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Clopoțelul a sunat din nou 

 

Un nou început, dar de fapt o continuare a acestui proiect minunat numit 

CLOPOȚELUL MILENIULUI TREI. Primul număr din anul școlar 2016-2017 își 

propune noi argumente pentru a demonstra că fiecare dintre noi dispune de propria 

creativitate, prețuind originalitatea, asumarea propriei identităţi. Nu trebuie să fim 

ca X sau ca Y, putem fi noi înşine. Şi totuşi, un model poate avea o influenţă 

pozitivă asupra noastră. Putem învăţa din experienţele celor din jurul nostru, 

croindu-ne propriul drum.  

      Coordonatorii revistei 
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E a s t e r  terms explained 

 

 
     theHolySpirit-something that can`t be seen or touched 

          April-the 4th month of the year 

           Pascha-a traditional cake 

           Penance-a self „punishment” for one`s sins 

holidaY - a time for fun and relaxation 

        

                           Eggs-a hen`s unborn children 

                          Ascension-rise to Heaven/ climb 

                   LastSupper-Jesus` last dinner with his disciples 

                           Temptation-something that you know you shouldn`t do 

                           Eastertide-Easter Sunday 

                           Resurrection-rise from the dead 

Prof. Limba engleză: TanasăRaluca Adriana  
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Propus de eleva Szabo Georgiana - clasa a VI-a 

 

 

Evaluarea la Limba şi literatura română 

 

Problema evaluării educaţionale este una dintre cele mai incitante şi mai  

controversate probleme. Este greu de conceput un sistem educaţional şi un act 

educaţional fără evaluare.  În şcoala modernă, procesul de învățământ se doreşte a 

fi unul axat pe modelul interactiv, ce presupune corelaţia şi interacţiunea reciprocă 

predare-învăţare-evaluare. 

Mi-am îndreptat atenţia asupra a două metode de evaluare: una clasică 

(testul) şi una modernă (portofoliul). Aşadar, a stabili o strategie de evaluare 

echivalează cu a fixa când evaluezi, sub ce formă, cu ce metode şi mijloace, cum 

valorifici informaţiile obţinute. În final, în funcţie de concluziile desprinse, elevul 

îşi va modifica strategia de învăţare, iar profesorul pe cea de predare. 

Scopul cercetării l-a constituit măsurarea progresului cognitiv al elevilor în 

urma administrării unor teste, precum şi identificarea capacităţii de feed-back al 

elevilor asupra procesului evaluativ. 

Nivelul de instruire al elevilor în domeniul limbii şi literaturii  române 

devine mai ridicat prin axarea profesorului pe evaluarea prin teste docimologice. 

Interesul elevilor  pentru munca suplimentară la limba şi literatura română poate fi 

stimulat prin folosirea metodelor complementare de evaluare. Metodele 
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tradiţionale de învăţământ coexistă cu cele moderne pentru ca educaţia să răspundă 

cerinţelor societăţii.  

Metoda tradiţională pe care am ales-o este testul docimologic (testul 

sumativ) iar cea complementară este portofoliul. În urma centralizării datelor 

furnizate de testele iniţiale, s-a proiectat o serie de activităţi care răspund solicitării 

curriculum-ului.  În această perioadă am măsurat cunoştinţele elevilor la limba 

română prin teste. Am anunţat obiectivele învăţării şi structura portofoliului, am 

urmărit produsele obţinute în urma activităţilor derulate pe parcursul anului şcolar.  

Pe parcursul anului şcolar, elevii au fost evaluaţi oral sau scris. 

Scopul întocmirii acestui portofoliu este de a-i stimula pe elevi în 

organizarea într-o manieră proprie, originală a noţiunilor teoretice. Atât elevii cât şi 

părinţii pot urmări progresul. Elevii trebuie să şi-l completeze în perioada 

şcolarităţii şi să constituie un instrument util în activitatea lor.    

La sfârşitul anului şcolar, elevii primesc o notă la acest portofoliu; în 

acordarea notei, ţin seama de evaluarea produsului, de evaluarea procesului şi de 

autoevaluare. După evaluarea portofoliilor, notele obţinute de elevi  au fost trecute 

în catalog. 

După aplicarea testelor iniţiale şi sumative, s-au centralizat datele furnizate 

de acestea în tabele centralizatoare analitice şi sintetice, care au facilitat sesizarea 

eventualelor lacune, a eficienţei mai mari sau mai reduse a strategiilor alese, 

iniţierea unor programe de compensare sau dezvoltare specifice.  

În acest timp, portofoliile elevilor au fost supuse evaluării şi autoevaluării.  

Cercetarea a urmărit să confirme sau să infirme faptul că metodele 

tradiţionale şi cele moderne pot coexista în evaluarea elevilor. Elevii preferă 

metodele tradiţionale scrise în proporţie de 90 %, fiind timoraţi la gândul că nu dau 

răspunsul corect, că nu se pot concentra de faţă cu ceilalţi. Evaluarea prin 

intermediul testelor este mai uşoară deoarece răspunsurile sunt clare, obiective, iar 

timpul de lucru este mai mare. 

Referitor la metodele moderne de evaluare, 70 % dintre ei preferă metoda 

portofoliilor, iar ceilalţi 30 % preferă metoda evaluării asistate pe calculator. Ei 

preferă evaluarea finală, urmată de cea iniţială şi cea continuă. Testele 

docimologice sunt cele mai utile instrumente prin care putem aprecia repede şi 

obiectiv nivelul clasei şi al fiecărui elev la un moment dat, iar elevii îşi cunosc 

nivelul pe scara valorică, având posibilitatea de a reflecta asupra posibilităţilor 

intelectuale proprii în comparaţie cu ale celorlalţi colegi. 

Prin folosirea metodelor complementare de evaluare, îi ajutăm pe elevi să se 

cunoască mai bine, le sporim încrederea în posibilităţile de care dispun. 

Noile perspective ale evaluării rezultatelor şcolare ale elevului impun câteva 

schimbări de optică personală . În primul rând, trebuie să fim mai obiectivi, să 

înlăturăm, pe cât se poate factorul subiectiv. 

Fragment extras din Lucrarea de Gradul I ”Eficienţa docimologiei în 

sporirea calităţii învăţării Limbii şi literaturii române în gimnaziu” 

 

Prof. Trif Maria Lorena 
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Amor înecat 

 

Atunci când inima se opune 

Începi să te gândești din nou 

Oare greșești, sau e bine?  

Nici tu nu știi, mai nou. 

 

Îți dorești să ajungi departe 

Alături de oameni noi 

Cu distanțe furate 

Oare este distanța dintre noi doi? 

 

Gândești normal, reacționezi ciudat. 

Te comporți ca un maniac 

Nimic nu mai ai de dat 

Pentru că îmi ești ca un drac. 

 

A fost perfect, dar nu va mai fi 

Dragoste din poezii 

Cu doi nebuni ce se iubeau, 

Iar la sfârșit se urau. 

 

Dragostea din plic a sosit  

Cu declarații la asfințit, 

Noi doi ne dezîndrăgostim  

Și după iar ne iubim. 

Ciobanu Andreea Denisa 

Clasa a VII-a C 

 

 

Iubirea izolatoare 

 

Noapte plângi, ziua zâmbești 

Încă încerci să iubești 

Dragoste ca în povești 

Tu știi doar să  amăgești. 

 

Durerea este in curs de redare 

Cu sentimente amare 

Încerci să te vindeci, dar îți dă eroare 

Orice încercare moare. 

 

În brațele tale,  

Ce pot fi brațele tale?! 
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Acolo găseam scăpare 

Vindecau tot ce mă doare. 

 

Mă simt foarte rău, fără  putere 

Lumea mea era condusă de el 

Nu avea ce să imi ofere 

A rămas doar un  rebel. 

Ciobanu Andreea Denisa 

Clasa a VII –a C 

 

 

L’adolescence 

 

 J’essaie de me redécouvrir  

Mais comment et par où commencer ?  

Chaque jour est différent  

Et je suis autrement jour après jour… 

Par la fenêtre de mon âme 

Je ne vois rien et j’ai peur. 

Maintenant…c’est aujourd’hui et moi… 

Moi, je m’ennuie d’hier, de mon enfance 

Mais l’adolescence est ici  

Je dois tout découvrir, tout aimer. 

 

Pascu Adelina Ioana 

Clasa a VII-a B 

 

 

Un jour, une nouvelle page, une vie 

 

Quand une nouvelle page de ma vie tourne 

Je regarde attentivement la danse des heures. 

Les secondes et les minutes qui passent me portent vers toi. 

Oh, mon doux amour, la pureté divine, 

Je veux que tu caresses mon âme sans cesse. 

Oh, mon tendre amour, avec toi je sens le paradis ! 

Nous deux, une vie heureuse. 

 

Pop Delia Lorena 

Clasa a VII-a B 
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Le sport et notre santé 

 

Tout le monde sait que pour une vie saine, nous devons faire un minimum 

de 30 minutes d'exercices par jour. Mais souvent, notre calendrier est tellement 

occupé qu'il semble presque impossible de se déplacer.  

Tout commence à partir de l'ordre de priorités: lorsque nous comprendrons 

que le mouvement n’est pas un composant optionnel de notre vie, mais un 

impératif, sûrement, nous trouverons le temps de donner une grande importance 

aux mouvements de notre corps. 

Le mouvement peut signifier tout ce qui est facile à faire: le déplacement de 

la marche, monter les escaliers, le jardinage, le travail physique. Il est important de 

prendre la prochaine étape et de pratiquer un sport ce qui signifie une activité 

physique d'intensité modérée ou plus, ce qui est une vraie chance pour nous 

maintenir en forme et prévenir un certain nombre de maladies. 

 

Dudui Marius Geza 

Clasa a VII-a B 

 

 

La santé et notre bien-être 

 

La manière que nous percevons la nourriture et les choix que nous faisons 

tous les jours a un impact significatif sur la santé et notre bien-être. 

Pour voir des effets notables, les gens doivent comprendre que la bonne 

nutrition et saine ne doit pas être occasionnelle, mais elle doit être intégré dans un 

style de vie qui assurera la santé globale et la longévité. 

Aucun aliment ne peut pas apporter seul tous les principes nutritifs dont le 

corps a besoin, mais une alimentation variée, modérée et équilibrée. 

 
Băltărețu Cristian 

Clasa a VII-a B 

 

 

Educaţia rutieră în ciclul primar 

 

Educaţia rutieră este o componentă a educaţiei civice, o educaţie pentru 

viaţă, prin care urmărim formarea unui set de competenţe civice necesare şi 

suficiente pentru a forma din copil un locuitor civilizat, un bun cetăţean. Indiferent 

de vârstă regulile referitoare la traficul pe drumurile publice impuse de societate 
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pietonilor şi vehiculelor trebuie cunoscute şi respectate cu consecvenţă şi 

responsabilitate.  

 Educaţia actuală nu poate fi concepută fără circulaţie, ceea ce implică o 

bună cunoaştere a regulilor de circulaţie,precum şi o aplicare corectă a acestora, 

dovedind o atitudine preventivă şi responsabilă. 

 Încă din familie trebuie începută educaţia rutieră, atunci când părinţii ies la 

plimbare cu micuţul ce abia merge în picioare. Atunci încep sfaturile despre locul 

unde are voie să se joace, despre trecerea străzii, despre autoprotejarea faţă de 

pericolele care se pot ivi pe stradă sau pe trotuar. 

 În grădiniţă şi şcoală, educaţia rutieră se desfăşoară într-un cadru organizat, 

prin activităţi bine alese,care să formeze copilului o conduită civilizată atât pe 

stradă, cât şi participant la trafic, mai târziu. 

 Şcolarii mici trebuie să cunoască culorile semaforului,să înţeleagă 

semnificaţia principalelor indicatoare de circulaţie: presemnalizare, trecere de 

pietoni, accesul interzis pietonilor, atenţie copii, drum obligatoriu pentru pietoni, 

drum obligatoriu pentru biciclişti, drum interzis bicicliştilor, etc., să-şi însuşească 

regulile de comportare în timpul călătoriei cu mijloacele de transport sau al 

deplasării pe jos. 

 Zilnic copiii se intersectează cu drumul public, devenind participanţi la 

traficul rutier. Aceasta le creează obligaţii precise pe care trebuie să le cunoască şi 

să le respecte cu stricteţe. Din acest motiv, datoria noastră , ca îndrumători este să 

le stimulăm copiilor interesul pentru cunoaşterea şi înţelegerea regulilor de 

circulaţie specifice pietonilor, asimilarea unor comportamente şi deprinderi de 

circulaţie, respectarea lor în orice împrejurare, formarea unor deprinderi care să fie 

suportul unor reflexe de adaptare. 

În afara orelor de curs, la sfârşit de săptămână, dar mai ales în vacanţe, elevii 

de toate vârstele sunt prezenţi în peisajul străzii, folosind drumurile publice din 

zori şi până seara, în calitate de pietoni, pasageri, biciclişti, conducători auto. 

 Jocul în vecinătatea drumului public sau pe carosabilul mai puţin circulat, 

fiind primejdios este interzis tuturor copiilor. Jocul pe trotuar deranjează circulaţia 

pietonilor, copiii intrând în conflict cu aceştia. Asemenea atitudini se soldează de 

multe ori cu incidente sau chiar cu accidente de circulaţie. 

 Jocul cu mingea, practicat în apropierea străzii sau chiar pe stradă, le 

captează total atenţia copiilor, încât aceştia uită de locul unde se află şi pericolele 

care îi pândesc. Mingea poate lovi maşinile sau mai rău maşinile pot provoca 

accidente. 

 În acest sens este foarte utilă colaborarea Şcoală – Familie - Poliţie. Se pot 

organiza dezbateri de cazuri de accidente, întâlniri cu agenții de circulaţie, 

concursuri pe teme de circulaţie rutieră. Tematica consultărilor, instructajelor cu 

părinţii şi copiii trebuie să se bazeze pe recomandările şi sfaturile că viaţa cu toate 

întâmplările ei este riscantă şi de multe ori trebuie să intervenim pentru însuşirea şi 

respectarea regulilor de  comportare pe drumurile publice. 

 Trebuie să acordăm o atenţie deosebită pentru obişnuirea elevilor cu 

deprinderea trecerii străzii  prin locurile marcate,la semafoare, să îi determinăm pe 
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copii să fie mai vigilenţi în alegerea locului de joacă şi de săniuş, patinaj, schi, la 

zonele foarte intens circulate, aparent fără pericole, adică să fie atenţi la viaţa lor. 

 Recomandările Poliţiei pentru prevenirea accidentelor  de circulaţie sunt: 

 Traversarea străzii numai prin locurile marcate, semnalizate prin indicatoare 

sau la culoarea verde a semaforului 

 Asigurarea înainte de a traversa că nu vine nici un vehicul care să pună în 

pericol viaţa pietonului 

 Strada nu este loc de joacă! 

 Cele mai sigure locuri de joacă sunt cele pe unde nu circulă maşini 

 Nu mergeţi pe partea carosabilă atunci când sunteţi cu rolele! 

 Până la 14 ani nu aveţi voie cu bicicleta pe drumurile cu trafic rutier intens! 

 Bicicleta trebuie să fie echipată corespunzător: far, stop, frâne, catadioptri! 

 Pentru reducerea numărului de accidente în rândul pietonilor, mai ales a 

micilor pietoni, dar şi pentru îmbunătăţirea climatului de siguranţă pe drumurile 

publice este vitală cunoaşterea şi respectarea regulilor de circulaţie de către copii şi 

ceilalţi participanţi la traficul rutier. 

 Demersurile cadrelor didactice şi al familiei în formarea deprinderilor 

practice de comportament civilizat pe drumurile publice ar trebui să  fie în acord cu 

recomandările Poliţiei Rutiere şi doar aşa ne putem asigura că vom contribui la 

formarea corectă a micului participant la traficul rutier, adică viitorul cetăţean. 

 

     
 

Bibliogafie: 

 

- ***Învăţământul primar - Revistă dedicată cadrelor didactice, Editura 

Miniped, Bucureşti, Nr.1-3/2006 

- ,,Codul  rutier. Întrebări şi teste (pentru obţinerea permisului de conducere 

auto)’’, Editura Naţional, Bucureşti, 2008 

 

Prof. înv. primar Revitea-Saidac Nicoleta Georgiana 
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Vulcan - Ma ville entre légende et modernité 

 

    
                                                                          

La ville de Vulcan est une ville du département d’Hunedoara (Roumanie) 

dont la population est d’environ 31 000 d’habitants, ville par où coule la rivière 

Jiul de Vest. Elle est située au centre de la dépression intramontagneuse de la 

Vallée du Jiu. La ville se trouve au pied des montagnes Vâlcan desquelles elle a 

pris son nom et elle s’est formée de deux petits hameaux: Crevedia et Vaidei. La 

région est entourée par les massifs montagneux Parâng, Retezat, Vâlcan, Șurianu 

dont les sommets s’élèvent au-dessus de 2500 m, renommés pour leur beauté, pour 

la richesse de la flore et de la faune (la réservation naturelle Parcul Național 

Retezat et les pistes aménagées pour les sports d’hiver par exemple attirent les 

touristes venus de tous les coins du pays et même de l’étranger). 

Les découvertes archéologiques montrent que la vie sociale a existé ici dès 

l’antiquité des Daces et des Romains mais la première attestation documentaire 

date de l’année 1462 par le roi Matei Corvin: le petit hameau qui comptait 

quelques cents d’habitants était un point important  douanier entre la Valachie et la 

Transylvanie.  

On raconte qu’il y a longtemps un berger, n’ayant plus envie de vivre seul 

dans les montagnes, il est descendu dans cette dépression et à la frontière de deux 

hameaux il a construit une pauvre maison. Ainsi les deux hameaux ont été unis et 

appelés Vulcan. Ici s’est formé une colonie d’ouvriers et fonctionnaires qui ont 

assuré la surveillance et le contrôle du défilé Vâlcan, le principal point douanier 

vers la Valachie. Sur son territoire se sont inclus les petits villages Dealu-

Babii(situé sur l’ancienne route romaine qui passe par le défilé vers Țara 

Hațegului), Jiu - Paroșeni et Coroiești. 

Dealu-Babii  est un petit village qui se trouve près de la ville où le temps 

semble cesser de s’écouler car les gens gardent encore si bien les traditions en ce 

qui concerne pas seulement les fêtes mais aussi leurs travaux en fonction du cycle 

naturel des saisons, leur manière de vivre. 

Jusqu’à la construction des chemins de fer qui relient les villes entre Simeria 

et Petrosani, Vulcan a été le centre administratif et économique de la Vallée du Jiu. 

Le vrai développement de la ville commença en 1857 quand on ouvrit la 

première mine de charbon et continua jusqu’en 1930 quand dans les mines de 

Vulcan travaillaient 3000 ouvriers. La crise économique de 1929-1933 a déterminé 

la fermeture des mines de Vulcan et à une récession économique et sociale 

signifiante de la ville. Mais la mine fut ouverte de nouveau en 1949 et elle a 

marqué une nouvelle étape très importante dans le développement de la ville. 
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Pendant des années elle a été un vrai laboratoire de recherche et d’expérimentation 

des méthodes d’exploitation. 

Mais Vulcan a été nommé “ville” seulement en 1952 quand elle a commencé 

connaître un étonnant développement urbanistique. A part la Mine Vulcan ont été 

conçues: la Mine Paroșeni (1963), l’Usine de Préparation Coroiesti; la Centrale 

Electrique Paroșeni, la Fabrique des piliers hydrauliques Vulcan, la Fabrique de 

Confections Vulcan et de nombreuses sociétés privées.  

 

   
 

Le 20 décembre 2003, Vulcan a été déclaré municipalité. Les établissements, 

l’infrastructure, les activités économiques qui existent, les ressources humaines et 

naturelles, le potentiel touristique représentent ensemble les pylônes du 

développement moderne, au contexte européen de la jeune municipalité. 

Les habitants de cette région mais pas les habitants qui sont venus ici 

d'autres zones ont été toujours appellés "momârlani". Leur costume populaire et 

leurs traditions ont été hérité de leurs ancetres, les Daces. A prèsent, on cherche 

toute modalité pour exprimer notre appartenance à cet espace et on porte avec 

fierté le costume populaire. Le costume populaire roumain donne une impression 

de grande unité malgré toutes ses variantes régionales.  

      
 

Prof. Moiș Marinela 

 

 

Probleme distractive 

 

Problema1 

În figura alăturată, care a fost realizată din 18 beţe de chibrit, putem identifica 13 

triunghiuri echilaterale (mai mari sau mai mici). Care este numărul maxim de 

triunghiuri echilaterale care pot fi "distruse" prin înlăturarea unui singur băţ de 

chibrit?  
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Problema 2 

Ce te faci atunci când îţi trebuie exact cinci litri de apă, dar ai la dispoziţie doar 

două găleţi: una de patru şi una de şapte litri? Te-ai descurca? 

 

Problema 3 

Utilizând de trei ori cifra 3 și o operație aritmetică obțineți 11. 

 

 

Răspunsuri 

1. 4 triunghiuri 

2. Umplem vasul de 4 l şi în turnăm în cel de 7l. Apoi umplem din nou vasul 

de 4 l şi îl turnăm în cele de 7 l. Va rămâne un litru în cel de 4l. Turnăm 

aceste litru în mortar, apoi umplem vasul de 4l şi îl turnăm şi pe acesta. 

3. O soluție este: 33 :3 = 11. 

 

Prof. Macarie Rodica 

 

 

Drogurile - Pericol de moarte 

 

Numărul de victime al drogurilor a crescut alarmant de mult. Există o 

mulțime de oameni care recurg la droguri. Problemele produse de abuzul de 

droguri și de traficul ilegal sunt printre cele mai grave probleme cu care se 

confruntă lumea de astăzi, amenințând generațiile viitoare și, în acest fel, viitorul 

vieții. 
    De ce consumă oamenii droguri? Răspunsul pare a fi simplu... ei doresc sa 

simtă altceva decât de obicei. Este greșit să spui și să faci: "încerc doar odată de 

curiozitate". Dacă iei odată vei dori să mai iei odată și astfel vei ajunge fără să-ți 

dai seama la dependență. Suntem ușor de influențat iar pentru unii anturajul este 

distrugător. Cercul de prieteni în care ne învârtim este una din cauzele care duc la 

dependența de droguri. "Dacă ia el, de ce să nu încerc și eu?" și așa începe totul... 

și apoi urmează chinul. Foarte mulți dintre cei care au luat droguri regreta enorm 

ca a au făcut acest pas negativ in viața. Însă pentru toți, integrarea sau reintegrarea 

in societate va fi foarte dificilă. O persoană care este cunoscută că ia droguri sau că 

a luat droguri este oarecum respinsă de societate. Ele sunt sedative care acționează 

asupra sistemului nervos. Relaxarea artificială și ușurarea de la neliniște și stres 
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mintal tinde să producă dependență psihologică și renunțarea de la utilizarea lor 

este problematică. Dependența poate duce la supradozare acută, care la rândul său 

poate cauza moartea din cauza depresiei respiratorii. În primul rând ei cauzează 

frisoane, dureri de cap, creșterea tensiuni și bătăi de inimă sporite. Efectele de 

lungă durată sunt greața, insomnia, pierderea greutății, convulsii și depresia. Sunt 

persoane care se gândesc cu adevărat la cei care acum trec prin aceste probleme 

cauzate de droguri și ridică clinici de dezintoxicare. Lumea te va privi altfel, se va 

feri de tine. Să nu te miri dacă nu iți vei găsi un loc de muncă. În fond, cine va 

angaja pe cineva care se droghează? NIMENI. Suferă și cei care au consumat 

droguri dar au reușit sa scape de ele. Deși nu ar trebui, lumea îi privește altfel. 

Totuși, acei oameni au fost bolnavi, dar s-au vindecat și merită o nouă șansa. Vreau 

sa le spun celor care sunt pe punctul de a consuma droguri să nu facă acest lucru. 

Societatea ii va respinge, prietenii și familia ii vor părăsi, traficanții îi vor urmări și 

îi vor folosi pentru scopurile lor. 

      Dependența nu este o joacă, este o dramă greu de descris la adevărata ei 

intensitate. Lipsa drogului produce stări de criza manifestate prin nervozitate 

excesivă, violență, tâlhărie și criminalitate. De ce să fii bolnav de o boala pe care o 

poți evita? De ce să fii jucăria altora? Drogul te scoate dintr-o stare de normalitate, 

sau de tulburare, te introduce în lumea falsei bucurii, după care te aruncă cu 

brutalitate în cumplitele chinuri ale iadului afectând atât sufletul, cât și trupul. 

SPUNE NU DROGURILOR, în orice situație. Viața ta nu va mai fi la fel 

niciodată. 

    Trebuie sa  ai putere întotdeauna sa spui NU !  

 

Prodan Mihai 

Clasa a VII-a C 

 

 

English - ”an universal language” 

 

Though it may sound surprisingly, English is the third spoken language in 

the world, after Mandarin and Spanish. There are 330 to 360 millions people who 

speak English as their first language. 

Estimates that include second language speakers vary greatly, from 470 

million to more than 1 billion.  

Besides the major varieties of English, such as American English, British 

English, Indian English, Canadian English, Australian English,Irish English, New 

Zealand English and their sub-varieties, countries such as South Africa, the 

Philippines, Jamaica and Nigeria also have millions of native speakers of dialect 

continua ranging from English-based creole  languages to Standard English.   

It  is also used as a common way to communicate  by various people of 

different nationalities,  so English  is  favoured as Internet grows in size every day. 

Developed in the UK and the US, it was only natural that much of the original 
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content for the internet was written in English. The Internet has only existed for a 

short time, but it’s already had a huge effect on the way people communicate. 

Learning English can therefore help you communicate more effectively 

while also giving you access to a much wider choice of content. 

 

So do you know English? 

 

Articol propus Prof. Galeș Anamaria 

 

 
 

Cangurul nu poate merge înapoi; are o săritură mai lungă de 12 metri şi sare 

cu o viteză mai mare de 60 km/oră.  

 
 
 
 

 

Ţepii ariciului nu sunt 

tăioşi sau otrăvitori ci el 

aplică pe ei o salivă 

spumoasă care serveşte 

doar la iritarea 

prădătorilor.  

 

 

Girafa nu poate scoate nici un sunet dar aude anumite sunete: guiţatul, sforăitul şi 

behăitul. 

 

       
 

 Bădeanu Maria 

Clasa a VI-a B 
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JOCURI CU NUMERE 

 
 

 
 

Jocuri propuse de eleva Lupu Emilia 

Clasa a VIII-a C 
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Numerologia 

 

Numerologia, studiul semnificației mistice a numerelor, are o istorie lungă și 

complicată, care cuprinde pe vechii cabaliști evrei, pe pitagoricienii greci, pe 

gnostici, pe numeroși teologi. 

,,Fără numere, noi nu înțelegem si nu invitam nimic" spunea adesea 

Philolaos, pitagorician din Crotona. 

Numerele 3, 7, 9, 13 se bucurau în Antichitate de o deosebită atenție, 

atribuindu-li-se puteri magice. 

Pentru că le plăceau numerele impare, zeii au hotărât ca moirele, surori 

considerate de eleni drept zeițe ale sortii, să fie trei. Charitele, divinitățile care 

reprezentau frumusețea și gingășia feminină erau tot trei, minunile lumii, șapte, la 

fel cum șapte era și numărul cerurilor, tot șapte numărul păcatelor, iar nouă, 

numărul muzelor. 

 

     Pitagora considera numerele impare nemuritoare, pentru că ele nu se    

pot împărți la doi. În sistemul construit de Pitagora, era denumit ,,numărul 

medical" deoarece se considera că a șaptea zi este decisiva pentru cei 

operați, sau pentru bolnavii contagioși. 

   ,,Cei Șapte Înțelepți" este denumirea sub care sunt cunoscuți în istoria Greciei 

Antice marii filozofi și oameni de stat: Bias, Chilon, Cleobul, Periandru, 

Pittacus, Solon si Thales. 

 

Unele popoare, babilonienii de pildă, considerau numărul ca un 

număr de bază în calculul aritmetic. Numărul 12 oferea multiple 

avantaje prin faptul ca se divide cu 1, 2, 3, 4, 6, 12 și treptat i s-au 

acordat acestuia însușiri supranaturale. 

 

Astronomii lumii antice au împărțit bolta cerească în  12 regiuni, fiecare 

regiune cuprinzând câte o constelație, anul a fost împărțit în 12 luni, 

ziua în 12·2 ore. Divinități ca Budha și Hristos au avut fiecare câte 12 

ucenici. 

 

Dacă, însă, numărului 12 i se adaugă 1 se obține 13. Ca utilitate practică, în   

schimburile comerciale, în calculele aritmetice, numărul 13 crea mari dificultăți, 

fiind un număr prim. 

 

Treptat s-a născut credința ca numărul 13,,sparge" armonia divină, 

contravine perfecțiunii creației alcătuirii lumii. La unele popoare slave, 

acest număr a căpătat chiar denumirea de ,,duzina diavolului". 

 

Prof.  Șerban Eniko-Marika 

 

 

13 

12 

12  

7 
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SĂ NE AMINTIM… 

 

 
 

Propus de elevul Fugaru Rareș 

Clasa a VIII-a C 

 

 

Tradiții si obiceiuri românești 

 

Tradițiile și obiceiurile românești fac parte de secole din viața satului și au în 

nume un sunet arhaic care ne face să ne gândim la ele ca la niște obiceiuri vii 

cândva, azi rămase doar amintire. 

Unele dintre aceste tradiții populare românești trăiesc și azi, în ciuda asaltului 

nivelator al civilizației contemporane. Evenimentele mari și mici ale vieții, munca 

și căsătoria, credințele religioase, creștine sau precreștine, dau sens acestor 

obiceiuri populare românești, persistă, ca un mesaj liniștitor de continuitate și 

stabilitate. 

Cele două mari categorii de obiceiuri sunt: 

- cele care marchează diferite evenimente ce se desfășoară de-a lungul anului 

(sărbători religioase) 

- obiceiuri care atestă diferite momente importante din viața omului (nașterea, 

căsătoria, moartea) 
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Obiceiurile care marchează diferite evenimente ce se desfășoară de-a lungul 

anului sunt: 

 

- de CRĂCIUN:  - de Ajun se taie câte un măr, iar dacă mărul are viermi, se 

spune ca cel care a tăiat fructul va fi încercat de o BOALĂ tot  anul, iar dacă este 

putred, atunci va MURI; 

- un obicei popular este aducerea unei crenguțe de vâsc în casă.   

Aceasta este aducătoare de noroc, belșug și alungă certurile și ghinionul. 

 

- de PAȘTE:: - în prima zi de Paște, exista obiceiul ca toată familia să se spele 

într-un lighean în care au fost puse ouă roșii sau bani de argint sau de aur, 

crezându-se că toți vor fi astfel sănătoși și prosperi; 

                     - printre alte simboluri ale Paștelui se mai numără liliacul, 

expresie a purității, și fluturele, a cărui ieșire din crisalidă în altă formă amintește 

de Învierea lui Iisus Hristos. 

 

Obiceiurile care atestă diferite momente importante din viața omului: 

- NAȘTEREA: - copilul este botezat de moși si nași; 

- când copilul trecea printr-o boală grea sau printr-o primejdie, 

există obiceiul ca, copilului să i se schimbe numele in ,,Ursu’’ sau 

,,Lupu’’ ,evitând astfel ca pe viitor copilul să nu mai fie ,,recunoscut’’ 

de respectiva primejdie. 

- CĂSĂTORIA: - atunci când cei doi miri se duc să se cunune, se spune ă soția 

trebuie să-l calce pe soț pe picior pentru a fi ,,sub papucul ei’’ 

- chemarea la nuntă se făcea sâmbăta de către unul sau mai mulți 

flăcăi, îmbrăcați în haine de sărbătoare. Chemătorii aveau o ploscă de vin 

sau de țuica cu care închinau invitații. Ei colindau satul însoțiți de un taraf 

de lăutari care cântă ,,cântecul chemării’’ 

- MOARTEA: - în biserică răposatul era ținut în gospodăria casei timp de 3 

zile, așezat pe o masă în sicriul deschis pentru a-și lua rudele, vecinii și persoanele 

care îl cunoșteau rămas bun de la acesta; 

                   - după 40 de zile rudele răposatului îi fac pomana pentru a se duce  

împăcat în Împărăția Cerurilor . 

 

Prof. Pîrvu Monica 

 

 

FUN FACTS 

 

Did you know an ostrich's eye is bigger than its brain? 

Did you know lemons contain more sugar than strawberries? 

Did you know a lobsters blood is colourless but when exposed to oxygen it turns 

blue? 

Did you know reindeer like bananas? 
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Did you know the 3 most common languages in the world are Mandarin Chinese, 

Spanish and English? 

Did you know “dreamt” is the only word that ends in “mt”? 

Did you know M&M's chocolate stands for the initials for its inventors Mars and 

Murrie? 

Did you know the only continent with no active volcanoes is Australia? 

Did you know the fortune cookie was invented in San Francisco? 

Did you know a giraffe can clean its ears with its 21 inch tongue? 

 

Articol propus Prof. Galeș Anamaria 

 

 

Arii protejate, Vulcanii Noroioşi 

Am ales această temă (Arii protejate, Vulcanii Noroioşi) deoarece consider 

că legătura dintre om şi natură este foarte importantă şi extrem de strânsă. Dea 

lungul timpului, omul şi-a tot schimbat atitudinea şi comportamentul faţă de 

mediul său astfel că din secolul XX, perioada celor mai mari descoperiri şi 

transformări ale civilizaţiei omeneşti, mediul natural a tot suferit schimbări 

accentuate şi profunde ale intervenţiei omului care i-a produs dezechilibre 

ecologice majore. Astfel a apărut necesitatea de conservare şi protejare a mediului. 

Ariile Protejate sunt considerate adevărate oaze ale naturii sălbatice într-un 

deşert al dezvoltării economice, care trebuiesc protejate nu numai pentru 

conservarea speciilor care le populează şi a monumentelor ce o reprezintă ci şi 

pentru faptul că ele sunt suportul "vieţii" şi implicit al dezvoltării socio-economice. 

Una dintre aceste arii protejate sunt Vulcanii Noroioşi din judeţul Buzău 

care m-au uimit prin fenomenul şi peisajul neobişnuit.  

Fenomenul acestor vulcani, impropriu denumiţi, constă în trecerea gazelor 

naturale provenite de la o adâncime de peste 3.000 de metri prin pânză de apa 

freatică, antrenând în drumul lor spre suprafaţa apa ce dizolvă argilele, pe care le 

traversează în drumul lor spre suprafaţă. Se formează acel nămol rece, cu diferite 

tente de gri, care se usucă în contact cu aerul. În afară de apă, gazele aduc la 

suprafaţa şi urme de ţiţei care se disting prin miros, dar şi prin tentele specifice de 

culoare care lasă urme de irizare. Aceste erupţii de gaze cu un nămol care 

bolboroseşte începe de obicei prin formarea unor mici „cratere” de câţiva 

centimetri care se dezvoltă, se unesc între ele şi pot ajunge la un diametru de câţiva 

metri. Nămolul scos la suprafaţa şi care se scurge încet uscându-se la aer formează 

în timp trunchiuri de con ce pot creşte la câţiva metri înălţime.  

Atenţia atrasă de aceste platouri vulcanice (peisajul) este şi datorată brazdei 

de „falii” adânci de câțiva metri sau chiar mai mult și lungi de zeci sau sute de 

metri care împreuna cu aspectul cu totul straniu al acestui sol cu irizări ireale 

creează un peisaj interesant. De asemenea în preajma vulcanilor noroioşi, solul este 

sulfuros si sărăturos, nepropice vegetaţiei obişnuite. Totuşi se dezvoltă o vegetaţie 

care s-a adaptat la salinitatea ridicată de aici cum ar fi specii de plante special 
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adaptate, Nitraria schoberi și Obione verrucifera, plante rare ocrotite prin lege care 

găsesc aici un mediu de viaţă propice. 

Aşadar fascinaţia acestor locuri nu se rezumă doar la spectacolul oferit de 

aceste erupții de noroi, ci este dată şi de raritatea vegetaţiei şi de neobişnuitul 

peisaj, ceea ce face ca Vulcanii Noroioşi să reprezinte una dintre cele mai 

interesante rezervaţii mixte, geologice și botanice, din România. 

 
Tomescu Alexandra 

Axiniei Andra Ana-Maria 
Bilboc Daria 

Clasa a VI-a A 
 

 

Test de autocunoaștere 

 

Răspunde cu „DA” sau „NU” la următoarele întrebări:       

 

1. Eşti uneori vesel şi alteori trist, fără un motiv special?  DA / NU 

2. Schimbi destul de des prietenii?  DA / NU 

3. Crezi că eşti nedreptăţit, persecutat sau mai puţin dorit în familie, în colectivul  

clasei? DA / NU 

4. Când ai necazuri te înfurii pe cei care crezi că ţi le-au cauzat?  DA / NU 

5. Te superi uşor pentru lucruri mărunte?  DA / NU 

6. Când te superi, spui sau faci lucruri pe care apoi le regreţi?  DA / NU 

7. Dacă cineva ţipă la tine, îi răspunzi cu aceeaşi măsură? DA / NU 

8. Când eşti trist simţi nevoia să spui cât mai multor persoane necazul tău? 

 DA / NU                   

9. Te laşi condus de inspiraţia de moment?  DA / NU 

10. O schimbare în viaţa ta, o sarcină nouă te nelinişteşte?      DA / NU 

11. Când ai de scris o scrisoare delicată, eziţi sau o amâni pentru mai târziu?  DA / 

NU 

12. Te supără aprecierea că ai fi timid sau emotiv?      DA / NU 

13. Ţi se întâmplă să te simţi obosit, fără un motiv special?      DA / NU 

14. Ai tendinţa să plângi uşor când urmăreşti un spectacol emoţionant (film, etc) ?        

                  DA / NU 

15. Când cineva te urmăreşte cum lucrezi, te simţi stânjenit sau tulburat?      DA / 

NU 

16. Poţi să păstrezi un secret?      DA / NU 

17. Lucrurile care te-au emoţionat în mod deosebit persistă mult timp în mintea ta?        

                DA / NU 

18. Eşti invidios pe alţii când au succes?      DA / NU 

19. Dai vina pe colegi pentru greşelile tale?      DA / NU 

20. Ți-e frică de anumite locuri (tuneluri, peşteri, apă, pădure, animale) ?      DA / 

NU 
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Răspunsuri afirmative: 

18-20: foarte emotiv 

15-17: emotiv 

12-14: destul de emotiv 

9-11: echilibrat emotiv 

6-8: puţin emotiv 

1-5: foarte puţin emotiv 

 

Test propus de profesor Serban Eniko-Marika 

 

 

MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propus  de profesor Emanuela Viorica Colie 
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Activități ale Școlii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan 

 

 

Mici, dar hărnicuți, am răspuns "Prezent" de Ziua Națională a Curățeniei! 

       
 

 
 

Ziua Limbilor Europei este o manifestare care celebrează diversitatea 

lingvistică, plurilingvismul/multilingvismul, învățarea limbilor străine pe durata 

vieții. Ziua Europeană a Limbilor are ca obiectiv să atragă atenția publicului asupra 

importanței învățării limbilor străine și să îl sensibilizeze cu privire la existența și 

valoarea tuturor limbilor vorbite în Europa, încurajând învățarea lor. 

Am sărbătorit și noi la școală: am vizionat prezentări PPT, am cântat, am prezentat 

referate, am jucat chiar "Vrei sa fii Miliardar?" in care ne-am etalat care mai de 

care cunoștințele despre limbi moderne. IT WAS GREAT FUN! 

 

   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=113074832489672&set=ms.c.eJw10FsSRDEEBNAdTSG0tv%7E_NTV2PzxMSLapP0vnMWUj76Rht1Lo0aFaV5%7E_8Ez9Yhcz%7E%3BsXN2fez%7E%3BUx75%7E_1g6cZ55ev8dY1mFteeeeb7j5kK8eFWe2efV83e885%7E%3BjycPLI5WHnZ12ewnj3g8x7uu9BZ77HObo%7E%3BNy%7E_s9yd2Hp52v40JfPvSS85VGqH7n0ROnVdPtjPX9LH%7E_AfXOXcA%7E-.bps.a.113072439156578.1073741829.100013614666683&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=113074832489672&set=ms.c.eJw10FsSRDEEBNAdTSG0tv%7E_NTV2PzxMSLapP0vnMWUj76Rht1Lo0aFaV5%7E_8Ez9Yhcz%7E%3BsXN2fez%7E%3BUx75%7E_1g6cZ55ev8dY1mFteeeeb7j5kK8eFWe2efV83e885%7E%3BjycPLI5WHnZ12ewnj3g8x7uu9BZ77HObo%7E%3BNy%7E_s9yd2Hp52v40JfPvSS85VGqH7n0ROnVdPtjPX9LH%7E_AfXOXcA%7E-.bps.a.113072439156578.1073741829.100013614666683&type=3
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Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane a fost marcată și 

în școala noastră organizându-se activități de informare a tinerilor cu privire la 

răspândirea acestui fenomen și la urmările sale. 

Potrivit datelor oficiale transmise de ţările membre în UE sunt aproximativ 

16 mii de victime ale acestui fenomen, 15% dintre ele sunt persoane minore, 

România, Bulgaria, Olanda, Ungaria şi Polonia sunt ţările cu cea mai mare 

incidenţă.  

Am învățat că TRAFICUL DE PERSOANE POATE FI PREVENIT! 

 

       
 

Halloween fun 
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1 Decembrie la Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan 
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Ziua Ștafetei: misiune îndeplinită!!! Două săptămâni cu experiențe minunate 

pentru copii isteți, cu ochii mari, întrebători, cu sufletul plin de speranțe și de vise 

frumoase. 

Felicitări mentorilor pentru răbdarea de a îndruma acești copilași, pentru 

carisma cu care i-au învăluit și le mulțumim pentru tot! 
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Darius, viitor profesor de matematică. Nu doar mentor, ci doamna care știe 

să insufle elevului dragostea pentru materia sa, care inspiră și face minuni. A fost o 

surpriză plăcută și o experiență frumoasă și pentru doamna profesoară Rodica 

Macarie și pentru Darius.... dar și pentru ”elevii lui Darius”. 

 
 

Doi polițiști în care putem avea toată încrederea că suntem în perfectă 

siguranță. Mulțumim domnului Anghel Constantin pentru "predarea ștafetei", 

pentru sfaturi și mai ales pentru răbdarea imensă! 

 
 

Ana preia ștafeta. :) 
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La sfârșitul unei zile în care Maria a preluat ștafeta profesoarei ei de limba 

engleză, iar Adina a avut o zi minunata la cabinetul veterinar alături de doamna 

Miliana Gal. 

   
 

Eu… voi deveni profesoară de limba engleză! Cami  

 

      
 

Avem nevoie și de fotbal. 

 

    
 

Pentru că la orele de limba engleză nu învățăm doar să comunicăm în limba 

engleză, învățăm și cultură și civilizație britanică și americană, iată că în ultima joi 

a lunii noiembrie, am învățat despre Ziua Recunoștinței. (Thanksgiving Day). 
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Lumea în care trăim se confruntă cu războaie, terorism, crime împotriva 

umanității, epurare etnică, discriminarea minorităților și a imigranților și cu o 

multitudine de alte abuzuri împotriva ființelor umane. 

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A TOLERANȚEI este o sărbătoare anuală 

declarată de Organizația Națiunilor Unite în 1995 pentru ca oamenii să 

conștientizeze pericolele intoleranței. Se sărbătorește pe 16 noiembrie. 

În cadrul Proiectului "eTwinning Nous et le tremblement de terre" am 

organizat la școală o videoconferință, dezbateri, o expoziție de desene, copiii au 

răspuns unui chestionar "Cât de tolerant/a ești?" 
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Alimentația sănătoasă - Școala altfel - Clasa a II- a A 
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Crăciunul este o stare de spirit, înseamnă să prețuiești pacea și bunăvoința, 

înseamnă să oferi. Crăciunul nu este despre deschiderea cadourilor, ci despre 

deschiderea inimilor. Elevii Școlii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan au marcat semnificația 

acestei sărbători prin scenete, cântece și colinde tradiționale. 

 

 

 
 

 
  

  
  

  



32 
 

  
 

William Arthur Ward spunea: "Un profesor de muzică mediocru vorbește. 

Un profesor de muzică bun explică. Un profesor de muzică superior demonstrează. 

Un profesor de muzică extraordinar inspiră." 

 

Colinde sfinte 

Pacea lumii cuprind 

Cerul s-a deschis 
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Elevii claselor I C,VI A, VII B și VIII C împreună cu înv. Todireanu Raluca, 

înv. Revitea Saidac Nicoleta, prof. Cîmpian Rozalia, prof. Moiș Marinela,  prof. 

Tepfenhart Edmond, prof. Tepfenhart Olivia, au marcat momentul istoric al celor 

158 de ani de la ”Mica Unire” - 24 Ianuarie - Unirea Principatelor Române 

prin vizionarea celor două scurt-metraje documentar prezentate în sala cinemato-

grafului ”Luceafărul”, defilarea cu torțe pe Bulevardul Mihai Viteazu, hora unirii 

în jurul sensului giratoriu din centrul Vulcanului pe care se află amplasat o replică 

a sanctuarului dacic de la Sarmizegetusa. 
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