
outils mais aussi au niveau person-
nel,attitudinal,sentimental. Pour les professeurs ce 
sont sans doute une occasion de perfectionne-
ment ,ce sont des activités qui peuvent articuler 
d’une manière cohérente et efficace les efforts des 

démarches pédagogiques. 
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En demandant si la participation au projet a changé 
quelque chose dans l’attitude des élèves,ils ont parlé 
de leur transformation et ils ont reconnu que la parti-
cipation au projet est avantageux pour eux et leur fa-
mille,qu’ils sont devenus plus confiants ,plus atten-
tifs,plus ponctuels,ils arrivent à faire des propositions 
en exprimant leurs propres idées,leur propre créativi-
té.Les encouragements des enseignants ont un grand 
impact sur eux. Notre projet a du succes parce que : 

-on a compris l’importance de chaque participant et 
de son implication d’une manière optimiste et posi-
tive ; 

-la permanente collaboration entre les équipes a ren-
forcé la conviction qu’on est capable de réaliser tout 
ce qu’on a proposé et même davantage ; 

-on a réussi lier d’amitié et on a envie de se revoir et 
de garder contact; 

-on a compris que le fait d’ouvrir son esprit et son 
âme pour apprendre et connaître est la coordonnée 

Pour les professeurs ce sont sans doute une occa-
sion de perfectionnement ,ce sont des activités qui 
peuvent articuler d’une manière cohérente et efficace 
les efforts des démarches pédagogiques.Les ensei-
gnants motivés,impliqués,enthousiastes,informés ar-
rivent à  mobiliser leurs équipes et leur transmettre 
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 Şi anul acesta elevii şcolii noastre, coordonaţi de 

profesorii Bodnariu Rodica, Colie Emanuela şi 

Şerban Eniko, au serbat  Săptămâna Mondială a 

Spaţiului Cosmic în perioada 4-10 octombrie. 

ELEVII AU REALIZAT AFIŞE, DESENE, MACHETE PRIN 

CARE  ŞI-AU EXPRIMAT VIZIUNEA LOR DESPRE SPAȚIUL  

COSMIC.   
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UN GRUP DE ELEVI ÎNDRUMAȚI DE PROFESORII 

COORDONATORI AU REALIZAT SCENETE, PE CARE LE-

AU PREZENTAT ÎN FAȚA COLEGILOR LOR. 
 

 

ÎN ULTIMA ZI A AVUT LOC O PARADĂ A COSTUMELOR 

REALIZATE DE ELEVI.  
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  De patru ani, şcoala noastră participă la proiectul 

internaţional PlayEnergy, desfăşurat de compania 

Enel, proiect  înscris în seria de activităţi desfăşurate 

în vederea ecii în educaţie – educaţie pentru 

diversitate. 

 În acest an, un grup de cinci elevi, coordonaţi de 

profesor Şerban Eniko, au avut un obiectiv foarte 

important pentru viitorul Planetei: acela de a difuza 

în rândul tinerilor o cultură energetică responsabilă, 

pornind de la cunoaşterea resurselor şi instalaţiilor 

pentru a ajunge la distribuţia energiei electrice în 

casele noastre şi la modalităţile corecte de utilizare, 

au realizat o scenetă şi au creat  o serie de afişe pe 

această temă. 
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Alt grup de cinci elevi, coordonaţi de profesor 

Bodnariu Rodica,  au creat  cu ajutorul 

calculatorului  un joc interactiv în care am fost 

plimbaţi în lumea energiei. 
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 Ziua de 31 octombrie este o zi foarte  iubită şi 

mult aşteptată de către elevii şcolii noastre . Şi 

cred că nici nu e greu de ghicit motivul : 

sărbătorim Halloween-ul .    

 În fiecare an , şcoala noastră sărbătoreşte cu mult 

fast Halloween-ul . Copiii adoră să se costumeze şi 

apoi să participe la balul mascat organizat în 

cadrul şcolii, unde dansează şi se distrează alături 

de colegii lor, la rândul lor costumaţi în scheleţi, 

vampiri, fantome, mumii sau vrăjitoare . La balul 

costumelor , pe lângă paradă, au loc concursuri 

specifice sărbătorii . “ Bobbing for apples “ e una 

dintre cele mai amuzante : copiii trebuie să ia cu 

gura mere din vase pline cu apă .  

  Ca de fiecare dată, au fost premiate cele mai 

originale şi înfricoşătoare costume, sarcină destul 

de dificilă având în vedere că toate costumele au 

fost unul mai original decât celălalt . 

  Halloween e mereu de neuitat în şcoala noastră  ! 
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  În holul şcolii s-a putut admira expozitia de 

desene şi machete tematice , precum şi zeci de 

dovleci sculptaţi , toate creaţii minunate ale elevilor 
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“ Angels “ este grupul de elevi ai Şcolii Gimnaziale 
Nr.6 Vulcan care cântă minunate colinde în limba 
engleză coordonaţi de profesoarele Ghiţun 
Anamaria şi Tănasă Raluca.  Superbii îngeraşi au 
încântat auzul şi privirile celor care i-au ascultat 
interpretând cele mai frumoase 

           Twinkle , Twinkle Little Star 

Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are! 
Up above the world so high, 
Like a diamond in the sky. 
Twinkle, twinkle, little star, 

................................................ 

............................................... 

As your bright and tiny spark 
Lights the trav'ler in the dark, 
Though I know not what you are, 
Twinkle on, please, little star. 
Twinkle, twinkle, lïttle star, 
How I wonder what you are! 
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Curiozităţi din lumea plantelor şi 
animalelor 

Găina             Ştiaţi că………. 

păsările care scormonesc pământul pentru căutarea 
hranei se numesc scormonitoare ? 

găina domestică s-a obţinut prin domesticirea găinii 
bankiva care trăieşte şi astăzi în stare sălbatică prin 
tufişurile din India? 

Iepurele             Ştiaţi că…………. 

atunci când fuge la deal este neîntrecut pentru că 
picioarele dinapoi sunt  mai lungi, iar la vale de multe 
ori vine de-a rostogolul? 

iepurii scot o serie de ţipete, de teamă sau de durere, 
când sunt răniţi? 

nu-şi sapă adăposturişi nici nu ocupă adăposturile 
altor animale, ci trăieşte în locuri deschise şi cu multă 
iarbă? 

Fagul                   Ştiaţi că…………… 

un hectar de pădure de fag transpiră între 2500 şi 
3500 de l de apă pe zi? 

70% din suprafaţa împădurită a ţării o reprezintă 
foioasele? Pe primul loc se situează fagul. 

 

 
Culese de prof. înv.primar  Udangiu Gheorghe 
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Calculul valorii energetice 
a produselor alimentare 

Veţi vedea ce simplu este...Trebuie să ştim: 

pentru calculul valorii energetice a unui produs se 
are în vedere: 

- conţinutul procentual de proteine, lipide şi 
glucide; prin ardere, glucidele şi proteinele 
eliberează câte 4,1 Kcal/g, iar lipidele 9,3 Kcal/g. 

Şi acum la treabă: 

Să învăţăm să calculăm kcaloriile!!! 

Valoarea energetică pentru 100g mere 

0,3g proteine  

0,5g lipide 

17g glucide 

restul constă în apă, vitamine, substanţe minerale. 

Valoarea energetică pentru 100g mere este: 

proteine:4,1Kcal  0,3 = 1,23Kcal 

lipide: 9,3Kcal 0,5 = 4,65Kcal 

glucide:4,1Kcal 17= 69,7Kcal 

Valoarea energetică totală: 1,23 + 4,65 + 69,7 = 
75,58Kcal. 
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Valoarea energetică pentru 100g cârnaţi 

 

18,0g proteine 

26,9g lipide 

Valoarea energetică pentru 100g cârnaţi este: 

proteine:4,1Kcal  18 = 73,8Kcal 

lipide: 9,3Kcal  26,9 =  250,17Kcal 

Valoarea energetica totala: 73,8 + 250,17 = 323,97 

 

Valoarea energetică pentru 100g caşcaval 

 

25,0g proteine 

19,0 lipide 

1,0g glucide 

Valoarea energetică pentru 100g caşcaval este: 

proteine:4,1Kcal  25 = 102,5Kcal 

lipide: 9,3Kcal  19 = 176,7Kcal 

glucide:4,1Kcal  1 = 4,1Kcal 

Valoarea energetică totală: 102,5 + 176,7 + 4,1 = 
283,3Kcal.  











Prof. Ed.Tehnologică Şerban Eniko 
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           *CURIOZITATI MATEMATICE* 

MOTTO : Matematica , într-o formă sau alta, se află 
în orice act al nostru de gândire , așa cum fiecare 
cuvânt scris cu litere , însoțite de cifre cifre se află   
într-o ecuație .  Top of Form 
 
Un număr este PERFECT dacă suma S a divizorilor săi 

(exceptând numărul însuşi) este egală cu numărul dat 

N. Daca S > N, atunci numărul este SUPRAPERFECT, iar 

daca S < N, numărul este IMPERFECT. 

Exemple de numere perfecte: 

6 = 1 + 2 + 3; 

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14; 

496= 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248. 

Exemple de numere supraperfecte: 

12 < 1 + 2 + 3 + 4 + 6; 

18 < 1 + 2 + 3 + 6 + 9; 

20 < 1 + 2 + 4 + 5 + 10. 

Exemple de numere imperfecte: 

14 > 1 + 2 + 7; 

16 > 1 + 2 + 4 + 8; 

22 > 1 + 2 + 11. 

http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
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Numerele prietene (amiabile) sunt numerele care au 
proprietatea ca fiecare este egal cu suma divizorilor 
celuilalt. Lui Pitagora ((570 – 500 i. Hr.) sau (580 – 496 
i. Hr.)) i se atribuie găsirea primei perechi de numere 
prietene: 220 si 284. 
 220 = 1 + 2 + 4 + 71 + 142;  
284 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110. 
 
Dacă iei orice nr. între 1 şi 9 şi îl înmulţeşti cu 9, suma 
celor două numere din rezultat va fi întotdeauna 9; 
 
Dacă iei orice număr, îl dublezi, aduni 10, împarţi prin 
2, şi apoi scazi numărul iniţial, răspunsul va fi 5; 
 
În anul 585 î. Hr. utilizând proprietăţile de divizibiltate 
a numerelor, Thales din Milet (636 – 546 î. Hr.) prezice 

o eclipsă de Soare. 

         Prof.matematică Rodica Macarie 

http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
http://www.webmateinfo.com/distractiv/stiati#sus
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 ŞTIAŢI CĂ??????? 
 
 Ştiaţi că Pitagora considera cunoştinţele muzicale 

ca făcând parte din domeniul matematicii şi în mod 
special din teoria numerelor? „Sunetele armonioa-
se, spunea Pitagora, sunt produse de rapoartele ex-
primate în numere întregi şi cu cât valoarea numer-
ică a raportului este mai mică cu atât sunetul este 
mai frumos”. 

 
 Parantezele au fost folosite prima dat de Girard 

( 1595 - 1632) în anul 1629? 
 
 Semnele (< , (> au fost introduse de matemati-

cianul englez Harriot ( 1560- 1621)? 
 
 La fel ca si in cazul oamenilor in matematica exista 

numere irationale, perfecte si complexe? 
  
 Că orice numar inmultit cu 9 este egal cu acel 

numar inmultit cu zece minus acel numar? 
      Exemplu: 9x3=27 
       3x10=30-3=27 
Încercați și cu alte numere! 

 
Prof. matematică Nicolae Nicolae 
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PARCUL NAȚIONAL RETEZAT:  

A ŞAPTEA MINUNE A LUMII  

     Parcul Naţional Retezat s-a înfiinţat în anul 1935 la 
iniţiativa profesorului Alexandru Borza, fondatorul 
Grădiii Botanice din Cluj-Napoca şi Emil Racoviţă. În 
prezent parcul are statut de arie naturală protejată de 
interes naţional şi internaţional, fiind recunoscut ca 
Rezervaţie a Biosferei din anul 1979. Prin constituirea 
Parcului Naţional Retezat se urmăreşte protecţia şi 
conservarea unor eşantioane reprezentative pentru 
spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente 
naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-
geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, 
paleontologic, speologic, pedologic şi peisagistic. 

Parcul are trei zone: o rezervaţie ştiinţifică numită 
Gemenele - 1.630 ha; o zonă centrală- 10.386 ha, 
situat în întregime în Masivul Retezat şi o zonă 
tampon. Pădurile acoperă 52% din suprafaţa parcului. 
Golul alpin este acoperit de jneapan (28%) şi păşuni 
alpine (14%), restul zonei fiind format din creste 
stâncoase, piscuri şi povârnişuri acoperite de 
grohoţişuri şi lespezi de piatră . 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1935
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Borza
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%83dina_Botanic%C4%83_din_Cluj-Napoca
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
http://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Racovi%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/1979
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Parcul Naţional Retezat – Rezervaţie a Biosferei se 
află în partea de vest a Carpaţilor Meridionali, 
cuprinzând o suprafaţă de 38.138 ha din Masivul 
Retezat-Godeanu. În interiorul său există douăzeci de 
vârfuri de peste 2000 m şi peste 80 de lacuri glaciare, 
între care Lacul Bucura, care este cel mai mare lac 
glaciar din ţară. Parcul este renumit pentru 
diversitatea floristică şi faunistică, adăpostind 
aproape 1.190 specii de plante superioare, 90 taxoni 
endemici, 130 de plante rare sau vulnerabile, 50 specii 
mamifere, 168 specii de păsări, 9 specii de reptile, 

 5 specii amfibieni.  

Canis Lupus 

Cimbrişor de munte 

Prof. geografie Pârvu Monica 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Hectar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grupa_muntoas%C4%83_Retezat-Godeanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grupa_muntoas%C4%83_Retezat-Godeanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lacul_Bucura


24 

NATURA ŞI FRUMUSEȚILE EI        -    FATA MORGANA 

             Un basm arab povesteşte că zâna Morgana 
obişnuia să atragă drumeţii ce străbăteau deşerturile, 
luând diferite înfăţişări, care mai de care mai 
încântătoare. Dar pe măsură ce încercau să se apropie 
de ele, se îndepărtau tot mai mult sau îşi schimbau 
tot mereu locul, apărând şi dispărând.  

             Oamenii au dat cu timpul acestui gen de miraj 
numele de Fata Morgana. Faţă de un miraj obişnuit, 
fata Morgana apare când straturile de aer cu diferite 
densităţi îşi schimbă poziţia mişcându-se încet fără a 
se amesteca, păstrând deci imaginea intactă a 
obiectului  dar cu marginile dublate sau uşor unduite. 

Nu este deloc surprinzător că aceste miraje, minunate 
în sine, sunt şi mai mult înfrumuseţate de poezia şi de 
legendele populare. Fata Morgana este deosebit de 
clară şi durabilă în regiunile polare.  
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  Unul dintre cercetătorii 
bordului descrie foarte pitoresc un miraj în mişcare pe 
care-l văzuse de pe bordul vasului.O descriere mai 
amănunţita asupra fenomenului o avem chiar de la 
observator „La orele 4 şi 20 după-masă  am ieşit pe 
ţărm la Zandvoart. M-a surprins imediat 
neuniformitatea orizontului. Înspre nord-vest şi vest 
el era mult mai ridicat decât spre sud-vest, în multe 
locuri se vedeau două orizonturi suprapuse. Pe o 
parte, ambele orizonturi se contopeau într-unul 
singur, la nivelul  mai ridicat al orizontului dinspre 
vest şi nord-vest iar pe partea cealaltă  se contopeau 
în orizontul mai scoborât dinspre sud-vest. Distanţa 
dintre ele era peste tot aproximativ aceeaşi 2 mm. 
Obiectele care se aflau între aceste două niveluri erau 
supuse unor modificări uimitoare dând naştere celor 
mai bizare imagini”. Formele cele mai neobişnuite 
care pot fi imaginate apăreau pe rând deasupra 
orizontului. Când  se ivea ceva de felul unui turn sau 
al unui vârf de munte, când o cruce, când o sabie, 
când o siluetă a unui munte de gheaţă, înălţându-se ca 
o cetate.  Apărea o fantasmagorie de vedenii, una 
după alta parcă prin farmec, ca să  dispară tot atât de 
repede. Spectacolul a continuat aproape toată ziua, 
dar apariţia unui vânt puternic de nord a înlăturat 
acest spectacol. 

Prof. fizică RODICA BODNARIU  
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SĂ NE EXPRIMĂM CORECT! 

                                              

DESPRE PLEONASM (I) 

 

      Să ne ferim întotdeauna de formulările 
pleonastice, deoarece ele sunt greşeli 
de exprimare. 

 

     Astfel, nu vom spune niciodată: 

     - ,,acum câţiva ani în urmă”, ci 
acum câţiva ani”; 

     - ,,a aduce la acelaşi numitor comun”, ci ,,a aduce 
la acelaşi numitor”; 

     - ,,a anunţa ştirea”, ci ,,a  anunţa”; 

     - ,,a aproba pozitiv”, ci ,,a aproba”; 

     - ,,a prefera mai bine”, ci ,,a prefera”; 

     - ,,a rezuma  pe scurt” , ci ,,a rezuma”; 

     -,, cobori jos”, ci ,,cobori” ; 

      - ,,avansaţi înainte” , ci ,,avansaţi”; 

....şi exemplele pot continua!  

 

 

Prof. Trif Maria-Lorena 
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REBUS  CHIMIC—Prof. Chimie Şaucă Idifta 
 

 A-Compuși binari ai oxigenului cu metale sau 
nemetale; 

 

1.-nu sunt nici solizi şi nici lichizi; 

2.-este prezent în toate formulele acestei 
categorii; 

3.-se mai numeşte şi cuarţ; 

4.-substanţe care participă la reacţiile chimice 
pentru a mări viteza de reacţie sau a favoriza un 
anumit produs dar care la sfârşitul reacţiei se 
regăseşte neconsumat; 

5.-este albastru şi piatră semipreţioasă; 

 

 
 

 

A

1

2

3

4

5
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Jocul este o formă fundamentală de activitate. 

Constituie la un moment dat activitatea principală 

şi cu funcţie de formare şi dezvoltare la copii, fiind 

pentru ei o activitate spontană, naturală, liberă care 

aduce numeroase beneficii. 

Dă mâna ! 

 Obiective : dezvoltarea atenţiei, dezvoltarea 
indicilor calităţii motrice îndemânarea şi a  

vitezei de deplasare. 

 Participanți : cca 15 – 20 concurenţi. 

 Locul desfășurării : sală sau în aer liber. 

 Organizare și desfășurare :  Un concurent stabilit 
de către conducătorul jocului este ″prinzător″ şi 
acesta caută să atingă pe mână un altul; acesta din 
urmă, prin alergare, caută să evite adversarul care
-l urmăreşte. Ce-l urmărit se poate salva numai 
dacă un alt jucător îi dă mâna. Îndată ce ″
prinzătorul″ s-a depărtat de perechea respectivă, 
ambii participanţi intră în joc, în mod individual. 
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Dialog ritmat 

  Obiective : captarea atenţiei, dezvoltarea 
coordonării, a îndemânării şi a vitezei de reacţie de 
percepere a componentelor spaţio-temporale, 
crearea unei stări bună de dispoziţie. 

 Participanți : 15 – 30 concurenţi. 

 Locul desfășurării : sală sau în aer liber. 

 Organizare și desfășurare : 

 Jocul se adresează în principal elevilor participanţi 
la orele de educaţie fizică, solicitaţi să observe şi să 
execute ceea ce execută profesorul sau un elev 
desemnat de către acesta. Concret, persoana 
respectivă va executa, de mai  multe ori, o bătaie a 
palmelor, în ritmuri diferite, apoi, elevii vor executa şi 
ei mişcările respevtive. Aceste mişcări pot fi executate 
şi cu ajutorul picioarelor, urmând ca şi elevii să imite 
întocmai pe cel ce le-a executat. 

Prof. Ed. Fizică  

Cîmpian Rozalia 
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Iubire pierdută 

 Pot iubi , pot visa 

 Pot dori şi pot uita… 

 Pot face orice  cu iubirea ta. 

 Iertare-ţi  cer, dar nu mă ierţi. 

 

 Iubire caut dar nu 

găsesc 

 Te caut şi te doresc… 

  Dar, tu mă ignori 

  Ce să fac ? 

  

 Într-o zi mă vei căuta 

 Şi-ţi vei da seama , că puteam fi a ta… 

 Dar , m-ai avut… 

 Şi … m-ai pierdut! 

Cazacu Anca 
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Copilăria 

 
Cât de frumoasă eşti copilărie, 

Cât de mult aş vrea să mai rămâi; 

Să fiu copil o veşnicie 

Iar tu, mereu să mă mângâi. 

 
Frumoase clipe, minunate, 

Păpuşi, căţei şi jucării 

Colegi de şcoală şi lucrări ciudate 

Iar tu aduci doar bucurii. 

 
Când vom fi şi noi adulţi 

Cu griji şi cu probleme. 

Ne amintim de-aceşti ani cuminţi 

Şi am mai vrea să fim copii. 

 
                     Rădoi Ovidiana 

                   Cls.a IV-a D 
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 MARIN IOANA MARIA,clasa a VII-a B 

Je pense et j’invente dans mon atelier 

Comme mission unique de ma vie. 

Voilà,je n’ai pas besoin d’équipe 

Car je crée tout seul dans un clique. 

Savoir-faire et savoir penser, 

Protéger la vie comme un cher bouquet, 

Coup de foudre de ceux qui aiment, 

Cachet du ciel et de la terre. 

Ma mission 

 

VLAD ROBERT FLORIAN,clasa a VII-a B  

 

 

Les parents 

VLAD ROBERT FLORIAN,clasa a VII-a B,SCOALA GIMNAZIALA NR.6 
Un enfant offre un bouquet 
Qui ressemble à une chose fantastique  

Et son geste est si coquet  

Grâce à l’amour,le sentiment unique.  
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Un enfant fait partie de l’équipe  

(Voilà,elle a les savoir-faire...),  

Qui n’a pas de prototype  

Et qui connait quand parler ou se taire.  

 

Un enfant adore ses parents,en effet  

Le voilà vis-à-vis d’un atelier  

Où son père travaille et met son cachet  

Coup de foudre,c’est un génie,un pionnier.  
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REALIZĂRILE NOASTRE DIN CADRUL ATELIERULUI DE 

CREAŢIE 

 

Ne simţim bine împreună şi realizăm obiecte  

frumoase. 
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Iată câteva imagini din rodul muncii noastre! 
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La final sa  ne destindem putin… 

 

- Ce îi spune o carte de matematică, unei alte cărţi 

de matematică?  

- Am o mulţime de probleme! 

 

- Alo, Vladimir  

- Da.  

- Îţi aminteşti ce ne-a dat ieri la engleza? 

- Cîte un 3. 

 

Popescule, dacă te rătăceşti ziua în pădure şi nu ai 

busola la tine, cum afli unde e nordul  

- Foarte simplu, domnule profesor. Mă duc acasă şi-o 

iau! 
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Profesorul se străduieşte să lămurească elevilor 

proverbul Drumul cel mai scurt e şi cel mai bun.  

- Tata zice că nu-i aşa! spune un elev.  

- Zău Şi ce meserie are tatăl tău  

-  Şofer de taxi. 

 

Oră de dictare în clasa a patra. Mircea îi şopteşte co-

legului:  

- Auzi, Alecule, scriem deja de un sfert de oră. Nu 

crezi că ar fi cazul să mai punem şi vreo virgule? 

 

 

 

 

Toţi elevii scriu cu asiduitate la lucrarea Ce aş face 

dacă aş fi patron. Unul singur stă cu mîinile la piept şi 

meditează.  

- Marinescule, tu nu scrii  

- Nu, domnule profesor, aştept să-mi vină secretara. 
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