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Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan 
 

● P R E Z E N T A R E ● 

 

Locul unde în fiecare zi, copii și profesori se întâlnesc și își împărtășesc noi 

cunoștințe. În fiecare zi, noi lucruri minunate ne surprind într-un mod plăcut și 

impresionant. Fel și fel de copii speciali și profesori care lucrează într-un mod pașnic 

și distractiv, ne impresionează prin activitățile desfășurate. 

 

Prezentarea laboratorului de fizică 

 

• Este situat la etajul 2 al școlii, fiind ultima sala 

13, la capătul holului. 

• Are echipament modern, iar mobilierul este în 

condiție bună, copii fiind grijulii și fiind atenți în 

timpul experimentelor. 

• Are o anticameră, în care sunt depozitate 

materialele pentru experimente și obiectele 

periculoase. 

• Profesori sunt atenți și ne ajută să înțelegem pe 

deplin materia. 

 

Prezentarea laboratorului de biologie 
 

• Este situat la etajul 1 al școli, la sala 5 în 

partea dreaptă a holului. 

• Echipamentul este în stare bună, fiind 

modern, iar profesorii care predau 

biologie aici, sunt foarte atenți la modul în 

care se lucrează cu materialele prezente în 

sală. 

• Are o anticameră în care sunt depozitate 

materialele sensibile. Mobilierul este într-

o perfectă stare, fiind bine îngrijit. 

• Elevi sunt atenți cu materialele și cu mobilierul, laboratorul fiind într-o bună stare. 

 

Prezentarea bibliotecii 

• Este la parter, la sala 1.  

• Cărțile din bibliotecă sunt bine păstrate datorită 

deosebitei atenții acordate asupra lor. 

• Copii au acces gratuit la toate materialele dinăuntru, 

astfel orele de lectură petrecute aici se desfășoară în 

liniște și relaxare. 

• Sala este bine îngrijită și nu este aglomerată.  
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Prezentarea sălii de sport 

 

• Sala de sport este situată la parter, la sala 4. 

• Materialele sunt în stare bună, iar echipamentele sunt 

folosite cu atenție și precauție. Cei doi profesori de sport, 

au mare grijă la modul în care copii lucrează, iar orele se 

desfășoară într-un mod interactiv și educativ.  

 

 

 
Prodan Alexandru Mihai 

Clasa a VIII-a C 

Fotograf: Oprea Liviu Adrian 

Clasa a VIII-a C 

 

Școala mea 
 

Școală, vechi prieten tu ne ești 

Ca o zâna din povești  

M-ai învățat cum să citesc,  

Tu mi-ai amintit întotdeauna 

Să fiu bună cu toată lumea. 

 

Tu, școala mea dragă  

M-ai învățat atâtea lucruri bune 

Pentru această bunătate  

Vreau să-ți zic un sincer  

Mulțumesc! 

 

Noi la tine cu drag venim  

Dar se apropie vacanța mare 

Ne va fi iar dor de tine 

Dar să nu uiți că noi te iubim! 
Bădărău Alexandra Maria 

Clasa a V-a A 

 

Curiozități ale limbii române 

 
 Cele mai vechi atestări ale unor cuvinte româneşti apar în unele texte slavone: 

abia (cca 863-867), cumătră (cca 869-885). 

 Cel mai lung cuvânt din limba română are 44 de litere şi îl găsim în 

dicţionarele medicale, nu şi în DEX: 

„Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza” este denumirea completă 

a unei boli pulmonare cronice, numită pe scurt „silicoză”, care apare în general 
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la muncitorii din mine, în urma inhalării prelungite a pulberilor de bioxid de 

siliciu. 

 Cuvinte lungi ale limbii române:  

DIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZĂ (36 DE LITERE). 

 Cea mai lungă denumire de localitate din România este Staţiunea Climaterică 

Sâmbăta (27 de litere), sat din judeţul Braşov. Cea mai lungă denumire de 

localitate din România formată dintr-un singur cuvânt: Constantineşti (14 

litere). Iar cea mai scurtă denumire de localitate din România: Ip (2 litere), o 

comună din judeţul Sălaj. 

 Cele mai lungi cuvinte alcătuite dintr-o singură silabă: STRINCHI. 

 Cel mai lung cuvânt din DEX'09 alcătuit doar din vocale: UIUIU (5 litere). 

 Cele mai lungi cuvinte care conţin aceeaşi consoană: LĂLĂIELILE. 

 Unul dintre cele mai lungi cuvinte care conţine toate cele 5 vocale principale 

(a, e, i, o, u) doar o singură dată este: BILDUNGSROMANESC (16 litere). 

 Cuvinte cu cele mai multe consoane consecutive (5): OPTSPREZECE. 

 Cea mai mare diferenţă de litere între forma de plural şi singular o are 

substantivul OM – OAMENI (4 litere). 

 Cele mai lungi cuvinte cu litere din prima jumătate a alfabetului (A-L): 

LICHEFIABILELE, CALIFICABILELE (14 litere). 

 Cel mai lung cuvânt cu litere din a doua jumătate a alfabetului (M-Z):  

PRONOSPORT (10 litere). 

 CINCI şi DOUĂSPREZECE sunt singurele numere cu atâtea litere câte 

reprezintă. 

 Cuvinte simetrice vertical: AXA, TIUIT, UIUIU. 

 Cele mai lungi cuvinte cu litere simetrice orizontal (B, C, D, E, H, I, K, O, X): 

COCCIDIOCIDEI (13 litere). 

 Cuvinte care conţin toate literele cu semne diacritice din alfabetul român (ă, â, 

î, ş, ţ): ÎNFĂȚIȘÂND. 

 Care cuvânt din limba română are 3 silabe şi 31 de litere? Este cuvântul... 

„ALFABET” ! 

 În cursul unei vieţi de 70 de ani, un om rosteşte peste un miliard de cuvinte. 

 Printre cacofoniile "acceptate" în limba română se numără: ION LUCA 

CARAGIALE, BISERICA CATOLICĂ, BANCA COMERCIALĂ 

 „C” este litera cu care încep cele mai multe cuvinte în limba română. Dictionar 

explicativ al limbii romane cuprinde 19.750 definitii ale cuvintelor ce incep cu 

litera”C”. 

 „Y” este litera cu care încep cele mai puţine cuvinte în limba română 

”Abces” este singurul cuvânt care conţine grupul de litere ABC. 

 Și, în final, câteva palindromuri amuzante (grupuri de cuvinte sau cuvinte care 

pot fi citite de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga, fără să-și piardă 

sensul): Ele ne seduc cu desenele. Elisa va lasa Toyota sa la Vasile. 

 

Prof. Trif Maria Lorena 

 



5 
 

Curiozităţi matematice 
 

Multiplii lui 37 şi multiplii lui 3: 

3 x 37 = 111 

6 x 37 = 222 

9 x 37 = 333 

12 x 37 = 444 

15 x 37 = 555 

18 x 37 = 666 

21 x 37 = 777 

24 x 37 = 888 

27 x 37 = 999 

O egalitate interesantă: 

111.111.111 x 111.111.111 = 12.345.678.987.654.321 

 

 Trapeze: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Condurache Ionuț 

Clasa a VII-a B 

                   1 x 9 + 2 = 11 
               12 x 9 + 3 = 111 
              123 x 9 + 4 = 1111 
             1234 x 9 + 5 = 11111 
            12345 x 9 + 6 = 111111 
           123456 x 9 + 7 = 1111111  
          1234567 x 9 + 8 = 11111111 
         12345678 x 9 + 9 = 111111111 

                   1 x 8 + 1 = 9 
               12 x 8 + 2 = 98 
              123 x 8 + 3 = 987 
             1234 x 8 + 4 = 9876  
            12345 x 8 + 5 = 98765 
           123456 x 8 + 6 = 987654 
          1234567 x 8 + 7 = 9876543 
         12345678 x 8 + 8 = 98765432 
        123456789 x 8 + 9 = 987654321                     0 x 9 + 8    = 8 

                9 x 9 + 7    = 88 
               98 x 9 + 6    = 888 
              987 x 9 + 5    = 8888 
             9876 x 9 + 4    = 88888 
            98765 x 9 + 3    = 888888  
           987654 x 9 + 2    = 8888888 
          9876543 x 9 + 1    = 88888888 
         98765432 x 9 + 0    = 888888888 
        987654321 x 9 - 1    = 8888888888 
       9876543210 x 9 - 2    = 88888888888  
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Aurorele 
 

Una dintre cele mai frumoase imagini pe care le putem vedea pe cerul nopţii în 

zonele cu latitudini mari sunt aurorele. Noaptea, lângă cercurile polare, apar lumini 

roşii, verzi sau galbene, strălucitoare. Aurorele au forma unei perdele unduite, a unei 

flăcări sau uneori a unui arc. De obicei, acoperă o mare parte a cerului. În zonele 

nordice se numesc şi luminile nordice.  

 

Particule cu energii înalte 

            Aurora este produsa de particule cu energii înalte emise de Soare sub forma 

de vânt solar. Multe dintre acestea sunt prinse de centurile Van Allen.  

Daca un număr foarte mare de particule ajung pe Pământ, ele pot traversa centurile 

Van Allen. Particulele se mişcă de-a lungul liniilor câmpului magnetic terestru şi 

pătrund in atmosfera terestra pe la poli.  

Particulele încărcate electric lovesc atomii de oxigen şi azot din atmosfera la o 

altitudine de 100 de kilometri. Acest lucru separă unii dintre electroni de atomi. 

 

Lungimi de unda verzi şi roşii  

Când se reunesc cu electronii pierduţi, atomii emit lumini verzi şi roşii.  

Aurorele pot să apară în apropierea ambilor poli. Aurora din apropierea Polului Nord 

se numeşte auroră boreală. În apropierea Polului Sud, aurora se numeşte aurora 

australă sau lumini sudice. 

 

Ştiaţi că …  

O auroră care luminează cerul nopţii în zone cu 

latitudini mari este un spectacol fascinant. Atomii 

şi moleculele atmosferei produc luminile colorate 

ale aurorelor. Sunt mai frecvente când are loc un 

maxim al ciclului solar. Uneori pot fi văzute la 

latitudini de 40 de grade sau mai scăzute, deşi, de 

obicei, apar în apropierea polilor. 

 
Tomescu Alexandra 

Clasa a VII-a A 

 

Natura şi frumuseţile ei 
 

 

 

 Există o specie de omizi mici şi negre, care pot fi împrăştiate în vânt. Într-adevăr, 

ele sunt acoperite cu peri lungi are joacă rolul unei paraşute, ca în cazul seminţelor 

de păpădie. Sub acţiunea vântului, unele pot fi transportate la mare distanţă, 

invadând astfel sectoare de păduri şi livezi. 
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 Primăvara, pe teritoriul de împerechere, potârnichea albă scoate sunete 

asemănătoare cu lătratul unui câine. 

 Există păsări care scot ţipete asemănătoare cu un hohot de râs, precum buha şi 

huhurezul mic, care trăiesc în păduri, la fel pescăruşul argintiu, o pasăre marină. 

Dintre păsările tropicale, martinul-pescar uriaş (numit şi martinul-vânător uriaş), o 

pasăre mare din Australia, scoate un strigăt asemănător cu un râs gâlgâit. 

 În momentul când simte pericolul, capîntortura, o mică pasăre gri-brună îşi 

răsuceşte capul în toate direcţiile cu un aer ameninţător, deschide larg ciocul şi 

şuieră ca un şarpe. Puii săi fac la fel când sunt deranjaţi în cuib, în scorbura lor. 

 Buhaiul-de-baltă, un stârc, scoate strigăte „amintind în parte lovitura dată într-un 

vas gol, în parte mugetul unei vaci închise într-un staul ...” după cum îl descrie 

Cehov într-una din scrierile sale. 

 Masculul becaţinei, în timpul zborului nupţial emite sunete care amintesc de 

behăitul unui miel. 
 

Incze Alexandru 

Clasa a VII-a B 

 

November: Thanksgiving Day 

 
PUMPKIN: is one of the most important symbols of the harvest holiday and 

has been an American favourite for over 400 years. 

It is a traditional American holiday celebrated on the fourth Thursday of November in 

the USA. It is a four day weekend which usually marks a pause in school and college 

calendars. 

 It all began when the early settlers of Plymouth Colony in MassachusettS were 

particulary grateful to Squanto, the Native American, who taught them how to catch 

eel, grow corn. So, the settlers (the Pilgrims) set apart a holiday after their harvest in 

1621 and fed and entertained the Indians for three days. 

Today, family and friends gather for a reunion, a day of thanks and festive meal: 

turkey, stuffing, mashed potatoes, cranberry sauce, corn, pumpkin pie, etc.   

FUN FACTS! 

 The name of all continents end with the same letter they start with. 

 The most dangerous animal is the common housefly. Because of their habits of 

visiting animal waste they transmit more diseases than any other animal. 

 Many languages, among them Chinese, Arabic, Hebrew are written right to left 

or even bottom to top. 

 It’s impossible to sneeze with your eyes open. 

 Elephants are the only animals that can jump. 

 The strongest muscle in the body is the TONGUE. 

 Ants do not sleep. 

 The longest flight of a chicken is 13 seconds. 

 Polar bears are left handed. 
Feraru Răzvan 

Clasa a VII-a C 
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Ziua internațională a bibliei 
13 noiembrie 

 

Fără îndoială, Scriptura este cartea cea mai tradusă şi răspândită în lume, dar, 

din păcate, nu este foarte citită. Sfânta Scriptură sau Biblia este cartea cea mai 

reprezentativă a omenirii. 

Biblia cuprinde istoria mântuirii neamului omenesc avându-l în centru pe Iisus 

Hristos – Mântuitorul. Așadar,Sfânta Scriptură este cartea de căpătâi a 

Creştinismului.Noi trebuie să citim şi să studiem Biblia pentru că Biblia este 

Cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. Cu alte cuvinte, este Cuvântul lui Dumnezeu 

pentru noi.  

Biblia ne oferă sfaturi şi îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte 

practice din viaţa noastră de zi cu zi, Biblia este o carte nu numai pentru citit. Este o 

carte care trebuie studiată aşa încât să poată fi aplicată în vieţile noastre. Prin 

lecturarea ei se înalţă cu sufletul către Dumnezeu, se purifică, îşi găseşte echilibrul 

întregii sale vieţi, dobândeşte mult spor şi folos duhovnicesc căci ea este cea mai 

autentică hrană sufletească pentru cel ce o citeşte cu credinţă! 

În aceasta zi specială,,Ziua Internațională a   Bibliei’’,noi elevii clasei a IV-a A  

a Școlii Gimnaziale Nr.6 din Vulcan,Hunedoara, am realizat semne de carte in formă 

de inimă cu versete din Biblie.Așa am învățat cât de importantă este Biblia în viața 

unui creștin. 

     

    

    
Prof.  religie ortodoxă Jurj Adriana 
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Sportul 
 

Pasiunea noastră este sportul. Pentru noi sportul reprezintă un stil de viață 

sănătos. Acesta este unul dintre lucrurile cu care ne ocupăm timpul liber. Sportul 

nostru preferat este fotbalul, un sport pe care îl practicăm des și ne ajută mult să ne 

menținem echilibrul. 

  Pe de altă parte, sportul este cea mai sănătoasă activitate din zilele noastre, spre 

deosebire de alte activități care implică statul cu ochii în tot ceea ce înseamnă 

tehnologie. 

În concluzie pentru noi sportul este o unealtă de care ne folosim in fiecare zi. 

 

 
Grosu Lucian și Călescu Cosmin 

Clasa A V-a B 

 

Sfaturi practice în bucătărie 
 

   Bicarbonatul de sodiu sau de amoniu se stinge întotdeauna cu puţină zeamă 

de lămâie sau oţet, astfel dispare mirosul neplăcut.  

   Pentru dulceaţă se aleg fructele bine coapte, nelovite şi proaspete.  

   Se poate evita zaharisirea dulceţurilor prin adăugarea de puţină sare de lămâie 

dizolvată în apă caldă în timpul fierberii, sau prin adăugarea unei felii de 

lămâie deasupra dulceţei din borcan. 

   Materiile prime ce folosesc la prepararea unei prăjituri, trebuiesc aduse în 

bucătărie cu 2 ore înainte. 

   Dacă aveţi umezeală în dulapul din bucătărie, puneţi în el un bulgare mic de 

var nestins.  

  Când pregătiţi mămăliguţa lăsaţi să fiarbă apa în clocote, adăugaţi sare, apoi 

adăugaţi mălaiul în ploaie puţin câte puţin, lăsaţi focul foarte mic şi amestecaţi 

energic cu ajutorul unui tel. Mălaiul creşte în volum de 3-4 ori. 

  Legumele congelate trebuiesc lăsate să se decongeleze la temperatura camerei 

apoi se introduc la fiert într-un vas cu puţină apă clocotită şi puţină margarină 

sau unt, iar vasul se acoperă cu un capac astfel fierberea este mai rapidă şi 

aroma legumelor nu se pierde.  

  Carnea congelată nu se decongelează decât la  temperatura camerei sau în 

cuptorul cu microunde.  
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  Maioneza se omogenizează mai bine dacă se adăuga de la început puţină sare 

de lămâie 

  În piureul de cartofi se adăugă numai lapte fiert fierbinte.  

  Peştele foarte mic ca să rămână întreg se sărează mai întâi, apoi se trece prin 

făină şi se pot înfige cate 3-4 pe o scobitoare, se introduc la prăjit numai în ulei 

încins. 

  Laptele pus la fiert nu se mai afumă dacă ungeţi interiorul vasului cu puţin 

ulei.  

 Frunzele uscate de pătrunjel, mărar, leuştean se păstrează in săculeţe din pânza 

sau în borcane cu capac. 

 Nucile se păstrează în săculeţe din pânza sau în pungi din hârtie, ele nu trebuie 

să fie mucegăite, verzi sau pătate, şi să fie cât mai bine uscate.  

  Ouăle de găina proaspete se păstrează proaspete dacă sunt unse cu grăsime, 

care astupă porii şi nu permite aerului să pătrundă, se aşează în cutii la loc 

uscat. Se pot ţine şi în rumeguş sau mălai, învelite fiecare în parte în hârtie.  

 Zahărul se păstrează în cutii din metal, sticlă, porţelan bine închise la loc uscat. 

 Cafeaua, ceaiul, condimentele se păstrează în cutii bine închise la loc uscat. 

 Ceapa şi usturoiul se păstrează numai la loc uscat, la o temperatura potrivita, 

fără lumină, şi se va evita îngheţarea.  

 Conopida şi varza alba îşi păstrează calităţile dacă sunt ţinute învelite în hârtie 

şi aşezate pe rafturi, la loc uscat.  

 Carnea pentru supă se pune la fiert numai în apă rece, se fierbe la un foc mic, şi 

se spumează astfel supa nu va deveni tulbure.  

 Păstrarea dulceţurilor, a gemurilor se va face la un loc uscat, la temperaturi de 

8-10 grade.  
 Profesor Educație tehnologică Șerban Eniko 

 

Leul 

 
Leul este o specie de mamifere carnivore din familia felinelor. Este una dintre 

cele mai mari feline și unul dintre cei mai mari răpitori tereștri. În sălbăticie, rar 

ajunge să trăiască 8-10 ani, dar în captivitate ajunge până la vârsta de 35 ani. Este un 

animal foarte puternic și feroce numit regele animalelor, trăiește în grupuri, în 

savanele africane și mai rar în S-V Asiei. 

Leul mascul poate fi recunoscut ușor datorită coamei sale și poate cântări până 

la 250 kilograme. Femelele sunt mult mai mici, cântărind până la 150 de kilograme. 

Leii trăiesc în jur de 20 de ani. Leii sunt animale carnivore care trăiesc în grupuri 

constând din femele înrudite, puii de ambele sexe, și un mascul neînrudit, care se 

împerechează cu femelele adulte. Femelele se ocupa cu vânatul, în timp ce masculii 

apără și mențin frontierele teritoriului. Puii masculi sunt dați afară din grup când 

ajung la maturitate.  

Cu toate că este cunoscut ca, regele junglei, leul este un animal care trăiește în 

câmpii deschise, și poate fi găsit prin toată Africa. Chiar așa, este o specie în pericol 
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specii semnificative găsindu-se doar în parcurile naționale din Tanzania și Africa de 

Sud.  

Ultimul rămas al subspeciei, leul asiatic, care în vechime trăia din Grecia până 

în India, trăiește acum în pădurea Gir din N-V Indiei. Aproximativ 700 de lei mai 

trăiesc într-un sanctuar din statul Gujarat.  

Daca în anii 1960 existau 450.000 de lei, în anul 2011 mai erau cel mult 20.000 

de lei. Leii sunt un simbol care apare des în heraldica familiilor regale și nobililor. 

Apar și în arta plastică chineză, deși nu au trăit niciodată in China. 

Niciun alt animal nu a primit mai multă atenție în artă și literatură.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
David Bogdan 

 Clasa a IV-a C 

 

Culoarea albastră a cerului 
 

Pământul este înconjurat de frumuseţea fără margini a cerului albastru, care 

pare fără sfârşit. Diversitatea sa de tente se schimbă de la zi la zi, de la un punct al 

cerului la altul. 

Lumina cerului este pur şi simplu lumina difuzata a soarelui. Ştim că difuzia pe 

particule mici creşte o dată cu apropierea de capătul violet al spectrului. Culoarea 

cerului conţine mult violet (faţă de care ochiul nostru nu este prea sensibil), o 

cantitate apreciabilă de albastru, puţin verde şi foarte puţin galben şi roşu.  

Combinaţia tuturor acestor  culori dă albastrul cerului. Difuzia luminii care 

colorează bolta cerească nu poate fi produsă nici de particule de praf, nici de particule 

de apă sau de gheaţă. Singura posibilitatea este aceea că însăşi moleculele de aer, 

fiecare în parte, constituie centrii de difuzie; difuzia produsă de o moleculă este foarte 

slabă, însa suficientă pentru un strat cu o grosime de câţiva kilometri să capete o 

strălucire considerabilă în care predomină culoarea violetă şi cea albastră. 

Lumina  solară, aşa  cum o vedem, îşi pierde razele albastre şi violete, care sunt 

difuzate în aer. De aceea  Soarele  apare sub o nuanţa slaba gălbuie, care devine mai 

intensă, atunci când se află aproape de orizont pentru că razele în acest caz parcurg 

prin aer un drum mai lung. Culoarea sa trece treptat în portocaliu iar apoi în roşu, 

care, este specific soarelui la asfinţit. 
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Variabilitatea culorii cerului albastru 

          Culoarea cerului albastru variază zilnic în funcţie de cantitatea de praf şi 

picăturile de apă din aer. Albastrul cel mai profund se vede în timpul înseninărilor 

temporare între două averse de ploaie, când se stabileşte o presiune ridicată. Pe de 

altă parte, cerul devine albicios o dată cu apropierea unei depresii  înainte ca să apară 

norii cirus, sau vara, când atmosfera este plină de praf. 

Cerul este cel mai albastru în timpul apusului  sau răsăritului soarelui. Faptul este 

lesne de înţeles: în momentul acesta, punctele apropiate de zenit se află la o distanţa 

de 90 de grade de soare şi de orizont.  

Particule mici difuzează în special culoarea violetă şi albastră, în mod aproape 

uniform în toate direcţiile.                   

 
Prodan Alexandru Mihai 

Clasa a VIII-a C 

 

Bora Bora 
 

Date generale 

Polinezia Franceză cuprinde grupul de insule: Society, Marquesas , Tuamotus , 

Austral si Gambier. Grupul de Insule Society ( format din două grupuri) include cele 

mai cunoscute insule turistice: Tahiti, Moorea, Bora Bora si Huahine, si insula 

“neturistică” Tetiaroa, cunoscută datorită proprietarului sau celebru, Marlon Brando. 

Grupul de insule Tuamotus include insula Rangiroa. 

Micuta insula Bora Bora este cea mai frumoasă si cea mai cunoscută insula de lux din 

arhipelagul polinezian.  

Reciful de coral include minunscule insule cu  plaje extraordinare ce 

inconjoară insula principala. Legatura dintre lagune şi ocean se face printr-o singura 

trecere, Teavani, in vestul insulei. 

 

 Scurt istoric a insulei 
Formată în urma unor erupţii vulcanice, insula a atins cândva înălţimi de 1200 

metri deasupra nivelului apei. După încetarea activităţii vulcanice, această a rămas în 

seama forţelor de eroziune, care au creat forma pe care insula o are astăzi. Cele două 
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vârfuri, Otemanu şi Pahia , a căror înălţime nu depăşeşte 655 metri sunt doar rămăşiţe 

ale vulcanului.  

Primii locuitori, de origine polineziană, au ajuns aici în jurul secolului IV. Mult 

mai târziu au debarcat europenii, primul fiind Jakob Roggeveen în 1722, urmat de 

James Cook, care a acostat în 1777. Următorul pas a fost sosirea unei organizaţii 

misionare din Londra, care a ajuns aici în 1820 şi a înfiinţat prima biserică protestantă 

în 1822.   

După 20 de ani, Bora Bora intră sub protectoratul Franţei, ca parte a Polineziei 

Franceze, de care aparţine şi astăzi din punct de vedere administrativ.  

Istoria insulei nu a fost marcată de evenimente majore. Chiar şi unul dintre cele 

mai negre episoade ale istoriei a căpătat aici o nuanţa nostalgică.În timpul celui de-al 

doilea război mondial, după bombardarea de către japonezi a Pearl Harbour şi o data 

cu intrarea Statelor Unite în război, americanii au instalat pe insulă o bază militară 

pentru aprovizionare.Fără alte evenimente, bază s-a închis oficial în iunie 1946, însă 

armata americană a avut o surpriză în momentul în care majoritatea militarilor 

repartizaţi în Bora Bora au refuzat să se mai întoarcă în ţara. A fost nevoie de 

intervenţia familiilor acestora pentru a-i lua din ceea ce aceştia numeau ,,paradisul”, 

şi pentru a-i repatria.  

Limbile oficiale sunt franceză şi tahitiana, însă localnicii implicaţi în turism 

vorbesc engleză la nivel conversaţional.În limba tahitiana, insula Pora Pora, cum este 

numită de localnici, îşi revendică geneza, întrucât traducerea numelui este ,,primul 

nascut”. O altă denumire cunoscută este ,,Mai te pora” sau ,,Creata de zei”.  

În prezent, principală ocupaţie a localnicilor este turismul, prin urmare, aceştia 

au dezvoltat activităţi de natură să-i împace şi pe cei mai melancolici şi visători, dar 

şi pe cei dornici de aventură şi dependenţi de adrenalină. Pe insulă vesi găsi tot 

timpul ceva interesant de făcut, asta în cazul în care v-aţi sătura vreodată să admiraţi 

albastrul intens al apei.  

 

Bora Bora pe inţelesul tuturor 

 Drumul către Bora Bora 

Insula este dotată cu un mic aeroport, care are însă un trafic destul de intens.  

 Mijlocul de transport cu avionul este aproape obligatoriu, de aceea, aici lucrurile sunt 

oarecum bătute în cuie. Va trebui să schimbaţi avionul, cel mai probabil de două ori, 

în funcţie de rută pe care o alegeţi. Iniţial, trebuie să alegeţi o rută până în Tahiti. De 

aici, Air Tahiti are aproximativ 6 zboruri pe zi atât către Bora Bora, cât şi spre alte 

insule.  

Costul unui zbor este de minim 14 000 XPF (francul polinezian) pentru un 

drum, însemnând aproximativ 120 euro.  

Transportul pe insula este destul de anevoios. Există un sistem de transport în 

comun, care face un semi-ocol al insulei în aproximativ o oră. Dacă dispuneţi de un 

buget mai generos, puteţi închiria maşini 4x4, care vor face faţă cu brio terenului 

stâncos al insulei. Variantă eco şi pentru mediu şi pentru buzunarele turistului este 

închirierea bicicletelor cu ziua, care se vor dovedi mult mai potrivite în majoritatea 

ocaziilor.   



14 
 

 

 Cazarea in paradis 

La acest capitol, insula oferă turiştilor nenumărate posibilităţi. Dacă vreţi un 

concediu de lux, vă puteţi caza la unul dintre hotelurile de 4 sau 5 stele, care se vor 

ridica cu siguranţă, la nivelul aşteptărilor.Odată opţiunea făcută , majoritatea turiştilor 

sunt surprinşi să constate aşezarea inedită a camerelor, care nu sunt separate de pereţi, 

ci de ape.  

Complexele hoteliere sunt formate din mici bungalow-uri, situate pe nisip sau 

chiar deasupra nivelului apei, ceea ce vă da posibilitatea de a face o baie răcoritoare 

imediat ce v-aţi trezit. Costurile unei camere variază în funcţie de hotel, iar la acest 

capitol chiar aveţi de unde alege : St. Regis, Intercontinental,Sofitel sau Le Meridien 

Bora Bora, oricare ar fi alegerea dumneavoastră , trebuie să fiţi pregătiţi să  scoateţi 

din buzunar aproximativ 1000 euro pentru o noapte.O alternativă viabilă pentru 

hoteluri sunt campingurile sau pensiunile de familie,  unde preţurile sunt   

considerabil mai mici , însă includ aceeaşi privelişte uimitoare. Dacă nu vă cazaţi la 

un hotel de lux, care dispune de o plajă particulară, puteţi opta pentru plaja locală, la 

fel de pitorească şi chiar un pic mai sălbatică .  

 

Unde mâncăm in Bora Bora ? 

Fiecare hotel de pe insulă oferă vizitatorilor săi minim 2 restaurante, ce 

combină specialităţile specifice polineziene cu bucătăria franceză şi internaţională. 

Chiar dacă staţi la un hotel, puteţi cină la restaurantele altor hoteluri. Atenţie însă, 

trebuie să faceţi rezervare dinainte, unele hoteluri cerând confirmarea scrisă pentru a 

permite accesul în cadrul lor.  

În afară de acestea, există câteva restaurante faimoase, printre care: Top Dive 

(unde există şi o şcoală de scuba dive), Bloody Mary (care îşi întâmpina vizitatorii cu 

o lista a celebrităţilor ce le-au trecut pragul şi care nu are meniu, ci în fiecare zi 

serveşte "catch of the day" - peştii prinşi în ziua respectivă), Matira Restaurant (situat 

pe singură plajă publică din Bora Bora). 

 

 Cum ne distram în Bora Bora? 

La capitolul ,,distracţii” , oferta este mai mult decât generoasă.  

 Cea mai ieftină, dar poate nu la fel de palpitantă, este  admiratul peisajului. O puteţi 

face cât timp doriţi, distracţia este garantată şi nici nu va costă nimic.   

În continuare, activităţile ar putea fi împărţite pe categorii: distracţii cu 

picioarele în aer, distracţii cu picioarele pe pământ şi distracţii cu picioarele în apa.  

Dacă vă place apa, aveţi mai multe variante, pentru că insulă dispune de 

destulă materie prima: o excursie de snorkeling presupune o mică promenadă pe 

fundul apei, printre peşti viu coloraţi şi corali. În categoria sporturilor acvatice se 

înscriu şi jet ski-ul sau scuba diving. Dar dacă vreţi să faceţi ceva cu adevărat 

palpitant, porniţi într-un aqua safari, unde veţi merge pe sub apa, până la o adâncime 

de 35 metri pentru a descoperi surprinzătoarele forme ale peretelui de coral..O 

activitate care vă va ridica nivelul adrenalinei este hrănitul rechinilor, în care turistul 

joacă rolul principal, înotând printre rechinii infometaţi, protejat de o cuşcă şi înarmat 
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doar cu provizii de peste decapitat.Chiar şi pentru amatorii de grădini zoologice, 

această insulă este locul perfect. La grădină zoologică din Bora Bora veţi înota alături 

de rechini domesticiţi şi de pisici de mare, personaje foarte prietenoase în acest 

context.  

Pentru o vedere de la înălţime a insulei, puteţi face un ţur cu elicopterul, iar 

timpul dedicat acestei promenade aeriene este fixat în funcţie de bugetul 

disponibil.Puteţi încerca şi parasailingul, mai ieftin, dar nu neapărat mai sigur.Dacă 

sunteţi un fan al filmelor cu cercetaşi, puteţi plecă într-o excursie de recunoaştere a 

insulei, care ascunde în centrul ei rămăşiţele unui vechi crater. Pentru a ajunge acolo, 

trebuie să închiriaţi o maşină 4x4 sau un Bugster, fără de care nu puteţi avea acces, 

din cauza terenului foarte stâncos şi abrupt. Un ghid ar fi mai mult decât indicat într-o 

astfel de excursie.  

Variantă low-budget presupune închirierea bicicletelor, care chiar dacă necesită 

un efort fizic mai mare, garantează şi distracţia.  

 

Interiorul insulei           

Nu cunoaşteţi Bora Bora suficient, dacă nu sunteţi familiarizat cu insulă 

principală, şi mai ales cu interiorul sau muntos.  

Principalul sat de pe insulă este Vaitape, iar plajă publică este în apropiere, la 

Matira; locuri unde puteţi ajunge uşor închiriind o maşină, sau un Bugster (un fel de 

cart, dar mai puternic). În schimb, interiorul fascinant, vulcanic, al insulei se oferă 

turiştilor mai greu, pentru a ajunge fiind nevoie de o maşină 4x4.   

Agenţiile de turism oferă numeroase excursii ghidate 4x4, adevărate safari pe 

drumurile neprietenoase săpate de soldaţii americani în munte, prin vegetaţia 

luxuriantă. Însă zgâlţâială drumului se merită pe deplin, în momentul în care, de la 

înălţime avem vedere asupra întregului ocean. Un punct de interes sunt tunurile 

căţărate de americani pe coama vulcanului, dar care nu au fost niciodată folosite. 

Atenţie: vegetaţia luxuriantă a interiorului insulei atrage o populaţie de ţânţari şi alte 

gaze, astfel că un spray repulsiv este binevenit de avut în geantă. 

 

 Ce cumparam din Bora Bora? 

Că adevărate shopaholice ce suntem, nu vom putea petrece un concediu, fie el 

şi în paradis, fără a da puţin buzna în câteva  magazine. Şi ce putem cumpără din 

Bora Bora dacă nu PERLE. De diferite dimensiuni, calităţi, culori  şi forme, ele ne 

vor încânta ochii (dar şi goli buzunarele).  

Legendă spune că Zeul Ono, a coborât pe curcubeu şi a dăruit Prinţesei Bora 

Bora o perlă neagră că simbol a dragostei eterne şi al fidelităţii. De atunci, perlă 

neagră cu reflexiile curcubeului a devnit un romantic simbol dragostei eterne.  

Specia de scoici care oferă cele mai frumoase perle din lume trăieşte numai în 

lagună Insulei Tahiti şi în lagunele insulelor învecinate. Cele mai căutate perle sunt 

perlele negre, marca perlelor din zonă tahitiana.  

Alte cumpărături ar fi nelipsitele suveniruri (la preţuri mai mult decât piperate însă), 

dar şi obiecte de artă tradiţionale polineziene. Între acestea amintim statuetele TIKI, 

care în credinţele populare ne vor proteja şi ne vor apăra de spirite rele. Apoi putem 
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găsi o varietate de obiecte decorative, scoici (chiar şi de dimensiuni gigantice) cu care 

putem să ne decoram casă, pentru că mai apoi să ne amintim cu nostalgie de acest 

concediu.  

Iar pentru a va integra în spiritul vesel al Pacificului, este obligatorie 

achiziţionarea unei cămăşi înflorate în culori vii pentru el, a unei rochite la fel pentru 

tine, şi a unui pareo pentru mersul la plajă.  

 
Profesor geografie  

Pîrvu (Porkolab) Monica Emanuela 

 

Săptămâna fructelor și legumelor 
  

 Și normal... așa cum ne-am obișnuit în săptămâna fructelor și legumelor 20-24 

noiembrie 2017, noi elevii Școlii Gimnaziale Nr. 6 Vulcan, nu putem scăpa nici o 

ocazie de a fii buni și de a dărui celor ce au cu adevărat nevoie de noi. 

 Cu mic cu mare am adus atât fructe cât și legume pe care împreună cu cadrele 

didactice le-am dăruit cu drag bătrânilor de la azil și copiilor unei școli speciale. 

 Am rămas cu imaginea unor zâmbete de bătrâni și de copii bucuroși la primirea 

unui simplu fruct. Cu puțin de la fiecare am putut face un mic bine celor ce chiar au 

nevoie. 

Un mic gest poate însemna un pas uriaș pentru civilizație. 

Am trăit emoții pe care nu le vom putea uita prea ușor. 

   

   
 

Ciobanu Andreea Denisa 

Clasa a VIII-a C 
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Invitație la spectacolul Toamnei 
 

 
A ajuns un vânt micuț 

Se sperie un puiuț. 

Păsări, de multe neamuri 

Se agită printre ramuri. 

 

De mult timp au plănuit, 

Au vorbit și-au pregătit 

Să se pună pe vapoare  

Și să plece după soare. 

 

Copacii au rămas goi, 

Supărați și triști ca noi 

Frunzele le-au tot picat 

Păsările au plecat. 

 

Mere coapte, parfumate 

Așteaptă a fi mâncate. 

Prune, pere în panere 

Ne bucură la vedere. 

 

Cine toate le-a făcut? 

Zâna Toamnă a apărut 

Frumoasă, bine îmbrăcată 

Veselă și parfumată. 

 
Tomescu Alexandra  

Clasa a VII-a A 

 

 

1 Decembrie, sărbătorit de elevii școlii noastre 
 

Într-o atmosferă de sărbătoare, cu emoție în suflet, Ziua Naţională a României 

a fost marcată şi de elevii școlii noastre printr-o serie de activităţi desfăşurate în 

cadrul proiectului educaţional „1 Decembrie – Ziua Naţională a României”: 

– lecturarea unor povestiri cu conţinut istoric; 

– interpretarea unor cântece şi poezii dedicate zilei de 1 Decembrie; 

În spiritul acestei sărbători și pentru a descoperi valorile morale ale poporului 

român: dragostea de țară, vitejia, bunătatea, holul Școlii Gimnaziale Nr.6 a fost 

animat de elevi și profesori pentru a marca unirea Transilvaniei cu România. Decorul 

realizat în culorile tricolorului, cocardele în aceleași culori din pieptul copiilor și a 

dascălilor au creat cadrul optim pentru realizarea acestei frumoase activități. 
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Prof. Revitea-Saidac Georgiana Nicoleta 

 

Iarna 
 

Iarna este un anotimp deosebit, sclipicios și gingaș. 

Pătura de zăpadă ,fulgii de nea și minunatele pârtii sunt o bucurie pentru toți 

copiii. 

În casă,mirosul de bucate vine direct din bucătărie,unde mama face o plăcintă cu 

mere, iar copiii împodobesc bradul verde ca și iarba. 

Lacul, care acum câteva săptămâni era limpede și cu mulți pești în ea,acum 

este patinoarul pe care copiii fac curse cu patinele si multe tumbe haioase. Numai 
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cineva nu se bucură de această iarnă minunată. Este ursul care hibernează în 

ascunzătoarea lui. 

În oraș, luminițele sclipitoare și oamenii de zăpadă îi încântă pe copii,părinți și 

chiar pe bunici. 

În vitrinele magazinelor sunt așezate globuri, brăduți și multe jucării pentru 

copilașii nerăbdători. Iar dulciurile, precum ciocolata, covrigii, turta dulce şi 

cozonacul cu nucă, sunt marile delicii de Crăciun. 

Moș Crăciun pregătește daruri împreună cu spiridușii lui micuți, iar copiii stau trezi 

până dimineața. 

Acest anotimp este o parte din sufletul meu. 

 

 

 

 

 

 

 
Pupăză Miruna Gabriela 

Clasa a VI-a A 

 

December 
 

During the month of December we celebrate more important occasions than the 

simple gift giving of Chritmas: 

SAINT NICHOLAS celebrated on December 6th.His legend can be traced 

back hundreds of years ago. He was a monk and it is said that he gave away all of his 

inherited wealth and travelled the countryside helping the poor and the sick. Over the 

course of many years, Nicholas’s popularity spread and he became known as the 

protector of children. 

CHRISTMAS is an annual holiday that celebrates the birth of Jesus. In most 

places around the world Christmas is on December 25th.The spirit of Christmas 

causes people to decorate their homes and churches, cut down trees and bring them 

into their homes, decking them with silver and gold. 

The American version of SANTA CLAUS figure received its inspiration and 

its name from the Dutch legend Sinter Klaas, brought by settlers to New York in the 

17th century. 

NEW YEAR’S DAY  is the first day of the year, in the Gregorian calendar, 

falling exactly one week after Christmas Day of the previous year. It is usually 

celebrated with fireworks 

 

LOOKING FOR SANTA CLAUS!!! 

Does Santa truly exist? Of course he does! He actually lives happily in 

Napapiiri  where he meets children and the young at heart. Santa Claus Village is also 

the location of Santa’s main Post Office, which receives children’s letters from all the 

corners of the world. 
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So, if you want to write Santa, here is  his address: 

                           Mr. SANTA CLAUS 

                           PO. BOX 11111 

                           NORTH POLE, 

                           AMERICA 15151 
Stoleriu Sorana 

Clasa a VII-a C 

 

Lectura 
 

Lectura face parte din existența civilizației, este legată de dimensiunile și 

ritmurile progresului, de starea și aspirațiile societăților și indivizilor, de orice 

construcție intelectuală majoră. 

Lectura a devenit calea regală a cunoașterii, a certitudinii, a liniștii și 

neliniști,partea cea mai deschisă către alții și către sine, un fenomen încă 

tainic,niciodată același, o fântână nesecată de personalitate și stil. 

În timpul lecturii se întinde între cititor și autor o punte,ei se întâlnesc în 

atmosfera și conflictul povestirii. Cititorul trăiește sentimentele autorului:iubește, se 

teme, urăște cu el. Se regăsește în personajele din carte, se recunoaște în personajele 

ei, descoperă gânduri și pasiuni pe care le-a avut, probleme de viață întâlnite și de el. 

Mai mult decât oricare din tehnicile audio-vizualului prin care sunt vehiculate 

valorile culturii, lectura cărții oferă celui care o parcurge, pe lângă satisfacțiile ce le 

aduce orice fapt inedit, prilejuri unice de reflecție, de meditație. Ea îndeamnă la 

introspecție, angajează valori formative care își pun amprenta pe întregul 

comportament al cititorului. Tocmai de aceea se apreciază că lectura, ar trebui să fie 

una dintre cele mai răspândite și intense activități ale omului modern. 

,,Cărțile sunt moștenirea lăsată omenirii, transmisă din generație în generație ca 

dar pentru urmașii care nu s-au născut încă,,. 

,,Un scriitor și-a imaginat Paradisul ca o bibliotecă, un alt scriitor a văzut instituția 

respectivă ca un fel de altar la care îngeri, prefăcuți în cărți, îngenunchează pentru 

rugăciune,,. 

,,Oricum ne-am închipui biblioteca și cu orice am încerca să o comparăm, ea 

rămâne cu întâietate printre lăcașurile de cultură pentru că nu poate exista școală fără 

cărți,iar de cărți au grijă bibliotecile,,. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bibliotecar Florean Elena Mihaela 
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Confesiune 
 

Am să-ți spun de ce zâmbesc,                                                

Că vreau s-auzi tot ce gândesc, 

N-am să mint, îți spun de bine 

Da, drag prieten, e despre tine. 

 

Știu că acum citești atent, 

Chiar dacă sunt absent,  

Căci mă-nțelegi, nu ești oricine, 

Iar tot ce-i scris e scris de mine. 

 

Întâi de toate, îți mulțumesc! 

Am mâncat, deci nu glumesc! 

Îți mulțumesc că știi s-ajuți! 

Mulțumesc că mă asculți! 

 

E greu când spun ce simt cuiva, 

Devin nesigur și nu aș vrea, 

Dar vreau să știi de ce zâmbesc 

Vreau să știi tot ce gândesc 

 

Te admir că mă-nțelegi, 

N-am crezut că vrei să-ncerci. 

Sunt dificil, ciudat în toate 

Dar tu mi-ai spus că nu se poate. 

 

Mi-ai zis direct că sunt special... 

Nu ciudat și nici normal. 

Aveai dreptate, ai zis bine... 

Special căci te cunosc pe tine. 

 

Din nou îți spun că-ți mulțumesc, 

M-ai învățat ceva firesc, 

Mi-ai amintit ce am uitat: 

Că am un prieten adevărat! 

 

Ți-am scris ce simt, nu am mințit, 

M-am deschis, m-am străduit, 

Am vrut să știi de ce zâmbesc, 

Am vrut să știi tot ce gândesc. 
 

Chelmuș Andrada Cătălina, 

Clasa a V-a A 
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Probleme elementare din operele unor personalităţi 
 

„Aşa după cum Soarele întunecă stelele prin strălucirea lui, tot aşa un învăţat 

poate întuneca slava tuturor într-o adunare, propunând și, cu atât mai mult, rezolvând 

probleme de matematică”. Bragmagupta 

Matematica este un cuvânt atât de simplu care ascunde în spatele lui un univers 

imens, încă neexplorat complet, un cuvânt magic care deschide porţile cunoaşterii 

lumii. O lume fără matematică e o lume moartă, fără culoare, fără viaţă. Matematica 

este întâlnită peste tot: fie că o găseşti scrisă pe o foaie de hârtie sau când socoteşti 

restul la magazin tot matematică se numeşte. Apare la orice pas, în orice formă, în 

orice corp, în fiecare secundă a vieţii noastre, chiar şi  atunci când mergem putem 

spune că talpa piciorului  formează un unghi ascuţit cu pământul. Pentru mine fiecare 

problemă este o provocare, e o săgeată aruncată pentru a ajunge la ţintă, deşi 

recunosc însă că nu e deloc uşor. Este ca un instrument muzical: o trădezi, te 

trădează. Pe de altă parte matematica aduce satisfacţii celor care ştiu să o preţuiască, 

celor care o apreciează pentru ceea ce este.  Matematica este mai presus de toate e o 

pasiune, e un mod inedit de a-mi petrece timpul. 

Indiferent de gradul de instruire, toată lumea are nevoie de matematică. În mod 

firesc, în matematică, mai mult decât în orice disciplină s-a conturat o literatură 

distractivă, care răspunde necesității de a stimula studiul matematicii, un elev 

învățând mai mult dacă se folosesc probleme atractive, unele luate chiar din practica 

de zi cu zi. În orele desfășurate la clasă am rezolvat multe asemenea probleme atât la 

geometrie cât și la algebră. Într-o lecție la tema „ probleme care se rezolvă cu ajutorul 

ecuaţiilor” am rezolvat probleme interesante din viaţa unor personalităţi. O parte 

dintre ele sunt prezentate mai jos.  

 

1. Elevii lui Pitagora 

După o legendă, se spune că Pitagora, fiind întrebat de către Policrate-tiranul 

Siracuzei-câţi elevi are, a răspuns astfel: „Jumătate din ei studiază matematica, un 

sfert muzica, a șaptea parte asistă în tăcere și, în plus, mai sunt încă trei femei”. Câţi 

elevi erau în total? 

 

Rezolvare aritmetică: 

Numărul celor care studiază matematica, muzica, sau doar asistă reprezintă, din 

totalul elevilor, fracţia:
1 1 1 25

2 4 7 28
   , numărul femeilor este restul fracţionar:

28 25 3

28 28 28
  , deci totalul elevilor era: 

3
3: 28

28
 . 

Rezolvarea algebrică: 

Dacă x este numărul tuturor elevilor, se obţine ecuaţia: 3
2 4 7

x x x
x    , de unde 

28x  . 
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2. Epitaful lui Diofant 

Pe mormântul lui Diofant se află inscripţia:”Aici este înmormântat Diofant şi 

piatra de pe mormântul lui arată cât a trăit. A şasea parte din viaţă o formează 

copilăria minunată, tinereţea luminoasă este egală cu a douăsprezecea parte. După 

încă a şaptea parte s-a căsătorit, iar la 5ani după aceea Himeneu i-a dat un fiu căruia 

i-a hărăzit să trăiască jumătate din cât a trăit tatăl. În mare mâhnire, a murit bătrânul 

la 4  ani după ce și-a pierdut fiul. Călătorule, spune câți ani a avut Diofant când a 

murit?” 

 

Rezolvare aritmetică: 

Se observă că 
1 1 1 1 25

6 12 7 2 28
     reprezintă a câtă parte din viaţă a trăit Diofant 

fără cei 5  ani după căsătorie până la naşterea fiului său şi fără cei 4  ani trăiţi după 

moartea fiului, deci cei 9  ani reprezintă restul fracţionar: 
28 25 3

28 28 28
  , ă întregul 

(vârsta) este: 
3

9 : 84.
28

  

 

Rezolvare algebrică:  

Notând cu x  vârsta matematicianului, se ajunge la ecuaţia:

5 4
6 12 7 2

x x x x
x      , a cărei soluţie este: 84.x   

Să nu uităm că matematica te face să uiţi de problemele tale şi să te concentrezi 

asupra problemelor ei. Dacă eşti capabil să rezolvi probleme grele de matematică, 

atunci ai şanse mari să rezolvi şi măruntele probleme ale vieţii tale cotidiene. Şi 

pentru omul modern matematica a rămas o strălucitoare zeiţă care işi revarsă graţia sa 

asupra tuturor  .Haideţi să facem matematică! 

 

Bibliografie 

V. Bobancu-Caleidoscop matematic, Editura Albatros-București, 1979  

 
                                                     Prof. Cozianu Sorina-Cristina 

        

Bucuriile Crăciunului 

 
 Școala noastră nu a putut trece simplu în vacanța de iană și drept urmare noi 

elevii împreună cu doamna Consilier Educativ profesor Suciu Mihaela și a tuturor 

cadrelor didactice ale școlii, am pus în scenă un spectacol cu activități specifice 

Crăciunului. 

 Cu mic cu mare am cântat, am dansat și am urat colegilor și cadrelor didactice 

prezente in sala de spectacol, incărcând astfel cu energie pozitivă fiecare colțișor al 

școlii noastre.  

 Noi clasa a VI-a am jucat sceneta ” Vicleiul”, și am urat alături de colegii 

noștri din clasele mai mici.  
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Pupăză Miruna 

Clasa a VI a A 

 

Dragoste din poezii 

 
    Atunci când  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 fumate, 

    Oare e 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 

     Dar 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 VIII-a C 
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Decorațiuni realizate de Crăciun 
 

Noi, elevii clasei a V a, am realizat icoane cu ingrediente din bucătărie (mac, 

in, susan, gris, mărar uscat, rozmarin, chimen, nucă cocos albă şi colorată, seminţe de 

muştar, mălai, orez, cimbru, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  Crăciun: 
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Arome nu doar în bucătărie 

 

Din condimente bune de pus în ciorbe şi tocăniţe, noi am realizat iconiţe. 
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Indrumător 

Profesor religie Jurj Adriana 
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Copilărie 
 

Copilărie fericită  

Stai cu mine nu pleca! 

Că eu vreau să fiu, 

Totdeauna –n  preajma ta. 

 

Lângă tine-aș sta mereu, 

Nicicând să nu-mi fie greu 

Lângă  tine-aș  gândi  

La joacă și la copii. 

Rădună Camelia 

  Clasa a IV-a C 

 

Ştiaţi că ... 
 

* Săpunul exista înainte chiar de anul 2800 î.H;  

* Frigiderul a fost inventat de un călugar francez şi contruit de fabrica General 

Electric în secolul XVIII;  

* Pizza a fost folosită - în forma apropiată de cea pe care o are astazi - după anii 

1600, odată cu ajungerea roşiilor în Europa.  

* În 1765 a apărut prima fabrica de ciocolată în America;  

* Prima îngheţată a fost creată în Imperiul Roman pe vremea lui Nero;  

* Pasta de dinţi se folosea în China şi India încă din anul 500 î.H;  

* Vata de zahăr ars a fost inventată în 1897 de William Morris şi John Wharton;  

* În 1893, biletul de intrare la meciurile de baseball era cunoscutul "hot dog";  

* Piscinele existau în Egipt încă din anul 2.500 î.H;  

* Roger Bacon a descoperit în 1262 proprietatea lentilelor de a ajuta vederea, dar 

primii ochelari funcţionali au fost inventaţi abia 20 de ani mai târziu in Florenţa, 

Italia, de către Alessandro di Spina;  

* Primul instrument de scris a fost inventat în anul 1565 de neamţul-elveţian Conrad 

Gesner;  

* Hârtia a fost produsă pentru prima dată în anul 105 d.H de un eunuc de la curtea 

împăratului Ho Ti în China;  

* Maşina de spălat vase a fost inventată de Josephine Garis Cochran în anul 1886;  

* Marion Donovan a inventat în 1950 scutecul dispozabil (de tip "pampers");  

* Păpuşa Barbie a fost inventată de Ruth Handler în anul 1959; 
 

Culese de prof. Șerban Eniko 

 

Să ne exprimăm corect! Despre pleonasm (I) 
 

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

exprimare. Astfel, nu vom spune niciodată: 

     -,,primul început", ci ,,începutul''; 

     -,,primul debut", ci ,,debutul"; 
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     -,,scurtă alocuţiune", ci ,, alocuţiune''; 

     -,,a surprinde pe neaşteptate'', ci ,, a surprinde"; 

     -,,a urca sus", ci ,,a urca"; 

     -,,a cobori jos'',  ci ,, a cobori"; 

 

Şi acum relaxaţi-vă.  

Matematică distractivă. 

 

1. Într-o cameră goală intră câteva pisici şi se aşează în colţurile camerei. Câte 

pisici au intrat în acea cameră, dacă fiecare pisică vede câte 3 pisici? 

 

2. Cât fac unu şi cu altul şi cu 3 legat de 4? 

 

3. Întors de la pescuit, un pescar mărturiseşte: 

        „Am prins 6 fără cap, 9 fără coadă şi 8 pe jumătate”. 

         Câţi peşti a prins acest şugubăţ pescar? 

 

4. Doi în car, doi sub car, 

Doi la roata carului, doi la oi, 

Doi la boi, doi cu Danciu 

suflă-n foi; iar Mariţa cu 

Săftiţa, cu Matei, cu 

         Doroftei şed la foc  

Că-s mititei. 

Câţi copii sunt? 

 
Ratz Delia 

Clasa a VII-a B 

 

Căţeluşul meu haios 
 

Căţeluşul meu haios 

Toate le face pe dos. 

Dimineaţa se trezeşte, 

Cu codiţa mă loveşte. 

Bucurie mare, mare... 

Când începe a se juca 

Cu mingiuţa mea. 
 

Stoian Andreea 

Clasa  a I -a B 

Coordonator: prof. înv. primar Toncea Daniela 
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Probleme distractive 
 

1. Săgeți albastre 

Două trenuri Săgeata Albastră având fiecare lungimea de 1/6 km și mergând cu 

viteza de 120 km/h, se întâlnesc și trec unul pe lângă celălalt în sensuri opuse. Cât 

timp se scurge între momentul în care locomotivele se întâlnesc și cel în care ultimele 

două vagoane se depășesc complet unul pe celălalt? 

 

Soluție: 

În momentul în care locomotivele se întâlnesc, capetele trenurilor se află la 

distanța de  unul de celălalt și se apropie unul de altul cu viteza de 240 

km/h. 

Așadar, între momentul în care trenurile se întâlnesc și cel în care ele se depășesc 

complet, se scurg  

 

2. În țara oglinzilor 

La marginea terenului cu iarba tunsă în formă de tablă de șah, lla umbra unui pin 

uriaș, Regina Roșie și Alice privesc cum vântul primăvăratic plimbă scamele pufoase 

de nori pe cerul de un albastru strălucitor. 

Din iarbă se făcu deodată auzit glasul Reginei Roșii: 

– Cât fac azi de 19 ori 19, aici, în Țara Oglinzilor, draga mea Alice? 

– 361, răspunde Alice fără să se gândească. 

– Greșit! strigă cu glasul ei ascuțit Regina Roșie. Azi de 19 ori 19 fac 519, ținând 

seama că astăzi fiecare cifră reprezintă o altă cifră. Te-ai prins acum? Știi pe cine 

reprezintă astăzi „19”? 

Alice se încruntă, răsucindu-și încurcată degetele și nu știe ce să răspundă. Se 

concentrează puternic câteva clipe și în cele din urmă află răspunsul. 

Dvs. știți la ce număr s-a gândit Regina Roșie? 

 

Soluție: 

Operația efectuată de Regina Roșie este una de forma: cu a, b, c cifre 

diferite și c diferită de 0. 

Mai mult, rezultatul fiind un pătrat perfect a cărui ultimă cifră coincide cu 

ultima cifră a numărului care se ridică la pătrat, ultima cifră, adică b, nu poate fi decât 

0, 1, 5 sau 6. Dar 0 se exclude, întrucât a și b sunt diferite. Din același motiv, se 

exclude din start și numărul 11. 

Rămân următoarele posibilități: 

15, 16, 21, 25, 26 și 31. 

Aici ne oprim, întrucât pătratul lui 32 este 1024, număr care are deja 4 cifre. 

Pătratele numerelor de mai sus fiind 225, 256, 441, 625, 676 și 961 este 

evident și răspunsul la întrebarea Reginei Roșii: 

Numărul reprezentat de „19” este 25! 
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3. Pulbere de stele 

Silviana s-a gândit că poate citi cartea „Pulbere de stele” în timpul vacanței de 

iarnă, realizând o medie de 20 de pagini pe zi.  

Din păcate, sărbătorile de iarnă i-au cam dat planurile peste cap, astfel încât 

prima jumătate a cărții a citit-o cu o medie de doar 10 pagini pe zi. Atunci, Silviana a 

mărit ritmul la 30 de pagini în medie pe zi și astfel a reușit să termine cartea înainte 

de a începe școala.  

Fericită, i-a mărturisit Vivianei, sora ei mai mare: 

– Am izbutit tot ce mi-am propus: am terminat și cartea și am realizat și media 

de 20 de pagini zilnic, întrucât pentru prima jumătate am citit câte 10 pagini în medie 

pe zi iar pentru a doua jumătate câte 30 de pagini în medie pe zi iar jumătatea lui 10 

plus 30 este 20! 

– Felicitări pentru primul scop atins, îi spuse Viviana. Cât privește media de 20 

de pagini zilnic, pare-se că nu ți-a prea ieșit. 

Care dintre surori are dreptate? Justificați! 

 

Soluție: 

Evident, Viviana este cea care are dreptate și iată de ce. 

Dacă N este numărul de pagini al cărții „Pulbere de stele”, media zilnică realizată de 

Silviana este de  unde t1, respectiv t2 sunt timpii în care Silviana a citit prima 

jumătate, respectiv a doua jumătate a cărții, adică   

Astfel, media zilnică realizată de Silviana a fost  pagini. 
 

Prof. Macarie Rodica 
 

Povestile copilariei 
 

         Deși mie imi place foarte mult să mă joc pe tabletă sau pe calculator, am 

descoperit că citind poți invăța foarte multe lucruri interesante și educative. 

         De fiecare dată când cineva din familie mă vizitează, pe langa obișnuitele 

dulciuri, primesc mereu și o carte. 

         Mai întai de rușine, apoi din curiozitate, am început să răsfoiesc aceste cărți 

primite. Și așa am citit o mulțime de carți, ca de exemplu: ”Cenușăreasa”, “Ursul 

păcălit de vulpe”, “Crăiasa Zăpezii”, “Capra cu trei iezi”.  

Din ultima poveste am învațat că trebuie sa-mi ascult mereu părinții, să fiu 

cuminte și disciplinată.  

Din povestea “Ursul păcalit de vulpe” am învatat că nu trebuie să fiu naivă, așa 

cum a fost ursul din poveste, cand s-a lasat păcălit de șireata vulpe. 

         Poveștile copilariei sunt frumoase și din ele avem întotdeauna ce învăța! 
         

    Constantin Diana-Maria 

Clasa: a II-a A 

Coordonator: prof. înv. primar Marica Larisa 
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Școlarizarea elevilor cu C.E.S. 

 

Pentru România, Convenţia ONU privind drepturile copilului, adoptată de 

Adunarea Generală în noiembrie 1989, este un document de referinţă pentru toţi cei 

care se ocupă de copii, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale. Deşi la 

acea dată România dispunea de un sistem judiciar plurivalent de promovare a 

drepturilor copilului, în anii regimului totalitar s-au manifestat carenţe importante în 

domeniul îngrijirii, educării şi dezvoltării copiilor, în special a celor orfani şi a celor 

handicapaţi, care necesită cerinţe educative speciale.    

 Ocrotirea şi educarea copiilor şi tinerilor cu sau fără cerinţe speciale sunt 

pentru noi, educatorii, obligaţii profesionale şi morale. Atunci când sunt vizaţi copiii 

şi tinerii ocrotiţi în instituţii de învăţământ responsabilitatea este mai mare, sarcinile 

sunt mai complicate şi apare tot mai pregnantă ideea de a ne informa şi de a ne ajuta 

reciproc. Dar pentru a ajuta este necesar să ştim, să cunoaştem: Cine sunt aceşti 

copii? Ce posibilităţi au? Care sunt nevoile lor speciale zilnice sau periodice?

 Fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie şi fiecărui copil trebuie să i se 

ofere şansa de a ajunge la ea şi de a se putea păstra la un nivel acceptabil de învăţare. 

Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei 

şcolare, având ca scop explorarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, 

pentru a putea susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor 

comunităţii.  Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţământului de 

masă a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie (copii cu deficienţe senzoriale, fizice, 

intelectuale sau de limbaj, defavorizaţi socio-cultural, copii din centre de asistenţă şi 

ocrotire, copii cu uşoare tulburări socio-afective şi comportamentale, copii infectaţi 

cu virusul HIV etc.) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât 

mai echilibrate a personalităţii acestora (Alois Gherguţ,2001).     

În vederea unei integrări optime este necesară parcurgerea a 7 pași distincți pe 

treseul dificil al incluziunii elevilor: 

1. Depistarea elevilor cu CES 

2. Evaluarea inițială a cazurilor 

3. Atestarea elevilor cu CES 

4. Adaptarea curriculară 

5. Monitorizarea 

6. Reevaluarea 

7. Reorientarea        

Analizând cei 7 pași spre integrare eficientă observăm că adaptarea curriculară 

deține un loc central și deci o importanță deosebită.     

 Formele şi modalităţile de integrare  a copiilor cu CES în învăţământul de masă 

sunt următoarele: 

 grup mic de copii (2-3) cu cerinţe speciale integraţi în clase obişnuite; 

 clasa de copii cu cerinţe speciale integraţi în şcoala obişnuită; 

 clasa specială afiliată; 

 şcolarizare la domiciliu. 
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Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături 

care necesită o evaluare şi o abordare personalizată. 

Deşi o formulă aparent ambiguă, cerinţele educative speciale  par a fi o manieră 

terminologică mai relevantă în plan psihopedagogic, deoarece este învederată cu 

claritate necesitatea individualizării demersului educaţional, analiza plurifactorială şi 

dinamică a cauzelor eşecului şcolar. Se pune cu acuitate problema evaluării într-o 

optică dominant educaţională - în termeni de potenţial de învăţare şi de curriculum - 

şi mai ales a importanţei acţiunii, intervenţiei educaţionale specifice, diferenţiate şi 

adaptate particularităţilor individuale. 

Conceptul de cerinţe educative speciale a fost preluat de Legea Învăţământului 

din România (Legea nr.84/1995) şi de asemenea de Regulamentul învăţământului 

special. 

O formulă alternativă, utilizată uneori sunt cerinţele/nevoile speciale, o sintagmă 

a cărui sferă semantică este însă uneori mai extinsă - incluzând pe lângă copiii cu 

deficienţe sau tulburări de învăţare şi copiii din medii sociale şi familii defavorizate, 

copii delincvenţi sau uneori copii din anumite grupuri etnice. 

Educaţia copiilor cu cerinţe educative speciale pune cu totul alte probleme decât 

educaţia tradiţională şi deosebirea rezidă tocmai în focalizarea diferită a relaţiei 

educaţie-copil. Acest fapt este reflectat tocmai din adoptarea structurii şi organizării 

şcolare la nevoile copilului, activitatea şcolară fiind organizată după particularităţile 

copilului. 

Este nevoie, în aceste condiții, de menținerea unui parteneriat activ între părinții 

elevilor și cadrele didactice. De asemenea, trebuie ca fiecare parte dintre cele 

implicate, să-și mențină vie dorința de a face bine și de a evolua! 

 

Bibliografie 

1. Dumitru, Gica ,(coordonator),(2006 ), Integrarea școlară a elevilor cu 

cerințe educaționale speciale, Editura Mirton, Timișoara 

2. Gherguț, Alois,(2001), Psihopedagogia persoanelor cu cerințe 

educaționale speciale. Strategii de educație integrată,  Editura Polirom, 

Iași 
Prof. consilier școlar, Fazakas Teodora 

 

Doamna învățătoare 
 

Doamna mea e fericită 

Și de mine mult iubită 

Ea ne-nvață să citim, 

Să scriem, să socotim. 

 

                                                                                   Efta Ionela 

                                                                                   Clasa  a I -a A, 

Coordonator: prof. înv. primar Mandache Elena 
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Baschetul, pasiunea mea  

 
Baschetul e sportul meu preferat. Este un sport de echipă, în care trebuie să știi 

să driblezi, să ai precizie pentru a putea arunca la coș sau pentru a pasa.  

Cu ajutorul lui eu m-am dezvoltat armonios și am slăbit.Eu îmi doresc să ajung 

ca Michael Jordan, cel mai faimos baschetbalist. Visez să am într-o zi un autograf de-

al lui. Când voi crește îmi doresc să ajung la o echipă mare, să fiu și eu cunoscut.  

Sunt înscris la clubul elevilor și practic acest sport frumos.Am participat la meciuri 

cu echipa noastră și am fost în alte orașe să jucăm, cum ar fi Deva, Petroșani.  

Este un sport interesant,pe care eu îl iubesc iar odată ce vii la un antrenament te 

vei îndrăgosti de el. 

 

 
 

 

Bocâncă Raul 

Clasa a III-a A   

Coordonator: prof. înv. primar Vaș Mira Maria  

 

Bunica mea 
 

Cu părul nins, cu ochii blânzi și o iubire infinită, 

Așa se înfățișează ea, bunica mea iubită. 

 

Glasul ei cald și iubitor m- alintă, mă răsfață, 

Iar dacă uneori greșesc, mă- ndreaptă, îmi dă povață. 

 

Îl rog mereu pe îngeraș s-o apere de rău, 

Iar eu promit să fiu mai bună, să o respect mereu. 

 

Cu nerăbdare aștept să cresc, pentru bunica mea, 

Să pot mereu să-i răsplătesc toată dragostea sa. 

 
Cotea Alina Mirela 

Clasa a III-a C, 

Prof. coordonator: Săulescu Valentina - Maria 
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