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O dată pe an, în miezul iernii, în sticlirea gerului Bobotezii, îl regândim pe
Eminescu.
Pline de adevăr sunt cuvintele lui Tudor Vianu, care spunea ,,Toate
popoarele îşi aleg printre gloriile panteonului lor național pe aceia care le
reprezintă mai bine: italienii pe Dante, englezii pe Shakespeare, francezii pe
Voltaire, germanii pe Goethe, ruşii pe Puşkin. Românii îi deleagă lui Eminescu
sarcina de a-i reprezenta în fața lumii întregi.’’
Oriunde şi oricând rostim numele lui Eminescu ne rostim pe noi înşine, cu
tot ceea ce ține de existența noastră spirituală, de universul nostru de gânduri şi de
simțiri, de farmecul graiului Mioriței şi de dorul fără leac al doinelor româneşti.
Eminescu nu e doar o biografie înscrisă într-un calendar. El e o țară.
De altfel, patria începe de unde porni ,, Luceafărul’’ în zborul său să
cutreiere lumea literaturii, pentru ca apoi, tutelar, să se aşeze în constelația
universală.
Eminescu a adus prin opera sa o limbă nouă şi mereu proaspătă.
Cel mai pur omagiu pe care i-l poate aduce generația tânără de cititori nu
se poate concretiza altfel decât învățându-i poeziile pe de rost şi hrănindu-şi
sufletul cu ele.

Articol realizat de professor învăţământ primar – Mandache Elena
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Ziua iubirii, ziua în care toată lumea își exprimă afecțiunea față de cei
iubiti, nu putea trece neobservată. Este de fapt o tradiție ca școala noastră să
sărbătorească în cel mai frumos mod această zi atât de specială.
Ca și în anii trecuți elevii școlii au confecționat Valentine’s cards, felicitari
de iubire, toate originale și frumoase cu versuri și gânduri pline de dragoste. Și cu
toții au fost invitați la un mega spectacol organizat în cinstea iubirii.
Spectacolul a început printr-o prezentare PowerPoint realizată de eleva
Răducu Oana din clasa a VII-a B, de la care am aflat modul în care Valentine’s
Day se sărbatorește în diferite locuri din lume. Colegele ei, Painca Diana și Sârb
Andreea au povestit legenda Sfântului Valentin, prea-bunul preot catolic care
casatorea pe cei care se iubeau prea mult, în secret, pe vremea când împăratul
roman, Claudiu interzicea casatoria cu desăvârșire.
S-au spus poezii în limba engleză de către cei mici, cât și de către cei mari
și s-au ascultat cântece minunate de dragoste cântate de talentatele noastre eleve:
Dabija Alexandra, Motoc Bianca, Cazacu Ancuța și Stamatin Emanuela, un
adevarat spectacol al iubirii.
Am avut și momente amuzante, bineinteles. Sceneta “Zâna Valentina“
interpretată de elevii clasei a VII-a B a făcut deliciul spectacolului. Copiii s-au
amuzat teribil și i-au aplaudat pe micii actori din toata inima.
Un moment special l-a constituit alegerea lui Mister și a Miss Valentine,
concurs pe perechi de dans, poezie și declarații de dragoste.
Cu toții ne-am simțit minunat sărbatorind iubirea împreună. Nimic nu este
mai frumos și mai curat decât iubirea ce o simte un suflet de copil.

Articol realizat de profesor Limba Engleză-Ghiţun Ana Maria
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All equal, all different, all Europeans taking eco-friendly actions
- proiect eTwinning -

În grupuri multiculturale mici, elevii învață și împărtășesc informaţii cu privire la
mediul înconjurător în rutina de zi cu zi.
Parteneri:
SCOALA GIMNAZIALA NR.6 VULCAN, Vulcan, ROMÂNIA
KAYMAKAM ÖZGÜR AZER KURAK ORTA OKULU, IZMIR, TURCIA
Agrupamento de Escolas Pintor José de Brito, Viana do Castelo,
PORTUGALIA
ICS "L. Denza", Castellammare di Stabia (NA), ITALIA
Saarijärven Keskuskoulu, Saarijärvi, FINLANDA
Milikonių vidurinė mokykla, Kaunas, LITUANIA
Annuntiata-instituut, Veurne, BELGIA
Taraşçı ortaokulu, Seydişehir / Konya, TURCIA
Zespół Szkół w Marzęcicach, Marzęcice, POLONIA
ICS "Gandhi" di Firenze - Plesso Secondaria di I Grado "P. Uccello", Firenze
(FI), ITALIA
Scoala Gimnaziala "George Valsan", Amara, ROMÂNIA
Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Włocławek,
POLONIA
IC Pra' di Genova, Genova (GE), ITALIA
Osnovna škola Trnjanska, Zagreb, CROAŢIA
Intrumente utile:
Audio şi videoconferinţă, Chat, e-mail, Forum, Jurnal de proiect, MP3,
Powerpoint, fotografii, desene, înregistrări video, TwinSpace, Facebook, Viber,
WhatsApp, Instagram, Padlet, Voki, SodaHead, SurveyMonkey, pollsnack,
easypolls, Emaze, Prezi.
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Obiective:
- creșterea motivației elevilor pentru învățarea limbilor străine;
- îmbunătățirea cunoștințelor de limbi străine;
- cooperarea cu partenerii utilizând instrumente TIC pentru a comunica cu elevi
din alte părți ale Europei;
- conștientizarea problemelor de mediu şi măsuri de îmbunătăţire.
Procedură de lucru:
1. Ianuarie 2015 - Introducerea elevilor 1.1 Elevii vor începe prin a se prezenta
:nume, vârstă, țară/naționalitate, capitala și localizare pe hartă; 1.2 Elevii adaugă
fotografii şi informaţii pe o pagină padlet.
2. Ianuarie/februarie - Ecosisteme 2.1 Elevii împărtășesc fotografii și distribuie o
prezentare asupra ecosistemului din zona lor. Aceasta trebuie să includă locul în
care trăiesc și oameni/animale/plante din ecosistemul lor; 2,2 Elevii pregătesc un
scurt video despre orașul lor.
3. Februarie/martie - Economisirea energiei la domiciliu 3.1 Elevii vor fi împărţiţi
în grupuri de 4-6 din care fac parte cel puțin două țări diferite; 3.2 Prezentare cu
privire la rutina lor de zi cu zi și modul în care pot economisi energie acasă.
4. Aprilie - Sarbatorirea Zilei Pământului 4.1 Grupurile vor crea un video cu un
mesaj special despre Ziua Pământului. Ele vor fi postate pe spațiul virtual
eTwinning și Youtube.
5. Mai - Sărbătorirea Zilei Europei in școlile partenere 5.1 Elevii vor pregăti o
expoziție foto/video a proiectului
6. Mai/iunie - Reducerea deșeurilor la școală/acasă 6.1 Grupurile vor realiza o
prezentare cu privire la rutina lor de zi cu zi și modul în care se poate reduce
cantitatea de deșeuri la școală/acasă 6,2 Grupurile vor pregăti un chestionar despre
metodele de reciclare, chestionar ce se aplică în comunitatea școlară pentru a
crește gradul de conștientizare cu privire la natură.
Rezultate preconizate:
- Elevii învață despre asemănări și diferențe în viața participanților.
- Se încurajează protecția mediului;
- Elevii vor îmbunătăți abilitățile lor TIC şi limbi străine;
- Chestionar despre metodele de reciclare;
- Certificate pentru elevii care colaborează în acest proiect.

Articol realizat de professor Limba Franceză - Moiş Marinela
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“Muzica este o lege morală. Ea dă suflet universului, aripi gândirii, avânt
inchipuirii, farmec tinereţii, viaţă şi veselie tuturor lucrurilor. Ea este
esentţ ordinii, înălţând sufletul către tot ce este bun, drept şi frumos .”
(Platon)
Se cunoaște puterea vindecătoare a sunetelor încă de pe vremea lui
Pitagora. Se știa mai bine ca în zilele noastre că orice boală provine din modul de
a gandi și a înțelege natura și locul omului în armonia naturii. Pitagora numea
vindecarea cu ajutorul sunetelor – purificare.
Sunetele calde și armonioase ne pot induce stări benefice menite să
îmbunătățească starea de sănătate și calm și chiar ne pot face rezistenți la stresul
zilnic. În școlile din Grecia Antică și Egipt se credea că stiinta sunetelor și cea a
vindecării erau sacre iar cunoasterea lor era rezervată numai initiatilor. Muzica
(sunetul) poate acționa direct asupra stării generale psihice și mentale, deci –
implicit – asupra sistemului imunitar. Muzica este o modalitate de a pătrunde în
nucleul fiecărei celule, de a o face să vibreze la unison cu armonia întregului.
Orice sunet care există în jurul nostru ne afectează mintea și trupul pe multiple
niveluri.
Sunetul are o importanță mai mică sau mai mare în viata de zi cu zi,
începand de la sunetul care ne trezeste dimineața, la muzica ascultată în mijloacele
de transport, la muzica din magazine, sunetul telefonului și multe altele, ne
influentează starea de spirit, viața și sănătatea.
Scopul terapiei prin muzică este acela de a reduce stresul psiho-fiziologic,
durerea, stările psihice negative. Este desigur foarte simplu pentru fiecare din noi
să practicăm o asemenea terapie. Putem să renunțăm de exemplu într-o anumită
situație la a lua un analgezic în favoarea ascultării muzicii care ne place. Totuși,
trebuie să avem în vedere ca preferințele noastre să fie în acord cu energia reală pe
care sunetele respective o poartă în mod obiectiv. Sunetele pe care terapeuții
acestui domeniu le folosesc sunt în general sunete pure ale căror efecte au fost
studiate experimental. Ședința de muzicoterapie se compune din audierea uneia
sau mai multor melodii, fraze muzicale sau anumitor sunete care se repetă în așa
fel încât vibrațiile lor să fie mai tot timpul constante. Muzica scoate la iveală
emoții, uneori uitate sau ascunse cu mult timp în urmă.
În terapia prin muzică sunetele și ritmul devin instrumente cu ajutorul
cărora se dezvoltă creativitatea, se intră în contact cu sinele și se tratează diverse
problem de sănatate (anxietate, durere cronică, hipertensiune, dificultăți de
învățare).
Datorită efectului său asupra sistemului nervos central, muzica este un factor
important care ajută la relaxare și la reducerea stresului. Ca instrument de
dezvoltare personală, muzica contribuie la creșterea capacităților cognitive
(atenție, memorie), psihomotorii (agilitate, coordonare, mobilitate) și
socioafective.
Articol realizat de profesor Educaţie Muzicală – Frigea Felicia
7

Leonardo Fibonacci, sau pur și simplu Fibonacci, a fost un matematician
italian considerat de unii drept "cel mai talentat matematician" din
Occidentul Evului Mediu.
Fibonacci este cel mai bine cunoscut lumii moderne pentru:
Răspândirea sistemului de numărare hindu-arab în Europa, prin publicarea în
primul rând la începutul secolului al 13-lea a cărții sale denumită Cartea de
calcul, sau Liber Abaci.
 Un șir de numere, care i-a purtat ulterior numele, și anume șirul lui Fibonacci,
pe care el nu l-a descoperit, dar pe care l-a folosit ca un exemplu în cartea
sa, Liber Abaci.
Printre infinitatea de șiruri existente în lumea matematicii, italianul Leonardo of
Pisa, cunoscut și sub numele de Fibonacci, a descoperit un șir de numere
extraordinar de interesant: „0, 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377,
610, 987, 1597…”. Formula pe baza căruia se obține acest șir este una foarte
simplă:
Primele două elemente ale șirului sunt 0 și 1, iar al treilea element se
obține adunându-le pe primele două: 0+1 = 1. Al patrulea se obține adunându-le
pe al treilea cu al doilea (2+1=3). Al cincilea se obține adunându-le pe al patrulea
cu al treilea (3+2=5), și tot așa, până la infinit. În figura de mai jos puteți observa
mai bine cum se obțin elementele șirului, prin adunarea celor două care le preced.


Primul lucru interesant care se observă în acest șir este că dacă împărțim
un element al Șirului Fibonacci la precedentul său obținem rezultatul 1,61803.
Acest lucru este valabil de la 14-lea element în sus (233:144=1,61803,
377:233=1,61803, etc.), indiferent cât de mare a fi acel număr din șir. În figura de
mai sus se poate observa mai bine cum se obține acest rezultat de 1,61083.
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Acest număr a fost denumit φ (phi) fiind considerat încă din
antichitate raportul de aur sau numărul de aur, datorită întâlnirii frecvente a
acestui raport în lumea care ne înconjoară. Se află în raportul de aur oricare două
numere care îndeplinesc condiția de mai jos:

Una din cele mai spectaculoase caracteristici a șirului lui Fibonacci și a
numărului de aur este frecvența foarte mare cu care îl regăsim în natură:
 în aranjamentul petalelor florilor (când floarea prezintă mai multe straturi
de petale) - numărul petalelor celor mai multe fori se află printre termenii
sirului lui Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8...),
 în dispunerea în spirala a conurilor de pin, a ananasului și a semințelor
(modul de dispunere a semintelor de floarea soarelui) - conform lui Knott
(2007) numărul de spirale este în general un numar Fibonacci,
 dispunerea în spirală a frunzelor pe o tulpină – plecând de la o frunză
așezată într-o anumită pozitie, numarul de rotații efectuate până a gasi o
alta frunza în aceeași poziție este în mod general un număr Fibonacci. De
asemenea numărul de frunze întâlnite în aceste rotații este tot un număr
Fibonacii (Knott, 2007),
 dispunerea crengilor în copaci,
 cochiliile de melci,
 galaxia noastră are de asemenea încorporata spirala de aur.
 șirul lui Fibonacci este întalnit și în muzică - clapele pianului sunt
împărțite după șirul lui Fibonacci. De asemenea multe compoziții muzicale
clasice au implementat numarul de aur (Beer, 2005).

Articol realizat de professor Educaţie Tehnologică/T.I.C-Şerban Eniko
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Chilia Veche
Cuprinde o serie de obiective turistice printre care se numără o unitate de
exploatare piscicolă intensivă, în condiţii de amenajare, grindul Chilia este folosit
pentru agricultură şi creşterea vitelor. Fauna sălbatică a zonei cuprinde: porcul
mistreţ, iepurele, vidra ş.a. Un alt obiectiv de vizitat este grindul Stipoc, care
împreună cu grindul Chilia formează un unghi drept. Periprava se află la 23 km
depărtare de Chilia Veche şi la 103 km de Tulcea, la limita nordică a grindului
Letea. Spre deosebire de alte localităţi, cu excepţia Chiliei Vechi, ale căror case şi
uliţe se aflau pe un singur rând, Periprava se întinde şi în adâncime. Trecutul
aşezării se leagă de prezenţa în aceste locuri a unei cetăţi genoveze. În apropierea
acestui loc se afla pe atunci gura de vărsare în Marea Neagră a braţului Chilia. Un
loc de atracţie îl constituie lacul Nebunu,care se află în partea de sud a localităţii,
cu ape puţin sălcii. Săpături arheologice efectuate în partea de sud a lacului
Nebunu au scos la iveală dovezi materiale ale unei aşezări din perioada bizantină
(sec.XIII-XIV). Periprava are Biserica Sf. Nicolae din Periprava, importanţă
turistică, putând fi folosită ca punct de plecare spre diferite locuri pitoreşti. De aici
se poate vizita pădurea Letea, iar în drum spre aceasta se trece pe lângă Grădina
lui Omer, unde apare caracterul luxuriant al vegetaţiei. Farmecul pădurii Letea îl
constituie nu numai arborii înalţi , dar şi a lianelor care caută să urce cât mai mult
spre lumină şi soare, pe trunchiurile copacilor, împreună cu curpenul de pădure,
hameiul, care laolaltă cu trandafirii sălbatici împiedică uneori complet circulaţia
prin pădure, oferind în schimb, prin coloritul florilor lor o imagine de un pitoresc
rar întâlnit. Fauna pădurii Letea oferă posibilitatea de a cunoaşte la faţa locului o
serie de specii de mamifere şi păsări:şorecarul, fazanul ş.a.Letea-aflată la circa 4
km de comuna C.A. Rosetti este aşezată pe un teren nisipos. Satul apare cu
gospodării nu prea mari şi este singura localitate care poartă denumirea celui mai
mare grind din deltă. De la Letea se poate pleca într-o excursie cu barca cu motor
pe lacul Merhei, iar de aici pe canalul Dovnica-Dunărea Veche spre Matiţa sau
înspre sud, la Dunărea Veche. Drumul străbătut până acolo le oferă turiştilor un
peisaj mirific, pe marginea stufăriilor se pot admira ferigade apă,vâscul de apă,
coada calului, peştişoara ş.a. plante de apă care creează un cadru pitoresc aparte.
Tulcea are un excepţional potenţial turistic înscriindu-se în circuitul
turistic intern şi internaţional cu o ofertă remarcabilă care cuprinde atât elemente
specifice ale cadrului general(natură, climă, monumente de artă şi istorie), cât şi o
bază turistică capabilă să satisfacă exigenţele celor care îl vizează. Acesta se
înscrie în categoria celor mai vechi localităţi de tip urban din ţară. Este aşezată în
formă de amfiteatru , cu deschidere spre Dunăre. Aşezarea iniţială a localităţii în
această regiune este legată de vecinătatea deltei cu păşunile ei bogate şi resursele
piscicole, de străvechiul drum al păsărilor,care realizau şi pe aici transhumanţa
între Carpaţi şi litoralul antic. Comerţul reprezintă o componentă importantă a
economiei municipiului, Tulcea fiind cunoscută din cele mai vechi timpuri ca un
principal vad comercial în această parte a ţării. O altă importanţă deosebită, ca
poziţie, fiind poarta de acces dintre Delta Dunării a numeroşilor turişti din ţară şi
de peste hotare, dornici să cunoască frumuseţile şi bogăţiile acestui colţ al patriei
noastre. Monumentul de la Tulcea, înălţat la partea superioară a stâncii care se
ridică aproape vertical din malul drept al braţului Tulcea.
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Oraşul prezintă el însuşi obiective şi locuri turistice interesante între care
lacul Ciuperca situat în partea de vest a oraşului care oferă vizitatorilor numeroase
posibilităţi de agrement, plimbări cu barca, practicarea unor sporturi nautice. Un
interes deosebit îl are Muzeul Delta Dunării organizat pe trei secţii: ştiinţele
naturii, istorie-arheologie, artă plastică şi etnografie. În Tulcea se găsesc câteva
monumente de artă printere care: Monumentul Independenţei de pe Colnicul
Hora, ridicat în 1899 prin contribuţia cetăţenilor oraşului, bustul lui Spiru C.
Haret, statuia ecvestră a domnitorului Mircea cel Bătrân situate în Piaţa Civică.
Peisajul urbanistic al Tulcei este întregit de numeroase obiective ale arhitecturii
vechi şi noi: biserica catedrală „Sfântul Nicolae”, biserica Sf. Gheorghe (biserica
cu ceas), geamia catedrală „Azzizie”, sediul Institutului de cercetări şi proiectări
„Delta Dunării”, impunătoarea clădire a liceului„Spiru Haret”, clădirea liceului
fiind construită în stilul arhitecturii româneşti. „Liceul a pus bazele celei dintâi
biblioteci din oraş care încearca să raspundă setei de cunoaştere a elevilor şi
populaţiei”. Poartă a Deltei, oraşul Tulcea constituie pentru tot mai mulţi turişti
din ţară şi străinătate un ultim punct de escală al itinerarului spre originalele
peisaje deltaice.

Sulina stârneşte interesul vizitatorilor datorită plajei sale destul de întinse,
cu nisip foarte fin, cât şi faptul că este foarte accesibilă în lunile de vară. Totodată
oraşul oferă turiştilor numeroase obiective: vechiul şi noul far, digul ce pătrunde
adânc în mare, Palatul Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos, portul de tranzit,
frumosul chei încadrat de spaţii verzi, care constituie un agreabil loc de odihnă,
Casa de Cultură etc. Prin construirea de noi obiective industriale şi portuare,
Sulina îndeplineste o importantă funcţiune industrială, comercială şi portuară.
Prin instituirea regimului de port liber, în actual delimitare teritorială a
oraşului Sulina se efectuează activităţi cum sunt: manipularea, depozitarea,
sortarea, condiţionarea, ambalarea, fabricarea, prelucrarea, marcarea, expunerea,
testarea, vânzarea -cumpărarea expertizarea şi repararea de nave, operaţiuni
financiar-bancare, precum şi alte operaţiuni specifice porturilor şi zonelor libere.
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În împrejurimile Sulinei pot fi vizitate pădurea Letea şi vecinătăţile ei,
rezervaţia natural „Haşmacul Mare”, lacurile Roşu, Roşuleţ, Puiu, Lumina,
Puiuleţ, iar de aici dunele de nisip,sărăturile şi satul pescăresc Caraorman.

Zona Babadagului, cu întinsele sale păduri de stejar şi tei, reprezintă o
valoroasă regiune turistică, capabilă să ofere turiştilor privelişti încântătoare şi să
ia contacte cu numeroase monumente şi locuri istorice. Situat la 37 km de Tulcea,
oraşul Babadag este mărginit la nord-est de lacul ce-i poartă numele, la est şi sudvest de colinele împădurite Koium-Baba (Tatăl oilor) şi Carada, iar la nord-vestde
depresiunea Nalbantului. Oraşul oferă câteva interesante obiective turistice între
care: Muzeul de Artă Orientală, mausoleul lui Ail-Gaza-Paşa, campingul „Doi
iepuraşi”.
Articol realizat de profesor Geografie-Pîrvu Monica
12

DELTA DUNĂRII
"Paradisul pasărilor", "cel mai tânăar pământ al Europei" sunt sintagme
cunoscute prin care este definită adesea Delta Dunării.
Un tărâm magic, o lume care pare încremenită în timpurile ei primordiale
şi unde zbuciumul civilizaţiei este lăsat în urmă, undeva la gurile Deltei.
Delta Dunării sau supranumită "ŢARA APELOR", cu chipul ei geometric,
veritabil muzeu natural este cea mai nouă şi mai joasă regiune a ţării noastre. Este
un unicat în Europa prin flora si fauna sa. Delta Dunării s-a format pe locul unui
fost golf marin care treptat s-a format în liman, apoi a devenit delta, forma
incomplet consolidată.
În ceea ce priveşte vechimea, Delta Dunării este rezultatul unei relații de
13.000 de ani dintre fluviul Dunărea și Marea Neagră. Pe de o parte fluviul
transportă anual 30 de milioane de tone de sedimente, din care 1,5 milioane de
tone ajung să se depună în Deltă, fiind esențiale pentru viața numeroaselor specii
de aici.
De cealaltă parte, Marea Neagră, prin intermediul valurilor și curenților,
permite extinderea deltei sau erodează malurile. Ca regulă generală, zonele umede
au o importanţă crucială pentru oameni, fiindcă refac rezervele de apă, protejează
așezările umane de excesul de apă cauzat de inundații sau furtuni, filtrează apa,
sunt mediu propice pentru înmulțirea peștilor și pot contribui la dezvoltarea
economiei locale.

10 lucruri mai puţin cunoscute despre Delta Dunării








Este singura deltă din lume declarată, încă din anul 1991, Rezervație a
Biosferei, în cadrul Programului UNESCO „Omul şi Biosfera”;
Este a treia ca mărime din Europa și pe locul 22 la nivel mondial, având o
suprafață de 5800 km², adică 2,5% din suprafața României;
În deltă regăsim aproape toate păsările existente la noi în țară și cea mai mare
colonie, protejată, de pelican comun din Europa, aflându-se aici peste 2.500
perechi;
Tot în deltă se află cea mai întinsă zonă compactă de stufăriș de pe
continent (1750 km²);
Aici se găsesc singurele păduri de nisip din România, pădurea Letea și
pădurea Caraorman, cu liane de până la 25 de metri;
Există 30 de tipuri de ecosisteme, peste 7400 de specii de plante și
animale (60% din populația mondială de cormoran mic și 50% din cea de
gâscă cu gât roșu);
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Pe lângă o mulțime de plante protejate, chiar pe luciul apei întâlnim
două plante carnivore: otrățelul de baltă (Ulticularia Vulgaris) și aldrovada
(Aldrovanda vesiculosa);

În apele Dunării și ale Deltei întâlnim cel mai mare peşte de apă dulce din
lume – morunul (Huso huso), de altfel în România și Bulgaria fiind singurele
populații viabile de sturioni sălbatici din Europa. Specie contemporană cu
dinozaurii, morunul poate trăi până la 100 de ani și poate depăși ca mărime un
autobuz. Dar, la fel ca și ceilalți patru sturioni pe care îi mai întâlnim la noi –
păstruga, viza, nisetrul și cega, toate specii protejate – acest pește este pe cale de
dispariție;
 De puțin timp, din 2010, castorul și-a făcut apariția din nou pe canalele deltei.
Simpaticul animal joacă un rol important în atenuarea efectelor inundațiilor,
menținerea legăturii între canalele principale și lacuri, gârle, japșe din
interior;
 Delta Dunării este cea mai mare suprafață reconstruită ecologic din Europa.

Articol şi desen realizat de eleva Răducu Oana – clasa aVII-a B
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După 6 ani de la apariţia în România, peste 4.000 de copii între 10 şi 14 ani,
fete şi băieţi, practică rugby-ul tag, primul pas către sportul de performanţă. La
început a fost o joacă. Un exerciţiu de încălzire pentru rugbyşti. Englezii l-au
botezat "rugby-tag", într-o traducere aproximativă rugby-eşarfă. L-au modelat, au
stabilit cîteva reguli şi, de prin anii '80, a început să se practice ca un sport de
iniţiere în şcoli. A prins repede, a traversat rapid toată Europa de Vest, a făcut
furori chiar şi în SUA, unde a devenit obligatoriu. Din 2004 a ajuns şi în România.
Sport "olimpic" şcolar
După un început timid, în 2010, rugbyul tag a intrat în programa şcolară de la noi,
ca activitate sportivă alternativă. Sute de şcoli şi de licee din toată ţara au aderat la
progamul iniţiat de Federaţia de rugby şi Asociaţia Galaxiasport. Acum, rugby-tag
face parte din Olimpiada naţională a sportului şcolar. Extistă în jur de 400 de
profesori care predau acest sport şi 5.000 de practicanţi în şcoli şi licee. Rugby tag
este o formă ușoară de practicare a „sportului cu balonul oval”.
Reguli de bază
Nu contează vârsta, sexul, nivelul de pregătire fizică sau îndemânarea celor care
intră-n joc. Nici măcar dimensiunile și natura (iarbă, gazon, nisip, pietriș, bitum,
parchet) suprafeței de joc. Se poate juca afară sau în interior. Contactul între
jucători se face prin smulgerea uneia dintre cele două eșarfe (tag-uri) atașate de o
centură cu arici la brâul purtătorului de balon. Secvența evenimentelor: 1- eșarfa
luată, 2 – balon pasat, 3 – eșarfa înapoiată, 4 – eșarfa pusă la loc. Loviturile cu
piciorul nu sunt permise, punctele fiind marcate doar prin eseuri. Jocul se practică
în echipe de 5-7 jucători pe orice fel de suprafață. Rugby-tag constituie o tranziție
la jocul de rugby cu contact. De exemplu, smulgerea eșarfei/tagului simulează
placajul. Elementul de bază a rugbyului – pasa înapoi – este păstrat în joc. În plus,
ca și la versiunea plină a jocului scăparea înainte a balonului pe direcția de atac a
jucătorului este penalizată. Inedit în rugby tag este faptul că în aceeași echipă, dar
și-n condiții de adversitate se pot afla băieți și fete, laolaltă. Se acordă un punct
pentru un eseu normal și trei puncte pentru unul marcat de o fată”.
Jocul încurajează în primul rând dezvoltarea fizică sănătoasă a individului.
Apoi, el contribuie la învățarea rugbyului într-o manieră cât mai lejeră. Totodată,
datorită flexibilității sale, rugby-tag poate fi practicat oriunde și de oricine
indiferent de gen sau vârstă.
ORA DE BUCURIE A GRUPELOR MARI A ŞCOLII:
Copiii sînt fermecaţi
La Şcoala Gimnazială.Numărul 6 Vulcan e pauză. Îi anunţ pe copii că vor face o
demonstraţie de rugby-tag. Puştii chiuie şi fug prin clase să-şi anunţe coechipierii
din echipa şcolii. Este vorba de echipa mare, de clasa a VII-a şi a VIII-a. Se
echipează repede şi abia aşteaptă să iasă afară. Cei din echipa mijlocie, de clasa a
VI-a, se uită cu jind: "Domnul, jucaţi rugby fără noi? Vrem şi noi". "Data viitoare,
acum joacă cei mari", îi liniştesc pentru moment.
Supăraţi pe fete
Dan e căpitanul echipei şcolii. Are un avantaj, practică şi Kempo. "Asta o să mă
ajute cînd o să devin rugbyst adevărat, cînd o să jucăm cu placaje", spune mândru
Dan. Se enervează la culme pe colega sa de echipă, Denisa: "Fetele astea! Numai
în apărare stau!". Geani reuşeşte cîteva eseuri spectaculoase şi "acoperă"
nereuşitele colegilor săi alaturi de Dan.
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De partea "galbenilor", Laurentiu şi Moise restabilesc echilibrul, chiar dacă în
echipa lor sînt şi două fete. Jocul se încinge. Apar vociferările la deciziile
arbitrului. Un fluier scurt restabileşte repede ordinea. S-a terminat egal, 8-8.
Salutul de final
Chiar dacă s-au mai împins şi s-au mai certat în timpul meciului, copiii au reuşit
să se abţină şi să nu placheze. La final, toţi, fete şi băieţi, s-au salutat şi au dat
mîna. "Aţi avut noroc! Data viitoare nu mai scăpaţi!", le-a aruncat Laurentiu o
provocare "portocaliilor".
Marea provocare ONSŞ-etapa judeţeană:
Antrenandu-se din greu şi cât mai competitiv băieţii şi fetele din echipa Şcoala
Gimnazială Nr. 6 Vulcan, au jucat de la egal la egal la etapa judeteana a ONSŞ. cu
toate şcolile participante, au tinut capul sus pe tot parcursul etapei, au colaborat
exemplar ca şi echipă, concentrarea a fost maximă, ca în final talentul şi voinţa
fiecărui elev a fost rasplatită de ocuparea pe podium al locului al-II-lea, în data de
26.03.2015. Felicitari pentru dovada de fair-play, şi optimismul dovedit pe
parcursul competiţiei!
Concluzia:
Acest rubby-tag e un fel de cârlig, să atragem copii către sportul cu balonul oval.
Nu se lovesc, nu se sperie, nu le mai este teamă şi unii pot ajunge rugbyşti
adevăraţi. Deşi rugby-ul tag nu are decît câţiva ani la noi, e îmbucurător că la
ONSŞ au început să vină tot mai mulţi copii alături de profesorii lor
reprezentându-şi şcolile şi pasiunea către sport indiferent de popularitatea
disciplinei pentru care pledează.

Articol realizat de profesor Educaţie Fizică-Porkolab Mihai
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Proiectul
Proiectul reprezintă o metodă mai complexă de evaluare care poate furniza
informaţii mai bogate în legătură cu competenţele elevilor şi, în general, cu
progresele pe care ei le-au făcut de-a lungul unei perioade mai îndelungate de
timp.
Proiectul începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinilor de lucru,
parcurgerea conţinuturilor aferente unităţii tematice alese (curriculum formal), se
continuă prin activităţi extracurriculare (curriculum nonformal) şi studiu
individual (curriculum informal). Temele pe care se realizează proiectele pot fi
oferite de către profesor, dar, în anumite cazuri, ele pot fi propuse şi de către elevii
care elaborează aceste proiecte.
În funcţie de complexitatea temei alese, proiectul se poate derula pe
parcursul mai multor zile sau săptămâni şi se încheie în clasă prin prezentarea
raportului asupra rezultatelor obţinute şi a produselor realizate.
Această metodă îi rezervă elevului un rol activ şi principal în înfăptuirea
obiectivelor, determinându-l nu numai să imagineze, să construiască mental, ci şi
să transpună în practică, să găsească mijloacele şi resursele de transpunere în fapt
a ceea ce a prefigurat.
Pentru aceasta, elevul trebuie să facă investigaţii, să strângă materiale
informative, pe care apoi să le selecteze, să le ordoneze şi să le prelucreze.
Rolul profesorului este să observe şi să orienteze pe elevi să întreprindă
cercetarea, să-i ajute în procurarea materialelor informative, să le organizeze
activitatea, să le ofere sugestii.

Articol realizat de profesor Limba şi Literatura Română -Trif Lorena
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PSIHOTEST-SUNTEȚI TOLERANT CU CEILALȚI?
COMPONENȚA: AUTOCUNOAȘTERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
1. Dacă vi se face o farsă urâtă, cum reacţionaţi?
a)Faceţi haz de necaz.
b)Vă supăraţi.
2. După dv., persoanele care sunt amabile o fac din interes?
a)Da.
b)Nu.
3. Vă deranjează persoanele care se îmbuibă la petreceri?
a)Nu în mod deosebit.
b)Da, de altfel nu o să le mai invit.
4. Dacă un prieten care v-a fost prezentat în cadrul grupului din care faceţi
parte încearcă cu orice preţ să fie
„regele” întâlnirii, ce gândiţi despre el?
a)Ce obraznic!
b)Sunteţi mulţumit.
5. O prietenă puţin cam plicticoasă vă roagă mereu să o însoţiţi la medic, la
cumpărături. Ce îi vei răspunde la a nu ştiu câta rugăminte asemănătoare?
a)Că, uneori, s-ar putea descurca şi singură.
b)Nu sunteţi liber(ă).
6. La o serată între prieteni, o persoană de o anumită vârstă începe să pledeze
pentru frumuseţea timpurilor trecute, scoţând la iveală o serie de idealuri
nostalgice pe care dv. le credeţi demodate.
Cum reacţionaţi?
a)Îi spuneţi că părerile sale sunt o ofensă pentru părerile democratice şi
pentru Constituţie.
b)Nu ascultaţi şi plecaţi mai repede decât v-aţi propus să staţi.
7. Indirect aflaţi că prietenia dvs. pentru un coleg de sex opus provoacă
gelozia iubitei (sau a iubitului). Cum reacţionaţi?
a)Puţin îmi pasă.
b)O asemenea bănuială mă răneşte.
8. Dacă organizaţi un joc de societate de societate cu prietenii, ce preferaţi?
a)Să participe toată lumea.
b)Să participe numai cei care cunosc jocul.
9. Ce părere aveţi despre persoanele extravagante?
a)Că se expun ostentativ.
b)Că sunt deosebite de oamenii comuni.
10. Ce părere aveţi despre cineva care şi-a pierdut locul de muncă?
a)În timp, aceasta se poate întâmpla tuturor.
b)Nu-şi făcea probabil datoria.
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11. Frecventaţi persoanele care nu au aceleaşi idei, cultură şi stil de viaţă ca
şi dv.?
a)Rar.
b)Adesea.
12. Consideraţi că sunt „minciuni” propunerile acelora care vor să-i
recupereze pe drogaţi?
a)Da.
b)Nu.
13.Vi se întâmplă adesea să ridicaţi glasul pentru a vă susţine punctul de ved
ere?
a)Da.
b)Nu.
14.Vă plac noutăţile?
a)Da.
b)Nu.
15.Sunteţi de acord că foarte mulţi oameni nu-şi fac munca?
a)Da.
b)Nu.
Calculare scor
Acordaţi-vă câte un punct pentru fiecare răspuns care corespunde tabelului:
1:a
5:b
9:b
13:a
2:b
6:b
10:a
14:a
3:a
7:a
11:b
15:b
4:b
8:a
12:b
Interpretare rezultatelor
De la 15 la 10 puncte. Sunteţi dotat cu o mare flexibilitate mintală şi detestaţi
atitudinile rigide. De aceea respectaţi gândurile şi comportamentele diferite de
ale dvs., cu condiţia ca ele să nu atenteze la libertatea dvs., situaţie în care vă
vedeţi nevoit să interveniţi cu tact. Răbdarea dvs. este superioară celei medii.
Probabil că această deschidere mintală se datorează unei solide culturi sau
unor frecvente şederi în străinătate. Din nefericire, cei care nu vă cunosc bine
iau adesea această toleranţă ca o slăbiciune, de care caută să profite.
De la 9 la 5 puncte. Sunteţi o persoană tolerantă, capabilă de a înţelege punctele
de vedere diferite de ale dvs. Vă place să comparaţi ideile dv. cu ale altora.
Chiar dacă discuţiile sunt foarte stimulative, încercaţi să nu fiţi prea agresiv.
Dar în faţa ignoranţei şi a mitocăniei supleţea dvs. se diminuează, situaţie în
care nu ezitaţi să spuneţi adevărul celor care vă rănesc sau inoportunează.
De la 4 la 0 puncte. Sunteţi de-a dreptul intransigent, aveţi idei foarte precise pe
care le apăraţi cu vigoare, chiar atunci când nu este necesar. Nu vă simţiţi
„prea bine” când discutaţi calm cu cineva care nu are aceeaşi părere ca dvs., vă
ambalaţi uşor pentru lucruri fără importanţă şi începeţi imediat să ţipaţi.
Oricare ar fi circumstanţele sau atmosfera, încercaţi, întotdeauna, să vă
impuneţi punctele de vedere şi dacă nu reuşiţi plecaţi trântind uşa.
Comportamentul dumneavoastră rareori inspiră simpatie.
Test propus de profesor Şerban Eniko
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Pământul este înconjurat de frumuseţea fără margini a cerului albastru,
care pare fără sfârşit. Diversitatea sa de tente se schimbă de la zi la zi, de la un
punct al cerului la altul.
Lumina cerului este pur şi simplu lumina difuzata a soarelui. Ştim că
difuzia pe particule mici creşte o dată cu apropierea de capătul violet al spectrului.
Culoarea cerului conţine mult violet (faţă de care ochiul nostru nu este prea
sensibil), o cantitate apreciabilă de albastru, puţin verde şi foarte puţin galben şi
roşu. Combinaţia tuturor acestor culori dă albastrul cerului. Difuzia luminii care
colorează bolta cerească nu poate fi produsă nici de particule de praf, nici de
particule de apă sau de gheaţă. Singura posibilitatea este aceea că însăşi
moleculele de aer, fiecare în parte, constituie centrii de difuzie; difuzia produsă de
o moleculă este foarte slabă, însa suficientă pentru un strat cu o grosime de câţiva
kilometri să capete o strălucire considerabilă în care predomină culoarea violetă şi
cea albastră.
Lumina solară, aşa cum o vedem, îşi pierde razele albastre şi violete, care
sunt difuzate în aer. De aceea Soarele apare sub o nuanţa slaba gălbuie, care
devine mai intensă, atunci când se află aproape de orizont pentru că razele în acest
caz parcurg prin aer un drum mai lung. Culoarea sa trece treptat în portocaliu iar
apoi în roşu, care, este specific soarelui la asfinţit.

VARIABILITATEA CULORII CERULUI ALBASTRU
Culoarea cerului albastru variază zilnic în funcţie de cantitatea de praf şi
picăturile de apă din aer. Albastrul cel mai profund se vede în timpul înseninărilor
temporare între două averse de ploaie, când se stabileşte o presiune ridicată. Pe de
altă parte, cerul devine albicios o dată cu apropierea unei depresii înainte ca să
apară norii cirus, sau vara, când atmosfera este plină de praf.
Cerul este cel mai albastru în timpul apusului sau răsăritului soarelui.
Faptul este lesne de înţeles: în momentul acesta, punctele apropiate de zenit se
află la o distanţa de 90 de grade de soare şi de orizont.
Particule mici difuzează în special culoarea violetă şi albastră, în mod
aproape uniform în toate direcţiile.
Articol realizat de profesor Fizică – Bodnariu Rodica
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Început de primavără

Sub razele blânde ale Soarelui,zăpada se topeşte văzând cu ochii,iar gheaţa care cu
puţin timp în urmă stăpânea apa cristalină ale râurilor si lacurilor ,acum e aproape
inexistentă.
Mantia albă a iernii,cândva întinsă peste întregul ţinut,este acum
zdrenţuită,rămânând doar câteva urme albe din cojoacele bătrânei Ierni,care acum se
zăresc doar pe crestele munţiilor.Ghioceii,nerăbdători de a vestii sosirea Primăverii,îşi
fac primii apariţia ,printre firicelele de iarbă recent născute si ramaşiţele de
zăpadă.Una dintre frumoasele fiice ale Anului ,”PRIMAVARA”,şi-a făcut apariţia
,mult aşteptată de către întreaga natură.După îmbrăţişarea rece a iernii,arborii
dezgheţaţi ,încep să prindă culoare ,înmugurind,vieţuitoarele ies din ascunzişuri
bucurându-se de mângâierea Soarelui,albinuţe,gândecei şi fluturaşi zboară din floare în
floare,hărnicuţle furnici îşi încep exploatarea,iar dintre ramuri de copaci ,păsărelele
cântă.
Bucuria naturii cuprinde şi toată suflarea omenească.Ciobănaşii îşi mână
turmele spre păsunea verde ,mieluşeii gingaşi ,zburdă veseli pe câmpiile proaspăt
înverzite.Gospodarii trebăluiesc în curţile caselor ca nişte furnici,iar copiii se bucura şi
ei de sosirea Primăverii ,jucându-se veseli sub razele Soarelui.Toată lumea si toate
vieţuitorele Pământului sunt vesele şi mulţumite că Primăvara s-a reîntors.
Primăvară ,bine ai sosit!

Eleva:VULTUR ANDREEA-MARIA
CLASA a VI-a A
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PRIMĂVARA
E primăvară, verde, Soare!
Natura si-a schimbat din nou veşmântul.
În aer e miros de sărbătoare;
Iar gazele-au pornit din nou colindul.
Berze, cocori şi rândunele,
Se-ntorc acas’, la cuiburile lor.
Privind acum cu dragoste la ele
Le spuneam: De voi ne-a fost în suflet dor.
Copii şi flori şi miei şi fluturi
Cu bucurie primăvara-au salutat.
Iar noi sfios, cu ei alături,
Să spunem un pios ,,Hristos a înviat”!

Eleva Vieru Diana clasa a V-a C

VINE,VINE PRIMĂVARA!
Se apropie primăvara, cel mai frumos anotimp şi prima fiică a bătrânului an.
Toată natura se trezeşte la viață să îşi arate frumusețile, după somnul adânc al iernii.
Acum se întorc păsările călătoare, înveselind pădurile cu cântecele lor minunate. Chiar
şi greierul îşi scoate chitara, cucul îşi strigă numele, iar albinele vor umbla din floare
în floare după nectar. În cea dintâi lună a primăverii este şi ziua mamelor, ființele cele
mai dragi. Miresmele şi aerul curat te învăluie plăcut. Sufletul îți tresaltă, zâmbind
fericit. Câtă bucurie poate aduce acest anotimp!

Elev Florea Beniamin clasa a II-a B
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De 1 Martie, femeile din România primesc mărţisoare.
Este un moment pe care puţină lume îl mai considera astazi magic.
1 martie este considerat, după vechiul calendar, începutul unui Nou An. Se pare că
românii sunt singurii europeni care sărbatoresc, de doua ori în fiecare an, Anul Nou,
deşi puţini români o ştiu.
Obiceiul Mărţişorului este o sărbatoare care nu se gaseşte în lume decat în spaţiul
carpatic şi, pentru marea lui frumuseţe, a fost împrumutată şi de popoarele ţărilor
vecine.
La origini, acest dar magic, ritualic, se purta la încheietura mâinii. Apoi a fost purtat la
gât. Acum, mărţişorul se prinde în piept sau se constituie într-un cadou simbolic oferit
femeilor.
Drumul acestui obicei până în zilele noastre este uşor de urmărit.
Secretul "puterii" mărţişorului stă, de fapt, în firul de lână alb, care se înfăşura
cu altul negru (roşul apare mai târziu), ca un simbol de moment sau generic al
împletirii dintre iarnă şi vară (acum este momentul în care primavara începe să se faca
simţită, temperaturile încep să crească, ziua se măreşte tot mai mult, răsar primele
flori), dintre întuneric şi lumină, dintre bine şi rău, dintre viaţă şi moarte.
Mai târziu, firul împletit a fost împodobit cu un ban de aur - apoi cu o mică bijuterie.
Foarte important era gândul bun cu care acesta era însoţit în dar
Felul în care aceste fire de lână se realizează tine de un ritual al armoniei. Se fac
adevarate calcule, care pune de acord statura celui pentru care se face mărţişorul cu
poarta casei, cu uşa şi cercevelele ferestrelor. Cu alte cuvinte, structura fizică a
viitorului posesor de fir magic trebuie să se integreze corect în mediul apropiat.
Talismanul îl va apăra în aceeaşi măsură în care poarta, uşa şi ferestrele apără casa în
care el trăieşte.
Mărţişorul se punea copiilor, fetelor, fiinţelor fragile, pentru a fi apărate de primejdii,
boli şi să nu le ardă soarele prea tare.
Într-o anume zi magică, Mărţişorul se scotea şi se agăţa de creanga unui pom. Soarta
lui prin ploi vorbea despre soarta celui care-l purtase.
Există zone din Moldova în care fetele confecţionează mărţişoare ţi le oferă
aleşilor lor.
În firul magic alb-roşu al mărţişorului se împleteau destinul individual şi cel universal
(al rosturilor sociale şi cosmice).
Unele legende spun că firul mărţişorului ar fi tors de Baba Dochia, zeiţa agrară şi
lunară (de aici şi simbolul banului de argint găurit ce intruchipa luna şi se agăţa de fir).
Chiar şi în zilele noastre, podoabele de mărţişor apar mai mult sub forma unor
reprezentări feminine (floare, pasăre, albină). El marchează ascendenţa principiului
feminin, vizibilă în toate manifestarile.
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PENTRU MAMA

Mamă-ți spun că te iubesc
Şi vreau să mă străduiesc
Să te fac mândră de mine
Să ai zilele senine.
Azi îți dau un mărțişor
Şi te pup pe obrăjor.
Gavrilescu Răzvan clasa a II-a B
Şi elevii şcolii noastre au confecţionat mărţişoare şi felicitări pentru mămici
realizând o frumoasă expoziţie.
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Eu, ca adolescent am multe pasiuni: desenul, pictura, muzica, dansul...
În zilele noastre, majoritatea adolescenților sunt dependeți de comunicarea prin
intermediul rețelelor de socializare. Eu nu sunt așa.
După școală, eu și prietenii mei ieșim în fața blocului, discutăm despre școală, ne
plimbăm prin oraș cu rolele. Unii dintre noi, avem pasiuni, visuri, pe care vrem să le
transformăm în realitate și de aceea le facem cu mult drag.
Prietena mea, Diana dansează, vrea să se facă dansatoare, Andreea merge la
canto, vrea să se facă cântăreață de muzică populară. Mie îmi place desenul, care mă
relaxează dar pe lângă acesta, îmi place mult limba română. Vreau să mă fac
profesoară de limba română, dar doamna dirigintă mă îndrumă, să fiu jurnalist. Din vis
se poate face realitate, dacă vrem și ne străduim. Ca adolescent mă gândesc și la viitor.
Vin anii când vom avea fluturași în stomac și abia aștept să trec într-o altă etapă a
vieții. Dar până atunci, ne preocupă școala, prietenii și viața. În adolescență ne dăm
seama cu adevărat ce înseamnă prietenia, cine ne sunt prieteni. Trebuie să profităm de
adolescență, ca de copilărie, pentru că vom regreta că a trecut această perioadă prea
repede.

Eleva Ciobanu Denisa clasa a V-a C

Bună! Noi suntem Oana și
Anița,suntem colege de clasă și avem
foarte multe lucruri în comun. Unul
dintre aceste lucruri este că amândouă iubim serialele, deci, ne-am gândit să vă
prezentăm, pe rând serialele noastre preferate.
Bună! Mă numesc Oana iar serialul meu preferat este The Vampires Diaries. The
Vampires Diaries este un serial de televiziune american pentru adolescenți regizat de
Kevin Williams. Serialul urmărește viața Elenei Gilbert (Nina Dobrev), care se
îndrăgostește de vampirul Ştefan Salvatore (Paul Wesley). Curând, fratele mai mare a
lui Ştefan, Damon (Ian Somerhalder), intervine în viața celor doi, îndrăgostindu-se de
Elena. Cei doi frați se îndrăgostesc de Elena din cauza asemănării izbitoare cu
Katherine Pierce, cea care a marcat viaţa celor doi. Viaţa Elenei nu a fost uşoară până
să devină vampir. Katherine Pierce fusese foarte furioasă pe Elena şi a încercat de
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nenumărate ori să-i distrugă viața. Dar acum, în prezent, Katherine nu mai este pentru
că, Elena i-a pus capăt zilelor, înfingându-i un ţăruș în inimâ, continuându-și viaţa
împreună cu Damon. În aceste timpuri, se confruntă cu Kai Parker, care, chiar dacă
este un personaj rău, înnebunește adolescentele datorită faptului că este un vrăjitor
chipeș. Întâmplările vor continua să ruleze fin, cu la fel de multă critică şi ironie.
Bună! Sunt Aniţa și serialul meu preferat este Teen Wolf. Teen Wolf este un serial
american regizat de Jeff Davis şi este bazat pe filmul cu acelaşi nume din 1985.
Personajul principal este Scott McCall, care este muşcat de un vârcolac în timp ce
căuta un corp fără viaţă, în timpul nopţii în pădure. Personajul meu preferat este Stiles
deoarece este amuzant, sarcastic şi în acelaşi timp, un prieten adevărat.

Eleve Dungă Oana şi Chirică Aniţa – clasa a VII-a C

Pasiunile mele au fost mereu
fotografiatul , desenatul şi
ascultatul muzicii.
Aceste trei lucruri care
sunt neinsemnate pentru unii
pentru mine ele sunt totul.
Ele ma fac să mă simt mai bine când sunt tristă , şi când inima mea pare un bolovan
încătusat , şi mă menţine fericită când sunt bucuroasă şi inima mea se simte libera şi
uşoară.
Aceste lucruri sunt foarte speciale şi importante pentru mine , şi mă bucur enorm că
mi-am găsit aceste trei lucruri care mă fac fericita , si care-mi eliberează inima de tot
ce –i rau .
Fotografiatul ……
Fotografiatul este principala mea pasiune . Ador să fotografiez peisaje care mi se par
speciale , persoane , mai ales eu , sau chiar lucruri pe care le zaresc accidental
mergând pe stradă , şi îmi mai place mult să fotografiez animale.
Fotografiatul e un mod de a păstra amintirile cele mai dragi pentru eternitate
.Fotografiatul este ca şi sufletul nostru, pentru că şi în suflet ne pastram aminitiri si
momente dragi. Si sufletul si fotografiile sunt eterne , dar sufletul nu se poate
transmite din generaţie în generaţie , dar fotografiile da .
Fotografia nu este o munca sau o obligatie.Este un lucru pe care îl faci din plăcere ,
din inimă , din iubire. Eu iubesc să mă joc cu efectele , modurile si structurile
fotografiilor . Eu le dau culoare , si ele îmi dau mie.
Prin fotografii poti avea persoanele cele mai dragi langa tine , chiar dacă defapt voi
sunteţi la mii de kilometri . Dar distanţa nu contează ,atât timp cât sentimentele din
sufletele persoanelor dragi le poţi simţi doar prin mimica feţei din fotografii.
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Desenul este a doua cea mai mare pasiune a mea. Ador desenatul încă de când
eram mică. Cu toate că nu ştiam să desenez nici pe departe cum o fac acum acest
desen este primul, şi este special.

Ascultatul muzicii e al treilea hobby al meu.
Când ascult muzică mă simt de parcă toate sentimentele mele negative se risipesc
în versurile dramatice , triste , energice , rock , house , pop , rap sau fericite ale
melodiilor pe care le ascult . Când sunt fericită muzica mă bucură şi mă
energizează şi mai mult . Când sunt tristă muzica mă ajută să îmi revin şi mă ajută să
mă simt de o sută de ori mai bine ca înainte . Acestea sunt hobby-urile mele . Ele sunt
prietenele mele cele mai bune în momente dificile. Sunt niste lucruri extrem de
speciale pentru mine , si făra ele viaţa mea nu ar mai fi completă , ci dominată de un
gol etern.

Eleva Lupu Emilia – clasa a VI-a C
27

“SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” ÎN ŞCOALA
NOASTRĂ
IMAGINI DIN ACTIVITĂŢILE REALIZATE DE ELEVII NOŞTRI
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SĂ RÂDEM PUŢIN…

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.
- Chiar credeţi că meritam eu să-mi puneţi nota unu, domnule profesor?
- Ce să fac, dacă alta mai mică nu există?
- Grozav aş vrea să zbor pe Lună în timpul tezelor!
- De ce?
- Acolo orice materie este de 6 ori mai uşoară!
- Eu nu vorbesc prea mult, zise profesorul de limba română către elevul Ionescu, când
fac cu degetul aşa înseamnă că vii la tablă.
- Nici eu nu vorbesc mult, d-le profesor, eu când dau din cap înseamnă că nu vin.

La ora de literatură:
- Popescule, spune-mi, te rog, când s-a nascut Eminescu?
- In 1850, d-le profesor!
- Dar în 1859 ce a fost?
- A avut Eminescu 9 ani, d-le profesor.

Bulişor şi Trulişor, după lucrare.
- Tu ce-ai făcut? întreabă Bulişor.
- Am dat foaia goală, răspunde Trulişor.
- Şi eu la fel.
- Ce ne facem? Dacă zice că am copiat unul după altul?

La ora de gramatică, învăţătoarea îl întreabă pe Andrei:
- Care e viitorul verbului "eu casc"?
-"Eu dorm", răspunde Andrei.
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La o lecţie de mate, profesorul îşi întreabă elevii:
- Dacă sunt 12 oi într-o curte şi 6 dintre ele sar afară peste gard, câte oi rămân ?
- Niciuna, răspunde Georgel.
- Niciuna ? Nu ţi-ai învăţat lecţia la matematică Georgel.
- Dar domnule profesor dumneavoastră nu-mi cunoaşteti oile ! Când sare una, sar
toate !
-Îmi poţi numi cinci animale care trăiesc în Africa?
-Da. Patru elefanţi şi o girafă.

Ionică, tu ai văzut vreodată un cerb? îşi întrebă bunica nepoţelul venit în vacanţă
la ţară.
-Da, la televizor.
-Eu te întreb dacă l-ai văzut în natură?
-Nu, tăticul nu ne dă voie să scoatem televizorul afară.
În ce grupă animală clasificăm şarpele cu ochelari? întrebă profesorul.
-În cea a animalelor cu vedere slabă, răspunse un elev.
-Care păsări sunt cele mai înaintate în vârstă?
-Cele împăiate.
-Mămico, scrie-mi o scrisoare pentru Moş Crăciun!
-Dar de ce n-o scrii tu?
-Pentru că-mi trimite iar o carte de gramatică, dacă vede cum scriu.
-Mi-am cumpărat trei cărţi de Barbu Ştefănescu Delavrancea, îi zise o elev unei
prietene.
-Vai, eu n-am citit încă nici o carte a acestor autori.
-Vitoria Lipan avea un câine. Ştii cum îl cheamă? întrebă profesorul.
-Cuţu! răspunse elevul.
Ce limbi străine faceţi la şcoală?
-Franceza, engleza, matematica şi fizica.
-Nu înţeleg de ce latina îţi pune atâtea probleme: doar e o limbă moartă.
-Da, tăticule, dar profesorii trăiesc.
Când e timpul cel mai potrivit pentru culegerea merelor? întrebă învăţătorul.
-Când doarme paznicul! răspunse Gigel.
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