0

Cu mic, cu mare ............................................................................................................ 2
Jocurile copilăriei ........................................................................................................ 3
Natura – mereu vie, mereu fascinantă ......................................................................... 6
La destruction de l'habitat ........................................................................................... 8
Déchets, la réutilisation et le recyclage des objets ménagers ...................................... 8
Micii actori .................................................................................................................. 8
Viața ta - prioritate a școlii, a familiei, a poliției ..................................................... 10
Geometrie cu chibrituri .............................................................................................. 11
Poezii în limba română ale elevilor ............................................................................ 12
Sportul înseamnă SĂNĂTATE ................................................................................. 14
Tradiții și obiceiuri de Paște ...................................................................................... 15
Paștele – creații ale elevilor ....................................................................................... 16
Munții Retezat ........................................................................................................... 18
Să ne amintim… ......................................................................................................... 19
Vitaminele .................................................................................................................. 19
Curiozități din lumea păsărilor ................................................................................... 20
Words in English that Romanian people use daily .................................................. 21
Probleme distractive .................................................................................................. 21
Test de personalitate .................................................................................................. 22
Valea Jiului ................................................................................................................ 24
Pentru că și celor mici le place tehnologia… ............................................................. 26
Egiptul ........................................................................................................................ 27
Proiecte de colaborare europeană .............................................................................. 28
Activități ale Școlii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan ........................................................... 29

1

Cu mic, cu mare
În zilele noastre, copiii, de la vârste tot mai mici, se confruntă cu o serie de
probleme și tentații care le pot marca întregul parcurs al vieții. De aceea, ne-am
propus la nivelul întregii școli o campanie de conștientizare în rândul elevilor, dar și a
familiilor acestora cu privire la reducerea actelor de violență de orice tip, promovarea
utilizării într-un mod sigur și responsabil a internetului, prin conștientizarea
pericolelor navigării și socializării online, datele care pot fi difuzate prin intermediul
internetului, fără a risca prejudicii sau afectarea integrității fizice sau psihice.
Trebuie să promovăm atât la școală, cât și acasă dezvoltarea sentimentelor de
prietenie, toleranţă, respect, o atitudine pozitivă şi constructivă în clasă, şcoală şi în
orice mediu, inclusiv cel virtual.
Coordonatorii revistei
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Jocurile copilăriei
Trăim într-o perioadă în care copiii nu mai ştiu să se joace afară sau să se joace
cu alţi copii. E foarte greu să dezlipeşti un copil din faţa unui computer sau a unui
telefon. E foarte greu să interacţioneze unii cu ceilalţi. E ciudat să vezi doi prieteni
stând pe o bancă, unul lângă celălalt şi nu comunică între ei sau, mai rău, îi vezi
interacţionând cu alte persoane din mediul virtual. Cei doi prieteni sunt atât de
aproape unul de celălalt dar, de fapt, atât de departe. Copilăria noastră a fost foarte
diferită, o coplărie plină de aventuri, de râsete, de amintiri frumoase. Poate, tocmai de
aceea mi-am propus să le arăt copiilor cum ne jucam noi, copiii ajunşi adulţi.
În săptămâna dedicată activităţilor extraşcolare, le-am arătat elevilor mei unele
jocuri din copilăria mea. Pentru câteva zile am redevenit copilul care nu avea altceva
de făcut decât să se joace, iar elevii mei au devenit copii care pot obosi şi avea obrajii
roşii datorită jocului.
Astfel, vă descriu şi vouă câteva dintre aceste activităţi pline de râsete şi voie
bună.
Ţările
Aveam nevoie de puţină cretă, obţinută cu greu, o minge şi câţiva copii, dornici
să alerge, să strige şi să se distreze. Se desenează un cerc în mijlocul căruia se desena
alt cerc iar cercul mare se împărţea între copii care participau sub diverse nume de
ţări: România, Franţa, Italia etc.. Cel din mijloc strigă: ,,Să vină, să vină la minge...”.
Mingea se arunca în sus de către cel care stătea în cercul din mijloc care striga
numele altei ţări. Acesta din urmă trebuia să prindă repede mingea, pentru că ceilalţi
fugeau şi se ascundeau în timpul acesta şi se opreau când acesta spunea STOP.
Jucătorul cu mingea alege un jucător pe care încearcă să îl nimerească cu mingea,
având voie să facă trei paşi în direcţia lui. Dacă reuşeşte să îl atingă, ia o bucată din
ţara lui, dacă nu reuşeşte, cel care nu a fost nimerit va lua o bucată de ţară celui cu
mingea. Un jucător iese când ţara lui a fost cucerită. Ultimul jucător rămas în joc,
câştigă jocul.
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Şotron
Cine nu a jucat vreodată şotron? Este jocul etalon al copilăriei. Ai nevoie de
puţină cretă şi pietricele. Se desenează pe asfalt şapte căsuţe sau nouă căsuţe. Se
alege ordinea jucătorilor. Jucătorul stă în faţa căsuţei cu numărul 1 şi aruncă
pietricica în aceasta. Trebuie să sară într-un picior în prima căsuţă, se apleacă pentru
a recupera pietricica şi sare înapoi de unde a aruncat. Jucătorul aruncă piatra în
următoarea căsuţă, sare într-un picior în căsuţa 1, apoi în căsuţa 2, recuperează
pietricica şi se întoarce de unde a plecat tot într-un picior. Se continua în acest fel
până se ajunge la ultima căsuţă. Primul jucător care parcurge traseul fără greşeală,
câştigă. Dacă jucătorul atinge vreo linie, sare afară din şotron, se dezechilibrează,
aruncă în căsuţa greşită, pierde. Dacă piatra se opreşte pe linie, se repetă aruncarea.

Castelul
A fost unul din jocurile mele preferate. Era plăcut să alergi, să fii atent şi să ai
îndemânare. De multe ori foloseam pietre sau cărămizi pentru a construi castelul.
Castel se juca cu mingea care trebuia să dărâme acel castel improvizat. Se aşază 9
pietre una peste alta pentru a forma acel ,,castel”. Jucătorii se împart în două echipe.
Echipa 1 va fi apărătotul castelului în timp ce echipa 2 va încerca să cucerească
castelul. Se vor număra 9 paşi de la castel şi se va trage o linie. De aici va încerca
echipa 2 să dărâme castelul cu ajutorul mingii. Dacă toţi membrii echipei 2 aruncă cu
mingea iar castelul este tot în picioare, echipele cor schimba rolul. Castelul se poate
dărâma doar cu mingea, iar aceasta poate fi aruncată cu mâna sau piciorul. După
dărâmarea castelului, echipa 1 va trebui să recupereze mingea şi să îi vâneze pe
componenţii celeilalte echipe, încercând să îi scoată din joc. Echipa 2, în acest timp,
trebuie să reclădească castelul pentru a câştiga jocul. Ei trebuie să construiască
castelul fără să fie loviţi de echipa adversă cu mingea. Jocul este câştigat de echipa
care a dărâmat castelul, dacă reuşeşte să reclădească castelul de piatră fără a fi scoşi
din joc toţi componenţii sau de echipa aflată în apărare, dacă reuşeşte să atingă cu
mingea toţi componenţii echipei adverse, înainte ca aceştia să reclădească castelul.
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Rațele şi vânătorii
Era printre jocurile noastre preferate deoarece puteam să jucăm toți copiii aflați
afară în acel moment, nu trebuia să îți aștepți rândul sau perechea. Jucătorii se împart
în vânători, doi la număr, și rațe, restul jucătorilor. După delimitarea spațiului de
joacă, în fiecare capăt se așeza un vânător iar între vânători se aflau rațele. Vânătorii
vânează rațele cu mingea iar atunci când o rață este atinsă cu mingea, aceasta iese din
joc. Rațele trebuie să se ferească de minge în interiorul spațiului de joc. Ultima rață
rămasă, trebuiue atinsă cu mingea din maxim atâtea încercări câți ani are. Jocul se
sfârșește când toate rațele sunt scoase din joc. În unele variante ale jocului, rațele pot
câștiga vieți în plus dacă reușesc să prindă mingea înainte ca aceasta să atingă
pământul.

Prof. Trif Maria Lorena
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Natura – mereu vie, mereu fascinantă
Moto:
”Fiecare copil este un naturalist înnăscut.
Ochii lui sunt, prin natură, deschiși către măreția stelelor,
frumusețea florilor și misterul vieții.”
Ați ascultat vreodată cum crește iarba? Cum plesnește mugurul de floare în
cireș? Ați privit cum natura își schimbă culoarea zilnic?
Natura, prin tot ceea ce ne înconjoară, este magică și uimitoare, în ea se
întâmplă minuni în fiecare zi însă, omul modern, al secolului vitezei caracterizat prin
grabă și nerăbdare nu mai are timpul necesar pentru a sta și asculta cum crește iarba,
a privii cum pădurea își schimbă veșmântul.
Mediul înconjurător a fost studiat din cele mai vechi timpuri, omul trăind în el
și folosindu-se de el în permanență, cu toate acestea încă se fac descoperiri noi cu
privire la plante, animale și tot ceea ce ne înconjoară, unele întrebări ne având
răspuns nici în zi de azi.
Când vorbim despre plante putem vorbi despre foarte multe lucruri: pornind de
la modul de germinare și energia folosită pentru încolțire, la ritmul de creștere, la
proprietățile sale terapeutice și/sau economice, la modul de apărare și/sau atac putem
vorbi ore întregi, putem umple mii de pagini.
Pentru a rămâne în minte un lucru, un obiect, un fenomen, un om acel ceva
trebuie fie să șocheze fie să impresioneze.
Cum în natură totul are un rost, o fire, un rol bine definit, nimic nefiind lăsat la
voia întâmplării, nimic ne fiind pierdut ci totul transformat dintr-o formă în alta, când
vorbim despre natură, această ”mamă ocrotitoare” a tuturor care vorbește cu noi
mereu și pe care omul nu numai că o ignoră dar o și lovește și o distruge zilnic uitând
faptul că natura poate să trăiască fără om dar omul fără plante nu, nu putem discuta
despre ea decât la superlativ.
Din multitudinea caracteristicilor remarcabile, ne vom oprii atenția asupra
câtorva plante și arbori:
 există tot felul de cooperări interesante între plante din aceeaşi specie sau din
specii diferite privind hrana, autoapărarea, supravieţuirea indivizilor şi perpetuarea
speciei – un exemplu viu este mirosul de iarbă proaspăt cosit care este de fapt un
apel chimic de „suferinţă” folosit de plante pentru a implora creaturile din
apropiere să o salveze de la atac sau mirosul emanat de frunzele roşiei care sunt
de fapt nişte compuşi otrăvitori care nu numai că resping atacatorul dar şi
stimulează plantele vecine să îşi pregătească propriile lor sisteme de apărare.
 Planta Borderea chouardii a fost găsită numai pe două stânci abrupte din Pirineii
spanioli, unde există o populaţie care cuprinde în total doar aproximativ 10.000 de
exemplare, ce cresc pe o suprafaţă nu mai mare de un kilometru pătrat. Planta este
un fel de "fosilă vie", o specie relictă (adică o specie foarte veche, care a
supravieţuit până azi); a apărut, cred oamenii de ştiinţă, în urmă cu cca. 60 de
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milioane de ani, curând după dispariţia dinozaurilor, când în Pirinei clima era
tropicală.
Există o plantă în Australia, cunoscută sub numele de „Planta Sinucigaşă”,
deoarece durerea de la înţepătura ei poate dura ani de zile, iar suferinţele sunt atât
de insuportabile, încât au fost cazuri când oamenii s-au sinucis după atingerea ei.
Cercetătorii de la Institutul Naţional de Biotehnologie Agricolă din Suwon,
Coreea de Sud, au descoperit şi concludent au dovedit că muzica, (cea clasică și
nu manele) ajută la creşterea plantelor.
unele plante cresc foarte repede, cum este cazul bambusului care crește cu 2-3 cm
pe oră iar altele trăiesc sute de ani – ulmul 335 ani, chiparosul 350 de ani, părul
400 de ani, cedrul 800 și chiar mii de ani – teiul 1150 ani, stejarul 1500 ani,
măslinul 2000 ani și chiar până la 5000 de ani cum este cazul baobabului –
considerat și cel mai bătrân arbore de pe pământ.
Cel mai înalt arbore de pe Terra se afla în California și atinge înălțimea de 112,83
m.
Cele mai mari frunze le are palmierul rafie de pe malurile Amazonului? Frunzele
acestui palmier ajung pana la 22 m lungime și circa 12 m lățime. 10 oameni se pot
adăposti sub asemenea frunza.
Cea mai înaltă specie de copaci din lume este eucaliptul. Acesta mai este cunoscut
și sub numele de copacul fără umbră sau copacul care transpira foarte mult. Poate
atinge aproximativ 150 m și, după bambus, creste cel mai rapid.
Cea mai parfumată floare din lume este floarea de cactus american al cărei miros
se simte și de la un kilometru distanță.
În Africa de Nord trăiește un copac denumit și copacul necuratului. Acesta are un
mare procent de fosfor sub scoarța care-l face să lumineze în noapte.
Arborii se sequoia au o scoarță foarte groasă. Din aceasta cauza sunt rezistenți la
incendii.
Nucul este considerat un arbore egoist, deoarece produce substanțe chimice
dăunătoare altor plante. Din aceasta cauza multe plante nu pot trăi pe lângă nuci.
Cele mai ușoare semințe din lume sunt cele ale orhideei. 1000 de astfel de semințe
nu depășesc greutatea de 1mg.
Un botanist a inventat ceasul din flori, după ce a descoperit că unele specii de flori
se trezesc și dorm la ore exacte. Astfel, el a plantat flori într-o anumită ordine și a
creat un adevărat ceas, deoarece florile acestor plante se deschid pe rând, indicând
ora respectivă.
Amorphophallus Titanum este cea mai înaltă floare din lume. Ea are 2,5 m
înălțime și 1 m în diametru. Poate cântări peste 75 kg, pe când Blossfeldia
Liliputana este cel mai mic cactus din lume și măsoară în diametru circa 1 cm.
Planta cu cea mai mare floare este Rafflesia Arnoldi. Aceasta creste în insulele
Filipine, floarea ei are circumferința de 3 m și poate atinge greutatea de 10 kg.
Prof. Bulz Mirela
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La destruction de l'habitat
Les principales causes de l'extinction des espèces végétales et animales sont la
destruction de l'habitat, l'exploitation commerciale (collection de plantes, la chasse
irrationnelle et le braconnage), des dommages produits par les espèces naturalisées et
la polution. Parmi ces cas, la destruction des habitats est la plus grande menace pour
ces espèces.
Lorsque les changements se produisent à un rythme rapide, les espèces ont peu
ou pas de temps pour réagir ou s’adapter aux nouvelles circonstances. Cela peut
conduire à des effets désastreux, les pertes rapides de l'habitat étant la principale
cause de l'extinction des espèces.
La destruction de l'habitat par les activités humaines est la principale cause
d'extinction des espèces de plantes et d'animaux. En tant que les créatures évoluent,
elles s’adaptent à des habitats spécifiques, qui leurs offrent des conditions optimales
pour la vie dont elles ont besoin. Dans certains cas, l'habitat fragmenté devient une
zone trop restreinte pour soutenir une grande population.
Ivan Andrei
Clasa a VII-a B
Déchets, la réutilisation et le recyclage des objets ménagers
La protection de l'environnement est essentielle de nos jours. Nous devons penser à
nous et les besoins des générations futures. Nous consommons de plus en plus des
ressources naturelles et on fait tout pour compromettre les systèmes
environnementaux (eau, sol et air). Nous devons changer la façon dont nous
consommons les ressources naturelles. Pour parvenir à un consommateur rationnel
,on devra changer notre style de consommation non-rationnelle. Mais à l'école ou à la
maison, tous doivent contribuer à résoudre ce problème, non seulement parce que
c'est juste, mais parce qu'il est dans notre intérêt à long terme. En réduisant la
quantité de déchets, la réutilisation et le recyclage des objets ménagers et la
conformité aux normes environnementales quand nous allons faire des courses, on est
en mesure d'aider à un changement positif radical de la vie.
Arvatu Andreea
Clasa a VII-a B

Micii actori
din clasele a III-a C și a IV-a A
Dezvoltarea personalităţii include şi încurajarea, dezvoltarea predispoziţiei de
comunicare, a autoexprimării, a spontaneităţii, creşterea concentrării, a
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autodisciplinei, dezvoltarea memoriei. Prin includerea activităților teatrale la clasă am
reușit:
– eliberarea copilului de inhibiții;
– dezvoltarea expresiei verbale și corporale;
– încrederea în propriile capacități de expresie;
– dezvoltarea spiritului de echipă - lucrul în echipă.
În orice situaţii de viaţă, în orice meserie avem nevoie de diferite competenţe
personale ( încredere în sine, autocontrol, capacitate de adaptare, iniţiativă, optimism
etc.), respectiv competenţe sociale (toleranţă, cooperare, comunicare eficientă,
soluţionarea conflictelor, deschidere, spirit de echipă etc.). De aceea, am ales subiecte
utile, cunoscute și iubite de către elevi ,precum cele din „Albă ca zăpada”, „Fata
babei și fata moșului”, „ Prințesa din pădurea adormită”, precum și un recital de
poezie Elena Farago.
Predarea prin astfel de activități solicită o mare deschidere şi flexibilitate din
partea cadrelor didactice ce structurează materialul de studiu, ca să poată alege,
planifica şi aplica formele de activitate cele mai moderne şi mai eficiente în
conformitate cu cerinţele şi necesităţile grupului-ţintă. Procesul planificării şi
dezvoltării presupune, în multe cazuri, o abordare interdisciplinară.

Prof.înv.primar Cardaș Nicoleta
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VIAȚA TA - PRIORITATE A ȘCOLII, A FAMILIEI, A POLIȚIEI

Această activitate derulată la nivelul Școlii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan în
colaborare cu Poliția Municipiului Vulcan a avut drept scop găsirea unor măsuri de
prevenire și luptă împotriva actelor de violență pentru ca elevii să poată să se formeze
într-un climat propice învățării, iar personalul să își poată desfășura activitatea într-o
atmosferă liniștită. Aceste măsuri pot fi extinse și în afara școlii. De asemenea,
activitatea a vizat siguranța online și influența internetului asupra vieții de zi cu zi a
copiilor și tinerilor.
Obiectivele activității:
- cunoașterea riscurilor în cazul nerespectării unor reguli, pentru prevenirea acestora;
- conștientizarea importanței armoniei în școală și în societate;
- combaterea xenofobiei, rasismului, intoleranței sociale, culturale sau religioase;
- conștientizarea pericolelor jocurilor online, legătura dintre viața în spațiul virtual și
viața reală;
- reducerea violenței în rândul elevilor;
- educarea elevilor în spiritul toleranței;
- creșterea stimei de sine.
Grup țintă:
- 70 elevi cu probleme de comportament, dar și elevii tuturor claselor, cadrele
didactice, parinții elevilor,consilierul școlar.
Activităţi:
- pentru început am ales elevii cu cele mai mari probleme de comportament din
școală, am informat și sensibilizat toți elevii școlii și familiile acestora prin dezbateri,
chestionare, interviuri la nivelul școlii asupra surselor conflictelor și a soluțiilor
pentru evitarea sau rezolvarea lor, precum și referitor la utilizarea calculatorului și
internetului (pornind de la întrebări cum ar fi: Ce tipuri de conflicte/violență există?/
Cum influențează acestea viața oamenilor?/ Cum ar fi lumea fără violență?/ Cum
putem găsi soluții noi la probleme vechi?/ Cum pot conflictele să mă ajute să înţeleg
lumea din jurul meu? etc.);
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- elevii au căutat informații despre formele, factorii, consecințele violentei,
solidaritate, pace, imaginile unor opere de artă sau personalități naționale
reprezentative care au avut un rol important în combatera violenței, susținerea păcii și
individual sau pe grupe au făcut prezentări Power Point, desene, afișe, poezii sau
eseuri;
- clasament individual și pe clase în disciplină școlară prin voturile elevilor și
cadrelor didactice;
- formularea și alegerea celor mai importante strategii pentru combaterea violenței și
rezolvarea conflictelor, a regulilor pentru a fi un bun cetățean și utilizator al
internetului (cu ajutorul chestionarelor);
- crearea unei cărți și a unei expoziții cu lucrările elevilor.

Rezultate aşteptate/produse:
- conștientizarea elevilor și a familiilor acestora cu privire la consecințele ce decurg
din nerespectarea regulilor;
- însușirea de către elevi a unor măsuri antivictimizare;
- “Cartea bunei conduite în școală și societate a elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 6
Vulcan”;
- extinderea activității prin implicarea altor instituții.
Poteţialul impact la nivelul activităţii didactice:
- creşterea nivelului de utilizare a noilor tehnologii în procesul instructiv-educativ,
dezvoltarea abilităţilor de colaborare şi interrelaţionare.
Evaluare:
- feedback din partea colegilor, din partea altor școli și a altor instituții.

Prof. Moiș Marinela
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Propus de profesor Emanuela Viorica Colie

Iubire pierdută
Iubirea asta o voi povesti
În trei rânduri din poezii,
În poezii despre amor
Dintr-o dragoste cu dor.
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O dragoste ce-o voi urî,
O voi urî cu plâns, cu dor,
Un dor nebun așa ca noi
Din iubire pentru ploi.
Iubeam ploile ca pe tine
Un prim sărut în dulcea ploaie,
Acea ploaie ce nu o pot uita
Mi-a rămas doar amintirea ta.
Tatuată în inima mea,
O inima rănită ce am acum
Ce-a fost între noi rămâne în trecut
Eu te-am iubit prea mult.
Sasan Corina Mariana
Clasa a VII-a C

Crinul
Când m-am trezit din somn, uşor
Am văzut pe geamul meu
Că a-nflorit de dimineaţă
Crinul cel frumos şi subţire ca o aţă.
Cu petale albe, colorate,
Cu petale curcubeu,
E măiestru printre flori
Ca un copil plin de comori.
Alb şi delicat e crinul,
Bunătate el inspiră
Şi parfumu-i o dulceaţă
Ca a copilului viaţă.
Bătăuşu Andreea
Clasa. a VII-a C

Primăvara
Primăvară ai sosit!
Mugurii au înflorit,
Florile s-au bucurat,
Animalele s-au sculat.
13

Primăvară ai sosit, pe la noi ai venit,
Pe un cer îngândurat
Florile s-au săturat
De frig şi de neaua grea.
Am zărit soarele
Îmbrăcat de razele
Luminoase, călduroase
Şi veşnic voioase.
Iarba a-nverzit,
Iepuraşii vor veni tiptil.
Norii se vor plimba pe cer,
Ca-ntr-o zi de mai.

Ciobanu Andreea Denisa
Clasa a VII-a C
Sportul înseamnă SĂNĂTATE
Motto: "Nimic nu epuizează şi nu ruinează pe om atât de mult ca inactivitatea
fizică prelungită". (Aristotel)
Pentru că sportul înseamnă SĂNĂTATE, iar sănătatea este bunul cel mai de
preț al omului, privind spre idealul educațional al şcolii româneşti de astăzi,viză
dezvoltarea liberă, integrală, armonioasă şi sănătoasă a individualității umane în
formarea personalității autonome şi creatoare. Tânără generație, supusă astăzi unor
eforturi intelectuale tot mai mari şi mai complexe, necesare cunoașterii şi însușirii
noului pe care trebuie să-l desăvârșească în permanență, are acută nevoie de educație
fizică, rațional concepută, organizată şi realizată, care să o facă aptă.
Educația fizică şi activitățile sportive sunt preocupări constante pentru toți
factorii responsabili de educație a generațiilor în formare,de sănătatea şi capacitatea
biomotrică a populației. Latura constitutiv a procesului complexe de instruire şi
formare a tinerei generați, educației fizice i-a fost recunoscută contribuția la
împlinirea multilaterală a personalității, în toate perioadele de dezvoltare a societății.
Totodată a fost considerată ca fiind unul din principalii factori de călire a
organismului,de compensare şi recreere.
Şi pentru că Friedrich Schiller spunea: "Omul se joacă numai când el este om
în adevăratul sens al cuvântului şi este pe de-a-neregula om numai când el se joacă",
prin introducerea jocurilor motrice şi sportive au făcut ca acestea să reprezinte unul
din principalele mijloace ale educației fizice şcolare, datorită multiplelor valențe
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pozitive pe care le au, aducând importante contribuții la realizarea obiectivelor
acestei discipline de învățământ.
Este bine cunoscut faptul că, dintre toate conținuturile cuprinse în programa
şcolare, jocul sportiv reprezintă principalul punct de interes pentru elevii de toate
vârstele şi de ambele sexe. Această activitate se justifică prin aceea că practicarea
unui joc realizează,în condiții superioare, năzuințele elevilor pentru destindere şi
recreere, aspecte de mare importanță dacă avem în vedere interesele solicitării
intelectuale impuse de programul şcolar.
Este bine ştiut că pentru a fi practicant al unui sport este un lucru greu,care cere
multe sacrificii, dar rezultatele obținute sunt pe măsură. De aceea, în cadrul şcolii
sunt echipe reprezentative formate din elevii cu calități fizice şi motrice dintre cele
mai bune. În urma desfășurării competițiilor din cadrul ONSŞ şi OG, competiții la
care participăm în fiecare an cu multă dăruire, anul acesta ne-am calificat la faza
județeană cu jocul sportiv handbal, obținând locul lll, atletism-tetratlon - locul V şi
cros, nivel primar şi gimnazial, obținând un loc VI la nivel gimnazial. Elevii au fost
pregătiți de profesorii de educație fizică şi sport - Cîmpian Rozalia şi Porkolab Mihai.
Prof. Cîmpian Rozalia
Tradiții și obiceiuri de Paște
Fiecare popor creștin are propriile tradiții și obiceiuri de Paști, chiar dacă în
esență se sărbătorește același lucru, învierea Domnului Isus Christos.
Alături de nașterea Mântuitorului, sărbătoarea Sfintelor Paști rămâne una din
cele mai importante sărbători creștine a poporului român și nu numai.
Iată câteva din cele mai cunoscute tradiții și obiceiuri din țara noastră, legate
de sărbătoarea Paștelui.
Tradiții
Tradiția spune că ouăle ce urmează să fie înroșite de Paști trebuie adunate din
cuibar în miercurea din cea de-a patra săptămână a Postului Mare, pentru că nu se vor
strica.
Chiar dacă ouăle sunt strânse în "Miercurea Păresimilor", vopsitul lor se face în
joia din săptămâna dinaintea Paștelui și niciodată vinerea.
Ciocănitul ouălor se face după niște reguli nescrise, dar arhicunoscute. Astfel,
bărbatul mai în vârsta ciocnește capul oului ținut în mână de partener și rostește
formula "Hristos a înviat", la care i se răspunde "Adevărat a înviat!".
Tot potrivit tradiției, cu ocazia acestor sărbători se gătesc bucate specifice, cum
ar fi pasca, ouăle roșii (simbol al renașterii) și mielul.
Pasca este coaptă o singura dată pe an și are forma rotundă, deoarece se crede
că scutecele Mântuitorului au fost rotunde.
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Mielul pascal își găsește explicația prin aceea că la ieșirea evreilor din robia
egipteană, aceștia au făcut o jertfă animală.
Sacrificarea mielului pascal a prefigurat jertfa mântuitorului la Golgota, iar
credincioșii creștini au preluat gestul sacrificiului.
Simbolistica ouălor de Paști se regăsește înainte de Hristos, când oul era dat în
dar, fiind considerat simbolul creației, fecundității și reînnoirii naturii.
Obiceiuri
La țărani, există obiceiul ca în duminica de Paște să își spele fața cu apa
neîncepută, în care au pus un ou roșu. Se spune că vor fi frumoși și sănătoși ca un ou
roșu.
În prima zi de Paști există obiceiul ca familia să se adune în jurul mesei
îmbelșugate, de pe care nu pot lipsi drobul și friptura de miel, ouăle roșii, pasca
umplută cu brânza și smântână și cozonacii.
Masa are semnificație ritualică și se desfășoară după reguli ancestrale.
Totodată, există obiceiul ca mesenii să poarte haine noi, ca omagiu pentru această
sărbătoare, dar și pentru a sublinia curățirea sufletului și a trupului.
În Transilvania s-a păstrat obiceiul ca în cea de-a doua zi de Paști să fie udate
fetele, ca act purificator. Flăcăii stropesc cu apă sau cu parfum persoanele ieșite in
cale, în principiu fetele.
Prof. înv. primar Mandache Elena
Paștele
Paștele a revenit
Ouă roșii am vopsit,
Că Iisus a înviat
Din mormântu-ntunecat.
Maica a pus ouă jos,
Jos la crucea lui Hristos,
Ouăle au fost sfințite
Cu sânge au fost vopsite.
Iepurașul va veni
Pe la foarte mulți copii
Și le va aduce-n dar jucării,
Dulciuri,multe bucurii.
Grosu Lucian Ștefan
Clasa a IV-a B
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Iepurașul
Iepurașul ne aduce
Multe bucurii drăguțe,
Oulețe mici,frumoase,
Coșulețe arătoase.
Iepurașul cel micuț
Ouăle ni le-a adus
Și când Paștele-a venit
Fericire ne-a dorit.
Și când eu m-am trezit,
Iepurașul s-a gândit
Ca să vină și la anul
Cu loganu’ și gipanu’.
Gavrilescu Răzvan
Clasa a IV-a B
Scrisoare către Iepuraș
Dragă Iepurașule,sper să primești din timp scrisoarea mea. Am auzit că tu faci
cadouri copiilor cuminți și silitori.
Eu mi-aș dori....să primesc în dar un aparat foto. Pe mine mă cheamă Andreea
și am 10 ani.
Am și un frățior de 3 ani,pe nume Domițian. Te rog să-l ierți deoarece nu prea
a ascultat-o pe mama și uneori mă mai lovește.
El și-a dorit mereu o bicicletă ca a mea, pentru că s-a săturat de tricicleta pe
care o are. E cam veche.
Mereu am vrut să te văd în realitate. Sper că vei trece și pe la căsuța mea.
Dacă vii, te voi servi cu morcovi, zarzavaturi și un pahar de limonadă facută de
mine.
Desigur, nu aș vrea să te rețin prea mult, ca să poți împărți darurile copiilor
care te așteaptă. Dacă vei ajunge la mine, sper să nu te sperii de câinele meu.
El iubește iepurii.Crezi că-i poti aduce și lui un os sau o jucărie?
Era să uit! Te rog să-ți amintești și de copiii mai săraci și de cei orfani, pentru
că ei au mai multă nevoie de tine!
Cu drag,
Andreea
Găitan Andreea Gabriela
Clasa a IV-a B
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Munții Retezat
Munții Retezat fac parte din Carpații Meridionali, grupa muntoasă RetezatGodeanu. Se înalță între două depresiuni importante, Petroșani și Hațeg și între două
râuri importante, Râul Mare, care îi delimitează la nord și est și Jiul de Vest, care îi
delimitează la sud. Sunt înconjurați de Munții Țarcu la vest, Munții Godeanu, la sudvest și Munții Vâlcan, la sud.
Partea cea mai importantă a masivului este
alcătuită în principal din roci cristaline și se numește
Retezatul Mare; partea sudică, cu relief dezvoltat și în
mase mai importante de calcare, se numește Retezatul
Mic. Acestea se unesc în apropierea lacului Bucura.

Cel mai înalt vârf din Munții Retezat este vârful Peleaga având o altitudine de 2509
m. Este un vârf pe care se poate ajunge destul de ușor dinspre Poiana Pelegii trecând
pe la lacul Bucura, lac care poate fi admirat în toată splendoarea lui de la înălțimea
celor 2509 metri ai Pelegii. Se urmează Curmatura Bucurei, apoi custura. Pe Vârful
Peleaga se poate ajunge și din Valea Pelegii pe la Lacul Pelegii; în apropierea lui se
află Vârful Păpușa (2508m).Lacurile din Munții Retezat sunt majoritatea de origine
glaciară, din care 40 lacuri mari și mijlocii, 18 lacuri mărunte, toate permanente.
Dintre acestea cele mai importante din punct de vedere turistic sunt:
• Lacul Bucura
• Lacul Zănoaga
• Lacul Ștevia
• Lacul Galeșu
• Lacul Ana
• Lacul Porții
• Lacul Agățat
• Lacul Florica
• Lacul Viorica
• Lacul Lia
• Lacul Stânișoara
• Lacul Pietrele
• Lacul Groapele
• Lacul Peleaga
Arvatu Andreea
Clasa a VII-a B
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SĂ NE AMINTIM…

Propus de elevul Fugaru Rareș
Clasa a VIII-a C

Vitaminele
Să vă povestesc despre vitamine…
Pentru ca organismul sa funcționeze corect, vitaminele sunt esențiale, iar cel
mai bun mod de a le obține este să consumăm produse alimentare cât mai naturale
posibil. Consumul, încă de la o vârstă fragedă, de alimente nutritive, care conțin
toate vitaminele necesare, ajută la formarea unor bune obiceiuri alimentare pe
parcursul întregii vieți.
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Astfel, vitamina A, care este o vitamină esențială necesară pentru vedere, este
prezentă în: alune, ardei gras verde, avocado, broccoli, caise, cartofi dulci, castane,
fistic, lapte, mazăre, migdale, morcovi, nuci, oua, pepene galben, portocale, semințe
de dovleac, semințe de floarea soarelui, spanac, sparanghel, tomate, varza.
Vitamina D- o vitamină importantă necesară organismului pentru absorbția
corectă a calciului, dezvoltarea oaselor, este prezentă în: ciuperci, ficat, gălbenuș de
ou, lapte, pește.
Vitamina E care ajută la protejarea împotriva bolilor cardiovasculare,
cancerului, este prezentă în : arahide, banane, carne, kiwi, legume mere, migdale,
mure, semințe de floarea soarelui
Vitamina B – o vitamină care previne anemia, scade colesterolul, este prezentă
în: carne, lactate, ouă
Vitamina C este necesară pentru funcția sistemului imunitar, vindecarea
rănilor, protecție împotriva cancerului, este esențială pentru sănătatea inimii și ajută
la diminuarea alergiilor si simptomelor răcelii, este prezentă ardei gras verde,
avocado, banane, broccoli, căpșuni, cartofi dulci, cartofi, castravete, ceapa, ciuperci,
conopidă, fasole, fructe de pădure, kiwi, lămâi, mazăre, mere, morcovi, pepene
galben, pepene verde piersici, portocale, porumb, roșii, spanac, sparanghel, struguri,
suc de fructe, varza.
După cum vedeți, vitaminele trebuie aduse în organism printr-o alimentație
corectă.
Prof. Șerban Eniko-Marika

Struţul este cea mai mare şi mai grea
pasăre din lume şi pasărea care aleargă
cel mai repede (70 km\oră). Struţul are
cei mai mari ochi dintre toate păsările.
Struţul are cele mai mari ouă dintre
toate păsările (un ou cântăreşte 1,4 kg).
Vulturul are vederea foarte bună şi îşi poate
vedea prada şi de la 1,5 km distanţă dacă este în
vârful unui copac.
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Ochii Bufniţei sunt foarte mari, ocupă jumătate din
mărimea capului. Bufniţa nu-şi poate mişca ochii, de
aceea are gâtul foarte flexibil.

Viu Gabriela
Clasa a VI-a B

Words in English that Romanian people use daily
One day I asked my students to listen carefully around them and write down every
word people use in their daily life that comes from English. Here is what they heard:
 goal (pronounced „gol”), score, offside, corner, hands, basket, fault
(pronounced „fault”), out, tennis, handball, football (pronunced „fotbal”),
dribbling, match, bowling, fitness, jogging, badminton, etc. - when speaking
about sports.
 Share, like, adore, facebook, hi5, messenger, online, post, wall, search, web,
broadband, software, site, mouse, desktop, email, live, background, laptop,
computer, etc. - when speaking about internet.
 Hit, hitlist, single, chart, top, etc. - from music.
 Design, designer, fashion, job, pampers (from the verb „to pamper” which
means „to give someone special treatment”), ketchup, meeting, appointment,
show, talk-show, radar, motel, seif (written „seif”), trend, sponsor, speaker,
office, hobby, fast-food, catering, hot-dog, hamburger, discount, business,
target, staff, OK, cash, dealer, manager, cheesburger, chips, make-up, casual,
lifting, etc.
Do the exercise yourself, You will be surprised of the amount of English words
you use every day.
Prof. Galeș Anamaria

Probleme distractive
Problema 1
Astăzi afară temperatura este de 0 grade Celsius. Mâine va fi de 2 ori mai cald. Ce
temperatură va fi mâine?
Problema 2
Două trenuri pornesc simultan, unul în direcția celuilalt plecând din doua gări A si B,
aflate la o distanță de 100 km între ele, și mergând fiecare cu o viteză de 50 km/h. O
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muscă pleacă în același timp din gara A spre gara B zburând de-a lungul liniei de cale
ferată cu o viteză de 70 km/h. Când întâlnește trenul care înaintează dinspre B (... și
se sperie) face cale întoarsă zburând spre A. Și tot așa zboară de la un tren la altul
până când, în cele din urmă, acestea se întâlnesc (... și strivesc musca). Ce distanță
totală a parcurs musca?
Problema 3
Cât este 1/2 din 2/3 din 3/4 din 4/5 din 5/6 din 6/7 din 7/8 din 8/9 din 9/10 din 1000?
Problema 4
Dacă sunt 3 mere și tu iei 2, câte mere mai ai?

1.
2.

3.
4.

Răspunsuri
Se va măsura temperatura în Fahrenheit 0 grade Celsius = 32 grade Fahrenheit,
de doua ori mai cald va fi 64 Fahrenheit deci 17,78 de grade Celsius.
Trebuie să observați că musca zboară exact atâta timp cât îi trebuia unui tren ca
să ajungă la mijlocul distanței dintre A si B; adică musca zboară timp de o oră
și parcurge 70 km.
2 din 1/2 se reduce cu 2 din 2/3, 3 din 2/3 cu 3 din 3/4, sasmd..., 9 din 8/9 se
reduce cu 9 din 9/10, in final rămâne 1/10 din 1000 = 100.
2 mere, doar ce le-ai luat, nu?
Prof. Macarie Rodica

Test de personalitate
Desenează un copac
Cuvintele "Desenează un copac!" le poți auzi mai ales la grădiniță, la școală
sau la un curs de arte plastice decât în cabinetul unui psiholog. Cu toate acestea,
potrivit psihologilor, poți descoperi o mulțime de lucruri despre personalitatea unui
om în funcție de felul cum acesta desenează un copac. Mărimea, forma, amplasarea,
sau ornamentele unui copac desenat sunt, toate, indicii prețioase în descifrarea ființei
interioare a celui/celei care l-a pus pe hârtie. Dacă iți dorești să afli mai multe despre
prietenii sau cunoscuții tăi, și, eventual, intenționezi să vă distrați astfel, invită-i să
deseneze un copac, și apoi, destăinuiește-le semnificația "creației" lor.
Ia în considerare, mai intui, mărimea copacului desenat. Dacă acesta este
relativ mic, înseamnă că "artistul" este foarte socotit sau chiar zgârcit cu timpul și
banii săi. În cazul în care copacul este mare și umple aproape întreaga pagina, ai de a
face cu o persoană foarte generoasă, care încearcă, adeseori, să facă mai multe decât
este în stare.
Ia aminte la amplasarea copacului pe foia de hârtie. Dacă acesta a fost desenat
în partea de sus, persoana care l-a creat se vădește a fi independentă și iubitoare a
libertății de a se exprima creativ. Copacul așezat în partea de jos a hârtiei reprezintă
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pe cineva înzestrat cu simț practic și sensibilitate. Arborele amplasat în centrul
paginii mărturisește despre o persoana bine organizată, iar cel localizat intr-un colț al
hârtiei este specific cuiva cu mintea deschisa către noi experiențe de viață.
Grosimea trunchiului copacului. Dacă acesta este mare, gros, sunt sugerate
astfel niște trăsături ale personalității asociate cu o extremă încredere în propria
persoană, sau chiar agresivitate. Un trunchi subțire indică o persoană foarte bună,
amabilă, dar care se lasă de multe ori condusă de cei din jurul ei. Dacă, în desen, se
insistă pe amănunte precum multe crenguțe și frunze, înseamnă că desenatorul
obișnuiește să țină seama de detaliile cele mai mici ale existenței. Dacă cel/cea care a
transpus pe hârtie imaginea arborelui nu a insistat asupra unor lucruri de amănunt, se
poate presupune ca privește viața dintr-o (prea) largă perspectivă.
Forma copacului. Un arbore înalt, cu un vârf ascuțit, mărturisește despre o
persoană foarte motivată, cu ambițioase țeluri pe termen lung, în timp ce un copac
mic, scund, pare a sugera pe cineva care se mulțumește cu viața trăită în prezent. Un
copac foarte mare denota o personalitate extrem de protectoare cu ea însăși și cu
oamenii dragi, în vreme ce un arbore cu trunchiul îndoit exprimă neastâmpăr și o
efervescentă energie.
Vezi de unde se înalță copacul. Dacă nu este desenat ca și cum ar ieși din
pământ, ca și cum ar pluti în aer, înseamnă ca ai de a face cu o persoană foarte
adaptabilă și plină de spontaneitate. Un arbore desenat intr-o vale indica lipsa de
ambiție, în timp ce unul amplasat pe un deal dovedește năzuința de a fi remarcat de
cei din preajmă.
Coroana arborelui. O coroană largă, mare, sugerează o persoana satisfăcută de
propria-i viață, în vreme ce una mică dezvăluie ca ai de a face cu cineva foarte
rezervat sau secretos. Un copac cu o mulțime de ramificații mărturisește despre un
om foarte ocupat în existența zilnică și foarte energic. Mai multe ramuri ce se
întrepătrund par a sugera pe cineva foarte nehotărât față de căile viitoare ale
destinului sau. Dacă cineva desenează un copac al cărui trunchi este tăiat, înseamnă
că acesta tinde să își vadă viața ratată, fără vreun viitor, sau pare a trai la voia
întâmplării.
Atunci când un copac nu are multe ramuri sau frunze înseamnă că cel/cea care
l-a desenat se focalizează, cu obstinație, asupra unor ambițioase țeluri. Dacă arborele
nu are deloc frunze, se poate presupune ca reprezintă un om onest, căruia îi pasă mai
mult despre felul cum trece prin viață, decât despre obiectivele sale (cineva care nu
este adeptul maximei “scopul scuza mijloacele”). În cazul când frunzele sunt foarte
mari sau ies în evidență în ansamblul desenului, aproape sigur ai lângă tine pe cineva
care este foarte ambițios față de planurile de viitor. Dacă crengile sunt îndreptate în
numeroase direcții se dovedește astfel o atitudine deschisă, dorința de a intra în
contact cu cat mai mulți și mai diferiți oameni.
Frunzele desenate foarte amănunțit sugerează o personalitate meticuloasă,
caracterizată de o foarte mare organizare.
Ce a fost desenat în jurul copacului. Dacă au fost configurate multe alte lucruri
în preajma arborelui, înseamnă că desenatorul este preocupat de tot ceea ce se află și
se întâmplă în imediata lui apropiere. Iarba ori fructele din jurul arborelui dezvăluiesc
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nevoia de liniște și atașament fata de casa și familie, în vreme ce florile destăinuiesc
pasiunea pentru frumusețe, iar animalele, păsările sau oamenii indică bunătate și
deschidere către lumea exterioara. Soarele din desen semnifica optimism, iar norii
dezamăgire ori pesimism.
Test propus de profesor Serban Eniko-Marika

VALEA JIULUI
Valea Jiului este situată în partea de sud-vest a României.
Ea cuprinde Depresiunea Petroșani, axată pe cele două ramuri de obârșie ale
râului Jiu, între Câmpu lui Neag (la vest) și Petrila (la est), precum și masivele
montane limitrofe Parâng, Șureanu, Retezat și Vâlcan.
În vorba populară noțiunea de ,,Valea Jiului’’ face referire la Depresiunea
Petroșani.
Valea Jiului este binecunoscută pentru bogățiile sale naturale. Peisajul montan
este o zona de o frumusețe rară. Principalele orașe sunt: Petroșani,Vulcan, Petrila,
Aninoasa, Lupeni, Uricani.
Printre atracțiile locale se numără:
PESTERA BOLII
unde s-a filmat
Filmul ,,Legenda Nibelungilor’’

COPACUL cu LALELE
monument al naturii,
situat intre Petroșani si Aninoasa

MUZEUL MINERITULUI
de la Petroșani

24

Sporturile de iarnă reprezintă principalele ocupații ale turiștilor care
frecventează Valea Jiului.
Cu un total de 12 pârtii, toate dotate cu instalații pe cablu de teleschi, Valea
Jiului reprezintă un adevărat festin pentru schiori sau boarderi pasionați de aventură.

Chiar dacă Valea Jiului este cunoscută în principal pentru sporturile de iarnă în
stațiunile montane, vara are farmecul ei în această regiune. Pentru a-și petrece clipele
de relaxare, în anotimpul verii, turiștii pot străbate traseele turistice special amenajate,
să viziteze vestigiile istorice din vecinătăți sau să admire peisajele și natura din jurul
său. Valea Jiului este poarta spre Parcul Național Retezat și a altor destinații carpatice.
VARFUL PARANG

VARFUL RETEZAT

VARFUL GODEANU

Tradițiile Văi Jiului sunt strâns legate de vechii locuitori ai zonei așa numiții
momârlani care populează această zonă din timpuri străvechi.
Momârlanii trăiesc în Valea Jiului încă din timpul geto-dacilor.
In folclorul romanesc se spune ca pentru momârlani înfrățirea cu pădurea a jucat un
rol important.
Oieritul a fost ocupația lor de bază. Ei duceau oile să pășuneze pe coastele
Munților Parâng.
Momârlanii din Valea Jiului reușesc să-și păstreze tradițiile, portul popular și
obiceiurile. Ei sunt purtătorii unui bogat folclor original și al unui stil de viață dur, de
păstori de mioare.
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În ciclul sărbătorilor tradiționale românești ce conțin o varietate de datini și
manifestări cu o amplă desfășurare în viața satului, un loc deosebit îl ocupă sărbătorile
de iarnă.
Modalitățile de sărbătorire sunt foarte numeroase, de o deosebită bogăție,
implicând participarea întregii colectivități, inclusiv a copiilor. Grija maturilor a fost
dintotdeauna să-i facă pe copii să cunoască, să-i inițieze și să-i determine să participe
la aceste sărbători.
Articol realizat de profesor Jurj Adriana
Pentru că și celor mici le place tehnologia…
”Girls for a change”
ADFABER aduce în România Technovation, cea mai mare competiție globală
de IT pentru fete. Technovation Challenge este un proiect Iridescent for
Professionals și este cea mai mare competiţie globală de tehnologie care se adresează
exclusiv fetelor cu vârste cuprinse între 10 - 18 ani din întreaga lume și le oferă
oportunitatea să dobândească abilitățile unor viitoare antreprenoare și lideri în
domeniul IT.
Prin acest program, profesorii/mentorii învață să conducă o echipă de fete cu
vârste cuprinse intre 10 și 18 ani prin toate etapele dezvoltării unui produs:
brainstorming, crearea unui prototip și prezentarea aplicației către publicul țintă.
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Pentru a participa la această competiție noi: Tomescu Alexandra, Axiniei
Andra Ana-Maria și Bilboc Daria am format o echipă și am realizat o aplicație care să
ajute toți elevii să fie mai ordonați și să își cunoască în fiecare zi orele pentru care
trebuie să se pregătească.
Știm cu toții cât de greu este în ziua de astăzi când ești bombardat de informații
și de tehnologie indiferent de vârstă. Suntem mereu cu telefonul în mâna butonând.
Deci ce poate fii mai indicat decât un orar școlar mereu la îndemână pe care să îl ai în
telefonul cu care oricum petreci foarte mult timp.
Sub îndrumarea mentorului echipei doamna prof. Suciu Mihaela am creat pe
platforma http://appinventor.mit.edu/explore/index-2.html o aplicație pentru
telefoanele cu android în care să poți introduce orarul la începutul anului școlar și pe
care să îl poți modifica ori de câte ori apare vreo schimbare. Deci vă invităm cu drag
să încercați și să distribuiți prietenilor și colegilor aplicația noastră numită
”School_Timetable.apk”.
Tomescu Alexandra
Axiniei Andra Ana-Maria
Bilboc Daria
Clasa a VI-a A
Mentor: Prof. Suciu Mihaela

EGIPTUL
Situat in nordul Africii si in partea vestica a Asiei Mici, Egiptul este patria unei
civilizatii stravechi, fascinante si misterioase, ale carei taine au ramas ascunse pana in
ziua de azi, tarmurile sale fiind spalate de cele doua mari: Mediterana la nord si
Marea Rosie la est. Suprafata totala a tarii este de aproximativ 1.002.000 kmp, mai
mult de 90% din aceasta suprafata fiind desert. Unitatile geografice majore din tara
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sunt: Desertul Vestic sau Desertul Libian la vest de Nil, o fasie estica a Saharei,
Desertul Estic sau Desertul Arab la est de Nil, Peninsula Sinai care este pe suprafata
Asiei Mici si Delta Nilului, care reprezinta majoritatea suprafetei arabile din tara.
Numele oficial al tarii este Republica Araba Egipt, avand capitala la Cairo, cel
mai mare oras al Africii (aprox. 2500 kmp), o metropola galagioasa de aprox. 20
milioane locuitori, la care se adauga aglomeratia de turisti si provincialii.
Obiectivele vizitate
Capitala
Cunoscut ca cel mai mare oras Islamic din lume, Cairo cu monumentele sale
antice si moravurile medievale se dezvolta intr-un oras modern cosmopolit. Ceea ce
uimeste cel mai tare la Cairo este amestecul de nou si vechi, de la perioada antica, la
cea medievala si terminand cu cea moderna, de la oamenii de afaceri in costume, la
localnici imbracati in costume traditionale. Amestecul de influente arabe, africane si
europene, face din cel mai mare oras African, cu o papulatie de peste 18 milioane de
locuitori, unul dintre cele mai importante puncte de atractie turistica
Marea Piramidă este singura minune a lumii asupra căreia nu se fac speculaţii
referitoare la formă, mărime şi prezentare. Este cea mai veche şi totuşi singura care a
supravieţuit timpului. A fost cea mai înaltă construcţie din lume mai mult de 43 de
secole, până în secolul al XIX-lea în 1889 când a fost construit Turnul Eiffel. A fost
construită de faraonul Khufu din a IV-a Dinastie, în jurul anului 2.560 î.e.n. pentru a
servi drept mormânt acestuia.
Unii cercetatori afirma ca piramida a fost construita ca monument funerar
inchinat faronului Cheops si reginei acestuia, iar altii sustin ca monumental a avut
functii astronomice

Piramida lui Chephren este cunoscuta si sub denumirea de A Doua Piramida
si a fost construita ca monument funerar pentru fiul lui Khufu, Chephren. Fiind
situata pe o baza mai inalta, pare mai mare decat Marea Piramida a lui Cheops.
Piramida lui Mycerinus (Menkaure) a fost construita pentru succesorul lui
Chephren, Menkaure. Piramida are o inaltime de 67 m.
Prof. Pîrvu Monica Emanuela
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Proiecte de colaborare europeană
În anul școlar 2016 – 2017, Școala Gimnazială Nr.6 Vulcan participă în calitate de
fondator și partener la următoarele proiecte de colaborare europeană:
- școală parteneră a Consorţiului DEOR al Parteneriatului Strategic Erasmus+ KA2
“Comics in teaching languages” / La BD en classe de langues”
- școală fondatoare a proiectului „Cirque et fraternité”, având ca parteneră școala
Ecole Primaire Publique Maurice Decorde, LE FOSSE France;
- școală fondatoare a proiectului „Courrier classique ou courrier électronique?Le
courriel versus la lettre postale”, având ca parteneră școala Collège Jean Baptiste
Vatelot, Toul France;
- școală fondatoare a proiectului „Rendez-vous avec le français- La Fête de la Journée
Internationale de la Francophonie”, având ca parteneră școala OU Dane Krapcev,
Skopje Former Yugoslav Republic of Macedonia;
- școală parteneră în proiectul „CE QUE L'ON CONSOMME PEUT SAUVER L
HOMME”, având ca parteneri școlile: Collège Arthur Giovoni, Ajaccio France,
Scuola Secondaria Statale di I Grado "Gramsci-Impastato" di Giugliano in
Campania, Giugliano in Campania (NA) Italy, Collège des Padule, AJACCIO
France, Istituto Comprensivo Statale "Ippolito Nievo", Quartucciu (CA) Italy;
- școală parteneră în proiectul „Noi e il terremoto/Nous et le tremblement de terre”,
având ca parteneri școlile: I.C.G.Garibaldi, San Vito Romano (RM) Italy, IIS "Ten.
Col. G. Familiari", Melito di Porto Salvo (RC) Italy. Scoala Gimnaziala Nr.1,
Moisei, Moisei Romania, 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, XALANDRI Greece.

Prof. coordonator Moiș Marinela
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Activități ale Școlii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan
ZIUA PORȚILOR DESCHISE se adresează în egală măsură părinţilor și
copiilor ca răspuns la toate întrebările, preocupările şi curiozităţile lor legate de
Şcoala Gimnazială nr.6 Vulcan.
Luni, 27.02.2017 la Grădinița Școlii Gimnaziale Nr. 6, începând cu ora 11:00,
părinții și copiii au fost așteptați să afle informații despre clasa pregătitoare, să
viziteze școala, să le cunoască pe doamnele învățătoare.
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O săptamână fără violență! Ediția a IX A
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O săptamână fără violență! - prezentarea proiectului la ISJ HD.

Vine, vine primavaraaa! - în școala noastră.

32

33

Pentru a marca 12 ani de existență în Județul Hunedoara, paramedicii
Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare Hunedoara (SMURD) au
organizat în data de 7.03.2017 o acțiune interactivă de conștientizare a elevilor din
școala noastră cu privire la măsurile de acordare a primului ajutor unei persoane, fără
a avea tehnică și pregătire medicală.
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Asociația OvidiuRo a sosit în data de 8 martie 2017 și în Gradinița școlii
noastre cu Caravana ”Poftă de carte” menită să crească nivelul de conștientizare a
importanței cititului interactiv, ,,cu glas tare’’, necesitatea unei alimentaţii sănătoase
pentru copii,precum și implementarea programului național ”Fiecare Copil în
Grădiniță”.
Copiii de vârstă preșcolară au fost invitați alături de părinții lor să participe la
sesiunea de citit interactiv la finalul căreia fiecare copil a primit propria carte (,,Să
mâncăm multe culori!’’), personalizată cu numele lui de către doamnele educatoare,
pe care a putut-o lua apoi acasă.
De asemenea, fiecare grupă a primit cărţi mari din care doamnele educatoare
urmează să citească cu cartea îndreptată spre copii,iar la sfârșit a urmat o binemeritată
degustare a fructelor și legumelor prezentate și pregătite cu multă dăruire de
reprezentanții OvidiuRo.

Programul Școlii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan cu ocazia Zilei Internaționale a
Francofoniei - 20 martie a fost următorul:
- 16 martie - concurs „Questions pour un francophone”,prezentare „Itinerar prin
regiunile Franței și alte țări francofone”, audiție muzicală în limba franceză;
- 17 martie - „Colțul francofoniei”- expoziție de desene,machete,planșe și minispectacol;
- 18 martie - participarea la concursurile de creaţie artistico-plastică și de afișe din
cadrul Proiectului Educațional Județean „Nous sommes francophones/Suntem
francofoni ” - Școala Gimnazială Nr.4 Vulcan;
- 20 martie - vizionare film,prezentare presă și carte în limba franceză,precum și
participarea la evenimentul concurs „LA FÊTE DE LA FRANCOPHONIE”
organizat de Asociația Culturală „Les Amis de la France ”;
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- 21 martie - expedierea corespondenței către elevi francofoni parteneri în cadrul
proiectelor eTwinning „Courrier classique ou courrier électronique?Le courriel
versus la lettre postale ” și „Noi e il terremoto/Nous et le tremblement de terre ”;
- 22 martie - impresii,mesaje ,redactarea unor mici texte în limba franceză.
Felicitări tuturor elevilor și cadrelor didactice implicate în organizarea și desfășurarea
acestor activități!
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Programul Național Săptămâna Școala Altfel. Ultima zi din Programul
Național Săptămâna Școala Altfel la Clubul Copiilor Vulcan, activitate Bokwa
Fitness & Fun cu Dani Obleaga & PG Costin, la care au participat și elevii claselor
VI A și VIII C.

La concursul cu tematica de protectie civila "Cu Viata Mea Apar Viata" Școala
Gimnazială Nr. 6 Vulcan a obținut locul I. Felicitari elevelor Daria Marina, Maria
Bădeanu, Alexandra Tomescu și Ioana Sorana.
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