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Să ne cunoaştem!
Ne numim Bădeanu Filotheea, Creţan Denisa şi Lupu
Emilia.
Suntem eleve în clasa a VI-A B şi facem parte din colectivul de
redacţie al acestei reviste, ceea ce ne onorează, alături de
doamnele profesoare Moiş Marinela, Şerban Eniko şi Trif
Lorena.
În orele de TIC, vom publica articolele tuturor copiilor care vor
să ne împărtăşească din creaţiile, preocupările lor.
,,Clopoţelul Mileniului III” este o revistă cu multe articole
interesante ale cadrelor didactice şi texte ale copiilor, cu multe
fotografii de la activităţile desfăşurate.
Revista noastră este oglinda şcolii, memoria ei, spaţiul în care
trecutul şi prezentul comunică. Revista aceasta este o carte oferită
celorlalţi, purtând sufletul copiilor care suntem si care am fost.
Un univers familiar amintind tuturor că au aparţinut acestei şcoli
vechi se conturează cu fiecare număr, în timp, în fiecare pagină
încărcată de semne, ca într-un film a cărui peliculă ne duce în
trecut sau ne redescoperă secvenţe uitate.
Colectivul de redacţie mulţumeşte tuturor copiilor şi
cadrelor didactice care au publicat în revista “CLOPOŢELUL
MILENIULUI III“

COORDONATORI REVISTĂ:
PROFESOR ŞERBAN ENIKO
INGINER SISTEM IVAN GHEORGHE
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Deschiderea anului şcolar este întotdeauna o zi plină de emoţii.
Elevi, profesori, părinţi precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale au fost
prezenţi pentru a da startul unui nou an şcolar .
Fie că au început clasa 0, elevii n-au fost ocoliţi de emoţia unui nou început.
Pentru ceilalţi, emoţia revederii colegilor şi a profesorilor a fost vizibilă, astfel că
în curţile şcolilor, îmbrăţisările, zâmbetele şi veselia generală au fost la ordinea
zilei. Alături de conducerea şcolii şi cadrele didactice la festivitate au fost
prezenţi şi reprezentanţi ai autorităţilor locale care au transmis elevilor un mesaj
încurajator dorindu-le ca această zi să prefigureze pentru elevii noştri un an
şcolar cât mai fructuos, aşteptându-i cu cele mai bune gânduri de speranţă,
preţuire şi îndemn.

Le dorim elevilor să parcurgă cea mai frumoasă călătorie pe care
o realizează omul – cea a cunoaşterii!
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ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR
EUROPEAN DAY OF LANGUAGES –
JOURNÉE EUROPÉENE DES LANGUES

Limbile străine – o poartă deschisă către viitor!
În fiecare an, pe 26 septembrie se celebrează Ziua Europeană a Limbilor,
o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică, plurilingvismul, învățarea
limbilor străine pe durata vieții.
Această activitate a avut ca obiective descoperirea semnificatiei zilei de 26
septembrie (Ziua Europeana a Limbilor); stimularea creativităţii şi a spiritului
critic; creşterea interesului elevilor pentru studierea limbilor străine; încurajarea
plurilingvismului si a multiculturalităţii; identificarea avantajelor cunoaşterii
limbilor străine; familiarizarea cu metode eficiente de învăţare a limbilor străine;
identificarea unor materiale auxiliare utile în studierea limbilor străine.

Organizatori: prof. GHIŢUN ANA MARIA, prof. MOIŞ MARINELA, prof. TANASĂ RALUCA, prof.
TRIF LORENA
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Este una dintre cele mai importante manifestări internaţionale dedicată ştiinţei şi
tehnologiei. În anul 1999 Adunarea Generală ONU a stabilit că în fiecare an, între 4 și 10
octombrie, să se aniverseze lansarea pe 4 octombrie 1957 a primului satelit artifical al
Terrei, Sputnik 1 şi semnarea, la 10 octombrie 1967, a Tratatului asupra principiilor care
guvernează activităţile statelor în explorarea paşnică a spaţiului cosmic.
Elevii şi profesorii de la şcoala noastră organizează în fiecare toamnă activităţi
dedicate acestui eveniment.
În acest an, profesorii Bodnariu Rodica, Şerban Eniko, Moiş Marinela au
coordonat desfășurarea unui proiect care s-a bucurat de un real succes. Elevi din clasele
gimnaziale au realizat o expoziţie de postere, machete şi prezentări PowerPoint.
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Planetele
Planetele s-au format în urmă sau odată cu stelele. În urmă cu aproximativ 150
miliarde de ani, a luat naştere, pentru prima dată Terra.
Planetele s-au format:
-din praful cosmic (la nasterea unei stele, ea este înconjurată de milioane de
particule de praf numite praf spaţial);
-din presiunile spaţiului (presiunea spaţiului a contribuit la lipirea /ciocnirea
rocilor si particulelor de praf rezultând asteroizii = planete);
-din dizolvarea chimica si unirea atomică (milioane de celule diferite uninduse cu
altele formeaza celule numite atomii (atomii pot fii diferiţi). Aceşti atomii se numesc
atomii de presiune care formează tot prin acest proces tronii, etc.);
Prin ciocniri si viteza (fiecare planeta sau asteroid are o viteza de inconjurare a
stelei. Viteza afectează la eliminarea unor elemente sau apariţia lor: clima, vântul,
mişcarea. Ciocnirea unei planete cu razele si explozile solare poate elimina atomi,
celule);
Unele planete s-au format odata cu sateliţii (Terra) , sau au atras mai multi sau
unul (Jupiter), sau nu au sateliţi (Marte). Mai multe planete la un loc + o stea
formează un sistem solar, mai multe sisteme solare formează un câmp solar, iar mai
multe câmpuri solare formează o galaxie, iar dupaia prin acelaşi proces fomează un
univers. Există 2 tipuri de planete :
1. Planete închise:
Toţii vaporii, norii etc, de gaz sunt (la o înălţime mai înaltă) şi dau impresia că este
o minge bombată si gazoasă (Jupiter). Aceste planete dacă sunt apropiate de soare, în
urma lor formeaza o dâră din vapori lor (0,50%) vaporii se formeaza de multe ori din
metal, din oxizi de fier, helium, carbon, etc. Norul de gaz (praful) este cam 5% din
cât ar trebui, planeta va forma o atmosferă si o erupere (o autodistrugere), din cauza
că presiunile din planeta nu vor mai fii tolerate.
2. Deschise :
Planetele care sunt mai depărtate de soare, îşi formează o climă. Vapori de helium,
carbon, etc. vor fii scoşi în număr extrem de mic (0,03%) din masa planetelor inchise
pe un an sunt scoşi aproximativ (0,50%).
Stelele
Stelele sunt de 4 forme: mici, medi, mari si super nove. Stelele se nasc din norii
de gaz spatial. Stelele pot fii pulsar sau super nove:
Pulsarii:
Stele care licură; ele pulsează; trimit raze gama; au aproximativ 10-20 km.
Sunt stele care într-un timp se sting iar după îşi revin din nou la viaţă, pentru
câtva timp.
Ea se mai numeşte stea neutronică, ele au o lumină slabă cam până la 1 an lumina.
Super nove:
Stele uriaşe, cu lumină până la 30 ani lumină vizibilă; care variază între 2 feluri:
1.Călătoare: nu au sistem solar; nu au o miscare stabilă; se plimbă prin cosmos.
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Emit raze şi paricule nocive pentru viaţă şi pentru a forma o planetă cu
gravitaţie (energie continuă).
1. Stabile: chiar daca sunt stabile, ele se deplasează o data cu sistemul solar (13501460 km pe an), iar steaua pune în mişcare și aplicare transportul planetelor și al
sistemului solar.
Emite raze din ce în ce mai inofensive pentru formarea câmpului de gravitaţie
planetară a scuturilor planetare, a câmpului de carbon (elimină mai puţin carbon
planeta).
Multe dintre supernove, peste 20-30 de mii de ani, îşi vor schimba temperatura
si consumul prafului de stele din care se formeaza o stea albastră. Cel mai
frumos care îl cunoaştem din univers este Centura lui Orion sau constelaţia
Pegasus.
Stelele pot forma diferite forme numite constelaţii. Stelele adesea sunt numite
mingi de foc dar, lucru care nu este adevarat, pentru că focul nu arde fără
oxigen.
Cea mai importantă stea de care omenirea si sistemul solar depind este soarele,
care N.A.S.A. îl mai numeşte minge de foc. În urmă cu 1 miliard de anii, o stea
şi-a format o formă încălcând legile fiziici si ale chimiei. Şi-a format o formă
numită cataclism. Un cataclism = o stea care e pe moarte (stingere) şi îşi reface
energia si trimite in spatiu o forţă uriaşă de atracţie magnetică, raze gama de
rangul 3 si un câmp de forţă. Care poate distruge orice aflat la o distanta de 38
ani lumina. Steaua după aceea a format un cataclism devenind o gaură albă.
CONSTELAŢIILE
Constelaţiile se formează din mai multe stele, care creează o forma unui obiect,
fiinţă, lucru, vietate reală sau imaginară, sau a unui lucru spatial.
Constelaţiile sunt de 2 feluri:
a) Constelaţie nucleară: s-a format în centrul galaxiei
b) Constelaţie singuratică: este constelaţia formată într-un punct al galaxiei sau
în afara ei si oferă o privelişte foarte frumoasă.
Vocabular
Atom – cea mai mică particulă, care caracterizează un element chimic.
Super nova – stea uriaşă, gigantică.
Gaz spaţial – praf spaţial, praf de stea.
Gaura albă – găurile negre absorb energia corpurilor si le teleporteaza încălcând
legile fizicii si rotunjind spaţiul într-un alt loc şi punct al universului (deci nu se ştie
unde) iar gaura albă nu absoarbe si le pulseaza mai departe (cand se aproprie un corp
de ea, îl trimite în spatele lui adica de unde a venit dar, mult mai departe.
Puf de aur – denumire ştiinţifică a soarelui.
Cataclism – o stea care e pe moarte şi îşi formează o nouă formă, o nouă viaţă,
formează un câmp de forţă.
Raze gama – fascicule periculoase umanităţii , radiaţii de gradul 2, particule chimice
si fizice.
Constelaţiile nucleare – constelaţii formate în zona galaxiei nucleare.

Material realizat de elevul Prodan Mihai – clasa a V-a
7

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.
Sărbătoarea de Halloween e moştenită de la celţi, care credeau că în noaptea de
31 octombrie poarta dintre lumea celor vii şi celor morţii se deschidea si
vrăjitoare, fantome sau spirite rele bântuiau Pământul. De aici vine obiceiul ca
oamenii sa se costumeze in personaje infricoşătoare pentru a nu fi recunoscuţi de
către spiritele rele.
Haloween se sărbătoreşte in America, Regatul Unit, Irlanda, Canada şi în tot mai
multe ţări occidentale, fiind una dintre cele mai cunoscute sărbători americane.
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 parada, 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 infricoşătoare costume,
sarcina destul de dificilă având în vedere că toate costumele au fost unul mai
original decât celălalt.
În holul şcolii s-a putut admira expoziţia de desene şi machete tematice, precum
şi zeci de dovleci sculptaţi, toate creaţii minunate ale elevilor noştri.
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Halloween este mereu de neuitat în şcoala noastră!
Fiecare dintre noi am văzut măcar o dată într-un film tipica cină americană
în care toată familia se strânge şi serveşte un imens curcan apetisant. Cu toţii ştim
prea bine această imagine, însă nu toţi ştim povestea care stă în spatele acestei
tradiţii.
Ziua în care americanii sărbătoresc cu o masă bogată, adunând în jur întreaga
familie , se numeşte Ziua Recunoştinţei ( Thanksgiving Day ), zi în care
obişnuiesc să mulţumească divinităţii pentru bunăstarea de care se bucură, pentru
familia lor, pentru belşug.
Povestea începe în anul 1621, cu un grup religios neacceptat în Anglia, Puritanii.
Pentru a evita un posibil conflict sângeros între adepţii Bisericii Anglicane şi
aceştia, regele din vremea aceea a decis ca puritanii să plece spre Noua Lume,
America. Îmbarcaţi pe un vapor sărăcăcios, Mayflower, coloniştii au plecat în
căutarea libertăţii religioase, plini de speranţă pentru o viaţă mai bună. Din
nefericire ,călătoria a fost lungă şi anevoioasă: au avut de înfruntat furtuni şi
vreme rea, foamete şi boli şi mulţi dintre ei au murit. Ziua în care au sosit în
America n-a fost întru totul una fericită, deorece au sosit iarna si ei nu aveau un
acoperiş, nu aveau hrană.
În ajutorul lor însă au venit indienii băştinaşi, care i-au învatat să vâneze, să
lucreze pământurile, astfel încat, la prima recoltă a coloniştilor aceştia au
organizat o primă masă a recunoştinţei, invitându-i pe indieni în semn de
mulţumire.
După sute de ani tradiţia s-a păstrat şi americanii, în ultima joi a lunii noiembrie,
se strâng împreună cu toţi membrii familiei, chiar şi cu aceia cu care nu se înteleg
foarte bine si mănâncă împreună, fiind recunoscători lui Dumnezeu pentru tot
ceea ce au.
Preparatele specifice zilei sunt: curcan, cartofi dulci, sos de afine, plăcintă de
dovleac, porumb dulce și alte legume umplute cu diferite mixuri. Mâncărurile ce
se servesc în această zi de sărbătoare sunt originare de pe continentul american,
iar europenii le-au adoptat cu drag imediat ce au ajuns pe noul continent. Ziua
Recunoștinței este ocazia oamenilor de a mulțumi pentru ceea ce au. Curcanul
joacă un rol central în celebrarea Zilei Recunoștinței, iar din această cauză
sărbătoarea mai poartă numele și de “Ziua Curcanului”. O tradiție a mesei de Ziua
Recunoștinței este rugăciunea spusă la început, înainte de a începe servirea
preparatelor specifice. Fiecare dintre persoanele prezente la masă trebuie să
precizeze un motiv pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu în acel an, iar pe tot
parcursul rugăciunii mesenii se țin de mână. Inițial, gazda era cea care spunea
rugăciunea de început, dar în zilele noastre aceasta poate fi zisă atât de către capul
familiei, cât și de către oaspetele de onoare.
Articol realizat de profesor engleză
Ghiţun Ana-Maria
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Sunt printre cele mai hrănitoare alimente din lume şi nelipsite din
bucătăriile marilor bucătari. Iar partea cea mai bună este că le poţi folosi în zeci
de feluri diferite.

Citeste mai jos cateva lucruri surprinzatoare despre ouă:
 Ouăle pot fi adăugate în orice retetă. Sunt extrem de versatile şi, în
viziunea celor mai buni chefi, sunt alimentele care nu ar trebui să-ţi
lipsească niciodată din frigider.
 Apa iţi poate arăta dacă un ou înca este bun. Dacă pui un ou într-un pahar
de apă şi se scufundă, e semn că gălbenuşul este încă greu, adică bun.
Dacă oul pluteşte, e timpul să-l arunci.
 Poţi să-ţi dai seama dacă un ou este fiert dacă îl învarţi. Dacă nu se
învârte, înseamnă ca albuşul este înca lichid şi că mai trebuie să-l laşi la
fiert.
 Ouăle sunt un remediu excelent anti-mahmureală. Asta datorită
conţinutului bogat în cisteină, substanţa care ajută la descompunerea
compusului chimic numit acetaldehidă, care cauzează mahmureală. Ouăle
ajută de asemenea la eliminarea toxinelor lăsate în urmă de alcool.
 O găină face între 250 şi 279 ouă pe an.

 Ouăle sunt o sursă bună de vitamina D. Poţi să-ţi iei 10% din doza zilnică
recomandată de vitamina D mâncând un ou.
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 Ouăle au foarte mulţi pori - până la 17.000 de pori mici care absorb orice
miros din frigider. Tocmai de aceea, e recomandat să le ţii în cutii de
carton.
 Cele mai multe ouă vin din China, ţara care produce 160 miliarde de ouă
pe an.
 Ouăle conţin aproape toate vitaminele esenţiale pentru organism, în afară
de vitamina C.
 De asemenea, conţin toate proteinele şi mineralele de care are nevoie
corpul tău.
 Ouăle sunt bune de mâncat timp de 3 luni
Durata de viaţă la raft a ouălor este de doua luni, însă specialiştii de la
Departamentul de Agricultură al Americii (USDA) susţin că ouăle pot fi
consumate chiar şi în următoarele 3-5 săptămâni. Iar dacă ouăle sunt
organice şi sunt stocate corect, poţi să le foloseşti cu încredere.
 Albe sau maro? Nu contează
Nu există nicio diferenţă între ouă, chiar dacă au coaja de culori diferite.
Coaja ţine de rasa de pui, nu are nimic de-a face cu calitatea oului sau a
rasei de găini. Toate ouăle sunt la fel înăuntru.
 Ce reprezintă culoarea gălbenuşului
Nuanţa gălbenuşului, fie ea pală sau aprinsă, este un indicator al hranei
folosite pentru creşterea găinilor. Cele care sunt hrănite cu cereale sau cu
ierburi pline de carotenoide au gălbenuşuri de un galben intens, dar asta
nu înseamna neapărat că gălbenuşul este mai hrănitor. Însa e un semn că
găinile au fost mai sănătoase - în general, cele crescute natural au acces la
o gamă mai largă de nutrienţi, iar galbenuşul este mai galben.

 Vârsta găinii contează
Cercetătorii nu s-au decis cine a apărut mai întâi - puiul sau găina, însa au
stabilit un lucru: când vine vorba de calitate, găina e mai importantă. Se
pare că cele mai bune ouă sunt făcute de găinile de vârsta intermediară
(55-78 săptămâni).
 Ouăle sunt proteine perfecte
Ouăle sunt campioane la capitolul "proteine de calitate". Asta pentru că
proteinele conţinute sunt absorbite foarte uşor de corpul uman.
Articol realizat de professor Educaţie Tehnologică-Şerban Eniko
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Barza
Ştiaţi că……………
 barza este una din puţinele păsări care nu-şi foloseşte glasul? Pentru a-i
saluta pe cei din familia sa, clămpăne din cioc ca o mitralieră?
 barza are un simţ de orientare foarte bine dezvoltat? Berzele se întorc
primăvara la vechiul cuib, pe care-l repară şi-l folosesc din nou!
 în călătoriile lor, berzele fac 75-100 km/h?
Cangurul
Ştiaţi că……………
 puiul de cangur are la naştere o lungime de numai 2 cm, fiind incomplet
dezvoltat; el este golaş, fără ochi şi urechi, cu membrele nedezvoltate.
Mama îl ia pe puiul de cangur cu gura şi îl introduce în punga abdominală
numită marsupiu, de unde şi denumirea grupului de animale
marsupiale. Buzele puiului concresc cu mamelonul mamei şi astfel laptele
se scurge direct in gura lui;
 puiul rămâne prins de mamelon până la dezvoltarea completă, care are
loc după 9 luni, când părăseşte punga (marsupiul mamei) hrănindu-se
singur. În pungă se întoarce numai în caz de primejdie.
Fluturele
Ştiaţi că……………
 Papilele gustative are unui fluture se află în picioare, de aceea el testeaza
şi consumă nectarul florilor cu picioarele.
Plantele
Ştiaţi că……………
 cea mai dulce plantă din lume creşte în Paraguay, se numeşte Eupatorim
Rebandinaum, şi sucul obţinut din această plantă e de 300 de ori mai dulce
decât zahărul?
 IEDERA este cea mai indicată plantă în combaterea celulitei. Se poate
folosi de câteva ori pe zi, sub formă de decoct în comprese locale, foarte
fierbinţi. Decoctul se prepară din 100 g de frunze proaspete la un litru de
apă. O acţiune benefică împotriva celulitei au şi frunzele fierbinţi de
iederă, care au fost fierte timp de două ore. Se acoperă cu o pânză
impermeabilă pentru păstrarea căldurii locale cât mai mult timp. Se pot
face băi calde locale sau generale cu decoct de frunze de iederă?
 frunzele de viţă-de-vie au acţiune de protecţie a vaselor capilare?
 ceaiul de cozi de cireşe se foloseşte la tratarea bolilor de rinichi?
 atât fructele cât şi frunzele părului au calităţi terapeutice?
Culese de profesor învăţământ primar Udangiu Maria
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Adaptări matematice ale legilor lui Murphy

● Dacă încercările repetate de a rezolva o problemă ridică probleme, e bine să
încerci o singură dată. Uită-te apoi la soluţie.
● Orice soluţie ingenioasă a unei probleme ne trece prin trei stadii caracterizate
de reacţiile :
1) Imposibil, nu-mi pierd vremea!
2) E posibil, dar nu merită efortul!
3) Eu am spus de la început că e o idee excelentă!
● Dacă la o lucrare de control ajuţi un prieten,te va ţine minte. Data viitoare nu
va mai învăţa de loc,va apela la tine.
● Rezolvarea a 90% dintr-o problemă se face de obicei în 10% din timp , restul
de 10 % se rezolvă în 90% din timp.
● Când întrebările elevilor primesc răspunsurile profesorilor,ştiinţa se
explică.Când întrebările elevilor devin întrebările profesorilor,învăţământul
progresează.
● Fiecare profesor consideră că elevii trebuie să se pregătească mai mult la
materia sa.
● Dacă îţi păstrezi calmul când toţi ceilalţi şi-l pierd,înseamnă că nu ai înţeles
problema.
● O problemă pe care nu ştim să o rezolvăm poate fi folosită în rezolvarea altor
probleme.
● O problemă de olimpiadă e creată de un profesor în 3 zile ca s-o rezolve un elev
în 3 ore.
● Dacă toată lumea se aşteaptă să iei nota 10, o să iei 9.

Culese de profesor Matematică Macarie Rodica
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Copiii privesc diferit şcoala: unii abia aşteaptă să meargă la şcoală pentru
a se întâlni cu colegii, altora le e teamă să meargă zilnic într-un loc unde nu
cunosc pe nimeni şi unde nu sunt însoţiţi de chipul protector al mamei sau al
tatălui.
Părinţii îşi doresc ca fiii lor să reuşească în viaţă, să aibă o carieră de
succes, şi pentru asta, consideră că micuţii trebuie să înveţe bine în şcoală. De
aceea ei trebuie să se implice în educaţia copiilor, insuflându-le o atitudine
pozitivă în ceea ce priveşte şcoala. Cei mari trebuie să adopte o atitudine
echilibrată în ceea ce priveşte laudele şi mustrările legate de şcoală. Părinţii nu
trebuie să fie prea delăsători pentru că astfel copilul va observa că nu i se cer
multe lucruri şi se va mulţumi cu puţin, dar nici prea agresivi, deoarece criticile,
batjocura şi sâcâiala nu ajută cu nimic, ci mai rău, copilul priveşte şcoala şi
temele ca pe o corvoadă.
Camera şcolarului. Putem începe să ajutăm copilul la şcoală prin
organizarea unui spaţiu special amenajat pentru scrierea temelor şi învăţat.
Şcolarul va avea nevoie de un raft pe care să-şi aşeze cărţile şi caietele, de un
birou amplasat în acea parte a camerei care primeşte cea mai multă lumină
naturală şi de un scaun. Camera şcoarului trebuie să fie liniştită departe de
zgomotul de fond al treburilor casnice, de televizor, calculator, radio.
Atmosfera din familie. Se ştie foarte bine că în această perioadă, copilul
imită foarte mult pe cei mari. Din această cauză trebuie să-i fiţi exemplu.
Atmosfera din familie trebuie să fie una caldă si primitoare, liniştită, în care
copilul să aibă sentimentul de ocrotire, nu trebuie să asiste la certuri şi discuţii.
Familia trebuie să se intereseze cum se descurcă elevul la şcoală, să îl încurajeze
să fie muncitor, să citească, să-i pună la dispoziţie materialele necesare
îmbogăţirii cunoştinţelor .
Organizarea timpului. Părintele care se ocupă de şcolar şi îl ajută la
teme stabileşte cu acesta un program al lecţiilor, care trebuie făcute într-un
interval de timp prestabilit, pentru ca restul zilei să poată fi dedicat jocului şi
plimbărilor în aer liber.
Lecţiile şi pauza. Copiii sunt capabili de o activitate intelectuală
neîntreruptă aproximativ 45 de minute; după acest interval ei necesită o pauză de
15 minute. În această pauză îi puteţi oferi o gustare (fructe, biscuiţi, cereale, lapte
etc.) deoarece activitatea intelectuală îi consumă energia şi bateriile trebuie
încărcate. Aceste câteva momente de relaxare nu trebuie să constea în vizionatul
unui desen la televizor sau joaca la calculator pentru că obosesc şi mai tare ochii.
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Odată stabilită ora lecţiilor, întreabaţi-l ce temă are de pregătit, parcurgeţi
împreună cerinţele, citiţi împreună, scrieţi şi socotiţi.
Dacă manualul este sărac, căutaţi informaţii în alte cărţi, pe internet,
informaţii atractive care să-i trezească curiozitatea şi să-l stimuleze pe şcolar. Cel
care-l ajută pe elev la teme este supus unei permanente provocări, el trebuie să
găsească metode de a atrage copilul să înveţe într-un mod plăcut. Născociţi
cântecele, coloraţi pentru a integra oarecum joaca în cadrul temelor. Părintele nu
trebuie să fie dezamăgit dacă nu reuşeşte să rezolve lecţiile micuţului, nu
rezolvarea temelor îl va ajuta să aibă succes la şcoală!
Cum recompensez copilul pentru tema făcută?
Psihologii recomandă că acest sistem să nu fie folosit în ceea ce priveşte
şcoala. Nu se recomandă expresii de genul “Dacă termini toate lecţiile mergem în
parc” sau “Dacă termini toate lecţiile îţi cumpăr o prăjitură”. Copilului trebuie
insuflată ideea de responsabilitate, el trebuie să înţeleagă că nu întotdeauna facem
ceea ce ne place, ci e necesar să facem şi ceea ce trebuie.
Randamentul pe care îl are copilul la şcoală nu depinde neapărat de cât
de dotat intelectual este, ci depinde foarte mult şi de echilibrul între starea fizică
şi cea emoţională a şcolarului. Copilul care este nefericit sau nu se simte bine din
punct de vedere fizic, va avea rezultate slabe la şcoală. De aceea învaţaţi să vă
cunoaşteţi copilul şi încercaţi să-l faceţi fericit. Numai astfel, cu calm şi linişte va
avea rezultate bune la învăţătură!

Articol realizat de Consilier școlar, Leonte Cristina
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Metode şi instrumente complementare de evaluare
Volumul mare de cunoştinţe în domeniul educaţiei din ultimii ani solicită
perfecţionarea metodelor de învăţământ, modernizarea lor, o nouă tehnologie a
instruirii, dar şi a evaluării şcolare. Metodele tradiţionale de evaluare – probele
orale, scrise, practice, examenele – constituie elementele dominante în evaluarea
procesului evaluativ în şcoală. Din nevoia de a oferi elevilor şi alte posibilităţi de
a demonstra ceea ce ştiu (cunoştinţe) şi ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi
şi abilităţi) s-au conturat metode şi instrumente complementare de evaluare.
Axate pe procesul de învăţare, care înglobează şi rezultatul obţinut, acestea
evaluează gradul de formare şi de utilizare atât a capacităţilor cognitive
superioare, a competenţelor specifice, cât şi a motivaţiilor, a atitudinilor asumate
şi a comportamentelor manifestate de elev în demersul educaţional.Spre deosebire
de metodele tradiţionale de evaluare, care realizează evaluarea rezultatelor şcolare
pe un timp limitat şi în legătură cu o arie mai mare sau mai mică de conţinut,
metodele complementare de evaluare prezintă câteva caracteristici:
 realizează evaluarea rezultatelor în strânsă legătură cu instruirea / învăţarea,
de cele mai multe ori concomitent cu aceasta;
 privesc rezultatele şcolare obţinute pe o perioadă mai îndelungată, care
vizează formarea unor capacităţi, dobândirea de competenţe;
 produc schimbări în planul intereselor, atitudinilor, corelate cu activitatea de
învăţare;
 le oferă elevilor posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care
capacităţile lor sunt cele mai evidente;
 cultivă cooperarea şi nu competiţia;
 asigură o învăţare şi o evaluare active;
 deprind elevii cu strategia cercetării, ei învăţând să creeze situaţii, să emită
ipoteze asupra cauzelor şi relaţiilor în curs de investigaţie, să estimeze
rezultatele posibile, să mediteze asupra sarcinii date;
 oferă profesorului posibilitatea de a observa copilul mai bine, în ipostaze
variate şi în aceeaşi măsură îl determină să renunţe la stilul de lucru
fragmentat şi să adopte o temă de interes pentru elevi, organizând
cunoaşterea ca un tot unitar.
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 Principalele metode alternative de evaluare, al căror potenţial formativ
susţine individualizarea actului educaţional prin sprijinul acordat elevului
sunt: observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor,
investigaţia, proiectul, portofoliul, referatul, autoevaluarea şi evaluarea cu
ajutorul calculatorului.
Portofoliul
Este o metodă de evaluare prin care se oglindeşte evoluţia elevilor şi
performanţele, opţiunile acestora, având şi un caracter motivant. ,, Este o
însumare de instrumente de evaluare, sub raport cantitativ şi calitativ, realizat pe
o durată mai mare de timp, de la semestru la an şcolar.’’ 1
Portofoliul reprezintă cartea de vizită a elevului, prin care cadrul didactic
poate să-i urmărească progresul – în plan cognitiv, atitudinal şi comportamental –
la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval mai lung de timp (o etapă dintrun semestru, un semestru, un an şcolar sau chiar un ciclu de învăţământ).
Teoretic, un portofoliu cuprinde:


lista conţinutului acestuia, (sumarul, care include titlul fiecărei lucrări/fişe;

lucrările pe care le face elevul individual sau în grup);


rezumate;



eseuri;



articole, referate, comunicări;



fişe individuale de studiu;



experimente;



înregistrări, fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de elev individual

sau împreună cu colegii săi;


reflecţiile proprii ale elevului asupra a ceea ce lucrează;



autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului;



hărţi cognitive;



comentarii suplimentare şi evaluări ale cadrului didactic, ale altor grupuri

de elevi sau chiar părinţi.
Această metodă alternativă de evaluare oferă fiecărui elev posibilitatea de a
lucra în ritm propriu, stimulând implicarea activă în sarcinile de lucru şi
dezvoltând capacitatea de autoevaluare.
Articol realizat de profesor Limba şi Literatura română - Trif Maria-Lorena
1

Mihail Stan,(2001), Ghid de evaluare. Limba şi literatura română, Bucureşti, Ed. Aramis
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Tell me a day in your student life with the help of
your computer and your mobile phone
Acesta este titlul uneia din activităţile la care am participat în cadrul
cursului de formare 21st Century skills organizat de European Schoolnet.
Această activitate are ca punct de plecare elevii ai căror părinţi lucrează în
străinatate,iar principalul produs realizat este o înregistrare video cu privire la o zi
din viaţa lor la şcoală.
Age range of students: 12-14
Number of students in my class: 23
Subject: French
Brief background on your school and classroom:
My school is a secondary school located in a little city in Romania with
around 700 students. From an economic point of view, the area is monoindustrial, mining occupation is basic .Many people have become unemployed
without being able to find another job . most of these people have gone to work
especially in countries of the European Union. The school tries to replace the
absence of parents by many extracurricular activities, encouraging them to
continue their education, providing them with identification models and
information.
Key challenges, trends impacting your work at the school and how they link to the Learning
Story:

Many students and even parents think it is easier to leave the country to work
abroad than to study.This Story wants to prouve them that every day in their
school life is important to become better and to like the activities that their
teachers presents as an important step to find a job inside the country.
Duration: 7 lessons,.Homework: 45 minutes
Goals:
-Dream:
To learn and engage about the topic of student life
To develop communication skills
To develop planning skills
To develop collaborative skills
To develop media production skills
-Explore:
To develop research skills
To develop critical evaluation skills
To reflect on their own design
-Map:
To develop media production skills
To develop information organization skills
To develop collaboration (feedback) skills
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-Make:
To develop editing skills
-Ask and Collaborate:
To effectively use feedback and criticism to improve their work
-Show:
To understand copyright and other online production requirements
To develop communication (feedback) skills
To reflect on their own learning.
Description of each learning activity in the context of the learning story:
I am a French teacher and I am challenging my students to create engaging short
video stories about the concept of student life. I give them the design brief and
suggest they think of their peers as the target audience. I show a few inspiring
video stories to them and we proceed with discussing the potential of each
method of communication, thus developing their digital media literacy at the
same time .
I ask the students to find, view and review videos about students life to gain
inspiration for their own videos as homework.
At school, all students create mind maps of their findings and start creating
storyboards for their video stories. Pairs of students comment each others’ plans.
The storyboards show sketches of scenes and video transitions, and describe
shooting locations, sound information and descriptions of the actors’ dialogue,
expression and movement. After the storyboards are completed, the students and I
,we develop criteria based on which the video stories will be evaluated.
The students start their video production using their mobile phones and their
computers. They share tips, ideas and media files. To edit their stories, they are
using free software. Some of the clips have to be filmed inside of the school.
Students show theirs ideas to some others teachers in the school and they
offered to help them by commenting about their work and students were exciting
to add the received suggestions to their video stories and even to change almost
all the story.
The students upload their video stories to an online video sharing platform, such
as YouTube and Vimeo, and link to them through the website of the school
French club. For this, each student has to collect permission of their parents. The
students view and comment the videos created .We are also asking parents to
view the videos and comment on them .I am using the comments, the
documentation of my students as well as the feedback I recorded throughout the
Learning Story to assess their work. We discuss my assessment in the following
lesson.
Digital technologies and tools:
Google Documents, Blogger, Youtube, Vimeo, Bubbl.us, Mindmeister,
Freemind, Prezi, Mobile phones, tablets, Movie Maker, Skype, Facebook.
Articol realizat de professor Limba Franceză-Moiş Marinela
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Bucătăria din Transilvania
Bucătăria din Transilvania a suferit de-a lungul istoriei influenţa
bucătăriei austro-ungare. În Ardeal se foloseşte mult slănina afumată, bine
pregătită, care se consumă în tot timpul anului, chiar şi vara, fie ca atare, fie
folosită la prepararea diferitelor mâncăruri. Specific ciorbelor din această regiune
este tarhonul.
La obţinerea mâncărurilor se foloseşte untura de porc şi rântaşul obţinut
din ceapă înăbuşită şi făină puţin rumenită. Sosurile sunt, în general, albe, dar şi
colorate cu boia de ardei.Salatele, ca de altfel şi sosurile, se îndulcesc cu zahăr. Se
mănâncă mult papricaş cu găluşte din făină şi ouă, fierte în apă cu sare. Bucătăria
din Transilvania este renumită prin preparate ca: balmuş, bulz, supă de chimen,
supă de varză albă cu smântână, ciorbă ardelenească de porc sau vacă, ciorbă de
carne cu tarhon, varză „à la Cluj”, ciuperci umplute, gulaş, papricaş, afumături,
tocături cu afumături, langoşi, budincă, etc.

Pentru ca un străin să înţeleagă ce îi place transilvăneanului să mănânce,
ar trebui să-şi închipuie gustul unei bucăţi de untură afumată sau de şuncă, cu
ceapă şi pâine proaspăt scoasă din cuptor, împreună cu un pahar de palincă.
Astfel de mâncare i-ar prinde bine şi cuiva pornit să exploreze Polul Nord.
Oamenii care trăiesc în Transilvania, provincia din interiorul arcului carpatic,
înconjurată de munţi precum o cetate de ziduri, sunt adevăraţi gurmanzi, deşi sunt
moderaţi în ceea ce priveşte obiceiurile culinare. Înalţi şi drepţi, cu gesturi
domoale dar cu sentimente profunde, transilvănenii sunt renumiţi pentru
gospodăriile lor foarte curate şi pentru mesele lor care se termină întotdeauna cu
un desert ales dintr-o listă impresionantă de prăjituri.
Supa transilvăneană, faimoasă în toată România, este preparată cu mazăre
verde, felii subţiri de şuncă, usturoi verde, roşii şi pătrunjel. Această supă este de
două ori mai gustoasă dacă este mâncată cu o lingură de lemn. Borşul, care este
foarte răspândit în Muntenia, nu este foarte apreciat în Transilvania. Aici oamenii
preferă supele – de porc, vită sau miel, uneori asezonate cu oţet şi condimentate
cu tarhon, sau şuncă afumată şi cârnaţi.
Specifice pentru această regiune sunt sosurile preparate din ardei iute,
ceapă şi făină, care sunt folosite în loc de ketch-up. În loc de ulei, transilvănenii
folosesc untura.
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Carnea de porc este de departe preferată în bucătăria transilvăneană.
Localnicii nu prea mănâncă peşte, fiindcă râurile sunt repezi, iar pescuitul nu este
posibil. în schimb, legumele sunt folosite la fel de mult ca şi carnea. Varza a la
Cluj este un fel de mâncare la fel de faimos ca şi sarmalele moldoveneşti sau
cârnaţii olteneşti. Varza toccata este alternată cu carne toccata şi gătită în
cuptor.Separat, se prăjesc câteva felii de şuncă şi ciuperci, apoi se adaugă la
carne. Se serveşte cu mămăligă şi smântână. Nu poate exista o sărbătoare mai
mare pentru un stomac sănătos.

Articol realizat de profesor Geografie - Pîrvu Monica Emanuela
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JOCUL este o formă de practicare a exerciţiului fizic predominant
emoţională, desfăşurat spontan sau organizat după reguli prestabilite, în scop
recreativ, spontan şi totodată de adaptare la realitatea socială (Leo Hertzeg.).
Jocul este mijlocul prin care se educă la cel mai înalt nivel relaţiile de
grup, favorizând manifestarea iniţiativei, independenţei şi a responsabilităţii.
Respectarea disiciplinei colectivului, a regulilor de întrecere, asumarea unor
sarcini în cadrul colectivului, integrarea în colectiv, spiritul competitiv, reprezintă
doar câteva din caracteristicile jocului.
Jocul este un exerciţiu de mişcare.
Jocurile de mişcare au o temă precisă, reguli simple şi necesită un spaţiu
restrâns.
Evoluţia jocurilor dinamice în timp a cunoscut un progres continuu,
fiecare generaţie a mai adăugat ceva nou jocurilor ce le-au fost transmise, s-au
creat noi variante şi inventat jocuri noi, apar în joc diferite obiecte : mingea,
sfoara, băţul, cercul etc.
Jocul de mişcare, pentru a contribui la îndeplinirea sarcinilor educaţiei
fizice, este necesar să fie ales cu discernământ.
Alegerea jocului se va face în funcţie de:
• sarcinile de realizat;
• locul jocului in lecţie;
• particularităţile morfo-funcţionale şi psihice ale copiilor;
• nivelul dezvoltării şi pregătirii fizice, precum şi starea de sănătate:
• condiţiile materiale privind locul de desfăşurare şi inventarul de materiale;
• condiţiile atmosferice.
Jocul, oricât de variat ar fi se reduce la cele patru mişcări fundamentale:
alergare, saritură, căţărare, luptă.
Toate mişcările jocului sunt o dovadă de vitalitate, ele dezvoltă funcţiile
psihice, percepţiile, senzaţiile, gândirea, imaginaţia, excită aparatul senzorial şi pe
cel motric.
Mişcarea este strâns legată de sănătate, de senzaţia libertăţii, a puterii, a
mulţumirii pentru înfrângerea unui obstacol, a superiorităţii asupra lumii
înconjurătoare.
H.Spencer spunea că "prin

F.Schiller afirmă că "omul nu

joc

este om decât atunci cand se

copilul

eliberează

surplusul energiilor sale".

joacă".

Jocul trebuie să fie stimulativ, bogat în mişcări şi să ofere copiilor posibilitatea de
a participa creator la ele. Privit în ansamblu, jocul trebuie să constituie un izvor
de bucurie.
1. Atenţie la minge !
Obiective: dezvoltarea atenţiei şi a calităţii motrice îndemânarea; perfecţionarea
aruncării la ţintă.
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Participanţi: cca 10 – 20 concurenţi.
Locul desfăşurării : sală sau în aer liber.
Materiale : mingi de handbal, volei, fotbal etc.
Organizare şi desfăşurare :
În centrul unui cerc cu diametrul de 5 – 10 m, format din participanţi la
joc, se află unul dintre participanţi. Concurenţii care formează cercul pasează
între ei o minge
( de oină, handbal, volei etc.), cu care vor încerca să-l lovească, la un
moment dat, pe unul din cei aflaţi în centru. Cine reuşeşte să-l atingă cu mingea
trece în locul lui. Jucătorul din centru are voie să se apere de loviturile mingii cu
mâinile. Cine se menţine în centrul cercului cel mai mult timp va fi declarat
câştigător.
2. Jos, sus !
Obiective : dezvoltarea atenţiei, a calităţii motrice îndemânarea; şi a
vitezei de deplasare.
Participanţi : echipe formate din 10 – 15 concurenţi.
Locul desfăşurării : sală sau în aer liber.
Organizare şi desfăşurare :
Echipele formate stau una lângă alta şi au jucătorii aranjaţi în şir, cu o
distanţă între ei de 1 – 2 metri. Primul jucător din fiecare echipă – la semnalul dat
de către conducător – pasează mingea pe deasupra capului, în spate, celui din
spate, care la rândul său o va transmite mai departe, pe deasupra capului ş.a.m.d.
În acest fel, mingea este pasată de întreaga echipă, iar ultimul jucător din şir, după
preluarea mingii, se va duce cu ea cât mai repede în faţa echipei sale, de unde o
va pasa celui din spate, pe deasupra capului, iar jocul va continua până când cel
care a fost primul din şir va reveni pe locul său.
Echipa al cărui ultim jucător revine mai repede pe locul iniţial este
câştigătoarea jocului.
3. Atenţie la număr !
Obiective : captarea şi dezvoltarea atenţiei, a calităţii motrice
îndemânarea; şi a vitezei de deplasare a participanţilor la joc.
Participanţi : cca 20 – 30 concurenţi.
Locul desfăşurării : sală sau în aer liber.
Materiale : cretă.
Organizare şi desfăşurare :
Mai multe echipe formate din 10 – 15 jucători stau la linia de plecare
trasată pe sol. Componenţii fiecărei echipe primesc înainte de începerea jocului
câte un număr de start. Din fiecare echipă va alerga de fiecare dată – pe distanţa
stabilită, dus-întors, cei al căror număr este strigat de conducătorul jocului. Se va
acorda un punct echipei al cărei component a revenit primul în rândul formaţiei
sale.
În afară de numerele acordate pentru jucători, se pot atribui echipelor şi
câte o literă.
Dacă la strigarea unui număr, aşa cum s-a arătat, pornesc concurenţii
respectivi din fiecare echipă, la strigarea unei litere sau două litere, de exemplu
″A″ ori ″B″ şi ″D″, echipele respective, de data aceasta cu întregul efectiv, vor
trebui să parcurgă, dus-întors, distanţa stabilită.
La sfârşitul jocului, se adună punctele acumulate de fiecare echipă şi
învingătoare va fi acea formaţie care a totalizat cele mai multe puncte.
Articol realizat de profesor Educaţie Fizică Cîmpian Rozalia
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Într-o zi frumoasă de primavară eu împreună cu elevele Școlii Gimnaziale
Nr. 6 Vulcan, am luat parte la Olimpiada Națională a Sportului Şcolar, concurs
organizat la Colegiul Național “Cetate” Deva.
Când am ajuns acolo am văzut foarte mulţi elevi din diferite şcoli alături de
profesorii lor.

Toţi erau nerăbdători să înceapă concursul. Acesta a demarat, fiind
organizat pe diferite etape. Am participat la alergarea de viteză pe distanţa de 60
de metri, după aceasta urmând proba de sărituri în lungime cu elan. După
săriturile în nisip finalizate de echipa noastră cu brio, s-a desfăşurat proba care a
constat în aruncarea mingii de oină. După aceste etape la care am participat cu
drag, a urmat alergarea de rezistenta de 800 de metri. Au participat mai mulţi
elevi la această probă.
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Această probă a fost foarte obositoare, iar unii dintre participanţi au şi
abandonat, dar noi, încrezători în forţele noastre, am luptat din răsputeri să
învingem şi să ne clasăm cât mai sus.

După finalizarea concursului am aşteptat cu emoţie clasamentul şi spre
bucuria noastră, echipa şcolii noastre s-a poziţionat pe locul al V-lea.

Articol realizat de professor Educaţie Fizică – Porkolab Mihai
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În ciclul sărbătorilor tradiţionale româneşti ce contin o varietate de datini
şi manifestări cu o amplă desfăşurare în viaţa satului,un loc deosebit îl ocupă
sărbătorile de iarnă.
Modalităţile de sărbătorire sunt foarte numeroase ,de o deosebită bogăţie,
implicând participarea întregii colectivităţi,inclusive a copiilor.
Grija maturilor a fost dintotdeauna să-i facă pe copii să cunoască, să-i
iniţieze şi să-i determine să participe la aceste sărbători.

PIŢĂRĂII

Obiceiul piţărăilor din Valea Jiului este un rit al fertilităţii.
Acest obicei are loc in dimineaţa Ajunului de Crăciun şi reprezintă
sacrificiul adus divinităţii drept mulţumire pentru rodnicia holdelor şi a pomilor.
Piţărăii sunt bărbaţii, copiii sau tinerii satului. Ei sunt organizaţi în cete.
Copiii şi tinerii se îmbracă în costume populare,împodobesc steaguri cu clopoţei,
năframe multicolore, ciucuri şi coroniţe de flori, apoi le agaţă pe prăjini foarte
înalte. Împreună trec prin sate şi vestesc Naşterea Domnului, aducând prosperitate
si noroc gazdelor,astfel ca cetele sunt primite cu strigăte de bucurie şi daruri.
Apoi se strâng în mijlocul curţii unde, acompaniaţi de fluiere, joacă un dans
tradiţional, care se numeşte „învârtita jienească“.
În timpul dansului, piţărăii strigă: „Cât îi soarele de sus / Piţărăi ca-n Jieţ
nu-s / Cu feciori înalţi-frumoşi / Şi la minte sănătoşi / Cât îi soarele de mare / La
Jieţ întâi răsare“.
Gazdele ascund în podul casei sau în grajduri seminţe legate într-un batic.
Se spune că piţărăii umblă liberi prin curţile oamenilor, deoarece aduc noroc şi
fericire. Dacă găsesc baticul înseamnă că gazda va avea multă bogăţie.
În municipiul Petroşani se desfăşoară anual Festivalul Piţărăilor. Este o
manifestare tradiţională.
Colindătorii pornesc călare spre centrul oraşului,, iar de acolo în faţa
Primăriei, unde piţărăii colindă “gazdele”.
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CRAII şi BRÂNDUŞII

Alt obicei păstrat în comunităţile de momârlani
“Brunduşilor”.

este cel al “Crailor” şi

Brunduşii sunt îmbrăcaţi în cojoace de oaie,cu blanâ spre exterior, legaţi în
talie cu o funie de care sunt agăţate tălăngi şi clopote, pe care le agită mereu în
timpul mersului.
Pe cap poartă căciuli negre, iar faţă este acoperită cu o mască din piele de
miel,cu blăniţă în afară.
Părul, barba şi mustăţile sunt făcute din cânepă. În mâini ţin măciuci grele din
lemn, pe care sunt prinse nişte plăcuţe de tablă, care scot un anumit sunet.
În ceata brunduşilor există şi un personaj care reprezintă un popă. El este
îmbrăcat într-o haină neagră, are barbă şi poartă ochelari. Ţine în mână o cruce
strigând uneori “Oslea!Oslea!”.
Rolul blojilor sau brânduşilor este acela de a apăra colindătorii de câinii
întărâtaţi de zgomotele produse.
Craii merg împreună cu brunduşii la colindat.
Ei poartă costume albe, legaţi în talie cu o curea de eşarfe aşezate în cruce.
Pe cap poartă caschete frumos împodobite.
Credincioşii mesajului (craii) îl infruntă pe Irod chiar în palatul
său,înştiinţându-l că darurile pentru copilul Sfânt nou născut sunt o avere
inestimabilă şi că el, Irod nu poate schimba nimic din marea lucrare a Domnului.
Spectacolul crailor se încheie cu biruinţa lor prin ajungerea la pruncul Iisus si
proslăvirea Lui.
Craii sunt ultimii colindători, cei care închid sărbătorile de iarnă, cu un colind
special pe care îl rostesc la biserică.
Întregul ritual este pregătit cu mult timp înainte de sărbători. Este un adevărat
spectacol de colinzi.
Articol realizat de profesor Religie - Jurj Adriana
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Iarna este unul din cele patru anotimpuri ale zonei temperate. Vremea este
mai rece în perioada iernii, fiind anotimpul cu cele mai mici temperaturi, zilele
cele mai scurte şi nopţile cele mai lungi.

Cerul e ca lesia şi e frig. Norii plumburii şi grei cern zăpada albă ca spuma
laptelui cu nemiluita, repede si cu fulgi mari. Totul e amorţit sub oceanul de
ninsoare.
Crăiasa Zăpezilor, pe cine vede că-i calca plapuma cea pufoasă, îi face
umeri albi şi grei ne interesând-o cine e. Soarele rotund şi palid, se arată cu frică
printre norii cei reci.
Vântul şuiera prin crengile cercelate ale copacilor, cu senzaţia că
întradevar a venit iarna cea bogată în sărbători.Casele împodobite cu zapada
cristalina dorm liniştite sub acoperişurile încarcate cu omăt, şi aranjate cu
ghirlandele de cristaluri.
Se văd nasurile copiilor printre florile de gheaţă prinse pe geamurile
aburite şi reci.
De sărbători, în ce casă intri vezi brazii ornaţi cu tot felul de ghirlande şi
globuleţe care mai de care mai colorate şi mai aranjate cu diferite modele.

Copiii bucuroşi au ieşit afară trăgându-se cu săniile uşoare, printre troienele
călătoare adunate ca mărgelele la un colier.

Mariuţac Gabriela-clasa a VIII-a
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Echipa şcolii a considerat că este binevenit să susţină, să organizeze, în luna
decembrie 2014, mai multe activităţi cu încărcătură emoţională, dedicate
sărbătorilor de iarnă, în special Crăciunului, Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos,
trimis pe pământ să ajute oamenii să devină mai buni, mai credincioşi, mai
îngăduitori.
A fost iniţiat un program de voluntariat, care a implicat întreaga şcoală.
Voluntarii, elevii scolii, au confecţionat pentru Standul lui Moş Crăciun
diferite obiecte artizanale, cu tema Crăciunului. Tot ei, au fost protagoniştii unui
Spectacol de Crăciun, în care s-au cântat colinde româneşti şi în limba engleză, sau recitat poezii, s-a dansat şi s-a jucat teatru.
Profesorii şi elevii s-au bucurat de toate acestea, achiziţionând bilete. Din
vânzarea biletelor si a obiectelor artizanale, voluntarii au pregatit 30 de pachete,
care au fost dăruite mai apoi elevilor scolii noastre, elevi cu rezultate bune la
învăţătură si purtare, dar cu o situaţie financiară dificilă.
Spiritul Crăciunului a cuprins întreaga şcoală, fiecare bucurându-se să dăruiască
sau să primească.
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ŞEMINEU REALIZAT DE ELEVII
CLASEI a III-a A.
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ŞI ACUM RELAXAŢI-VĂ
MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ

Zece cercuri
Cele zece cercuri din figura alăturată trebuie
aşezate astfel încât să formeze cinci rânduri, iar pe
fiecare rând să existe câte patru cercuri (un cerc poate
face parte din mai multe rânduri – care se întretaie).
Dacă aţi reuşit să faceţi acest lucru urmează: ai
numerele 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
28, 30. Ele trebuie plasate în cele zece cercuri astfel încât dacă adunaţi numerele
de pe un rând să obţineţi acelaşi număr.

Careu modest
Iată un careu pe care să-l dezlegaţi.
În acest careu se vor scrie atât pe liniile orizontale cât şi pe cele verticale
numere din câte trei cifre de la 0 la 9 (prima cifră a numerelor nu poate fi zero).

ORIZONTAL:
a) Citit de la coadă la cap, acest număr reprezintă exact jumătatea numărului de la
“a)” vertical;
d) Un număr care poate fi împărţit la 17, fără să rămână rest;
e) Diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic număr posibil e format din trei
cifre (ţinându-se şi aici seama de regula potrivit căreia prima cifră nu poate fi
zero).

VERTICAL:
a) Dacă ar fi cu 400 mai mare, toate cifrele numărului ar fi aceleaşi;
b) Ultima cifră reprezintă totalul primelor două cifre;
c) Fără definiţie

a

b

c

d

e
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EPIGRAME ŞCOLARE
Învăţătura-i o povară
Pentru mulţi dintre şcolari;
Dar va deveni comoară
Atunci când veţi creşte mari.
Aşa că lăsaţi gluma
Şi luaţi munca-n serios;
C-a munci nu e totuna
Cu a rămâne mereu „jos”.
De vreţi în viaţă să reuşiţi,
Pe părinţi să-i bucuraţi
Trebuie mult să munciţi
Şi de lene să uitaţi!.

UNUI ELEV LENEŞ

UNUI NEATENT

A făcut cu lenea pace,
Toată ziua ar dormi.
Să muncească nu îi place
Voi ce credeţi: bine-o fi?

Deşi ora a-nceput
Mintea lui aiurea zboară.
Să răspundă n-a ştiut
Oare pentru-a câta oară

UNUI MINCINOS

BĂTĂUŞULUI

Adevărul-l ocoleşte
Orice-ar spune să nu-l crezi.
Ştie şi el că greşeşte;
Ce păţeşte, o să vezi!

Crede că ştie de toate,
Cu nimeni nu se-nţelege.
Toată ziua el se bate;

Boala asta se mai drege?

UNUI MÂNCĂCIOS

PLÂNGĂCIOSUL

Când citeşte, socoteşte;
La mâncare se gândeşte.
La probleme despre poame
El adună ... „kilograme”!

Deşi a devenit şcolar,
Şi cu colegii clasa-mparte.
El dimineaţa plânge iar
Când de mama se desparte.

CCCCCccccccCulese de eleva
Pagină propusă de elevii Răducu Oana şi Predoşanu Alin – clasa a VII-a B
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