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Municipiul Vulcan 
 

Localitatea Vulcan este situată la poalele Munților Vâlcan,și este traversată de 

drumul național DN 66A,care face legatură intre Vulcan si Valea de Brazi. 

 

 
 

Orașul se află la o distanță de circa 12 km de municipiul Petroșani, și de circa 

110km de municipiul Deva (reședința județului Hunedoara). 

În prezent Vulcanul se întinde pe o suprafață de 8.731 ha și are două localități 

componente: 

-Dealu Babii (localitate situată in partea nordică) 

-Jiu Paroșeni (situat in partea vestică a municipiului Petroșani-Uricani). 

Vulcanul și-a luat denumirea de la Pasul Vâlcan aflat în zona Munților Vîlcan, 

pas de trecere între Valea Jiului și nordul Olteniei. Vulcanul este mărginit de orașul 

Aninoasa la est, municipiul Lupeni la vest, comuna Bănița la nord și jud. Gorj la sud. 

Este a doua localitate a Văii Jiului ca mărime, după municipiul Petroșani, și 

este traversat de la vest la est de râul Jiul de Vest. 
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Rețeaua hidrografică a municipiului este reprezentată de râul Jiu de Vest și 

afluenții acestuia: 

-Sohodol, Baleia, Căprișoara, Mohora, Morișoara, Valea Lupsească, Valea 

Socănească, Valea Ungurului pe partea dreaptă. 

-Valea Buganilor,Valea Lupului, Crividia, Plesnitoarea pe partea stângă. 

 
Sunteți bine veniți pe aceste frumoase meleaguri! 

 

Pupăză Miruna, clasa a VII-a A 

 

Saptămâna mondiala a spațiului cosmic 
 

4 - 10 octombrie – Sărbătoare internațională închinată științei și tehnologiei.  

Copiii au incercat sa reprezinte cosmosul așa cum îl văd ei, au realizat desene 

și machete dintre cele mai originale, promovându-se astfel știința, astronomia, 

tehnologia. 
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Hai la şcoală! O şansă pentru viitor! 

 
Proiectul POCU 74/6/18 – programul „Şcoala pentru toţi” se va derula pe o 

perioadă de trei ani de la semnarea contractului, respectiv 2018- 2021. Acesta are un 

buget în sumă de 9.025.786,88 lei.   

Beneficiarul este Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, iar parteneri sunt 

Primăria Municipiului Vulcan, Casa Corpului Didactic Hunedoara, Asociaţia Aladin 

Deva, precum şi Liceul Tehnologic din Crişcior, Liceul Tehnologic Ovid Densuşianu 

din Călan, Colegiu Tehnic Dimitrie Leonida din Petrosani şi Şcoala Gimnazială Nr. 6 

din Vulcan.   

Proiectul se adresează persoanelor provenite din şase categorii de grupuri ţintă, 

iar obiectivul general al proiectului este de a  dezvolta un program integrat de 

educaţie,  pentru  diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii sau  abandon 

şcolar în judeţul Hunedoara, prin: măsuri preventive adresate unui număr de 800 de 

copii/elevi aflaţi în situaţie de risc de părăsire timpurie a şcolii, metode şi instrumente 

de educaţie corectivă de tip a doua şansă pt. 200 de persoane (care au părăsit timpuriu 

şcoala), îmbunătăţirea competenţelor a 260 resurse umane/ persoane care desfăşoară 

activităţi educative adresate grupurilor cu risc educaţional şi prin creşterea nivelului 

de  informare/ conştientizare/ implicare a comunităţii locale în ceea ce priveşte 

reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. 

De-a lungul implementării proiectului, la Şcoala Gimnazială Nr. 6 din 

Vulcan, se desfășoară activități de tip ”școală după școală”, fiind integrați 45 

preșcolari, 90 elevi din învățământul primar, 90 elevi din învățământul gimnazial și 

40 cursanți ai programului ADS.  

 

 
 

Elevii beneficiari primesc o mesă caldă pe zi, timp de cinci semestre în regim 

de catering, iar cursanții ADS sprijin financiar acordat lunar în valoare de 100 de lei 

timp de nouă luni. De asemenea s-au format două grupe de copii care beneficiază de 
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dezvoltarea abilitaţilor artistice şi sportive în cadrul unor ateliere artistice amenajate 

şi dotate cu material specific (30 de kituri  cuprinzând acuarele, pânză, pensule, 

hârtie, aţă, ace). Anual, vor fi organizate şi realizate expoziţii cu rezultatele obţinute 

de copii în atelierele artistice înființate în cadrul proiectului. 

 

 
 

 Participarea elevilor cu plăcere și interes la activitățile desfășurate au condus 

la creșterea stimei de sine și rezultate bune la învățătură și purtare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Director, 

Prof. REVITEA-SAIDAC NICOLETA 
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Copilăria un start egal pentru toți 
 

“În fiecare copilărie există o grădină, un loc fermecat în care culorile sunt mai 

strălucitoare, aerul mai proaspăt şi dimineţile mai înmiresmate decât oricând după 

aceea.” (Elizabeth Lawrence) 

 

Dezvoltarea psihologică a copilului începe încă înainte de naştere. Până în 

momentul venirii pe lume, copilul parcurge un lung proces de formare, viaţa uterină 

fiind perioadă cu cea mai intensă dezvoltare a fiinţei umane. Cu toții ne-am născut 

perfecți.Ne dăm seama de acest lucru numai privind un copil. Copiii au încredere, 

sunt iubitori și curajoși. Ei nu au lipsă de încredere, temeri sau sentimente de ură. Ei 

ne dezvăluie fiecăruia din noi adevarata natură, care este fericirea.  

Copilăria este aidoma albinei care adună nectarul pentru a face miere. 

Copilăria este cea mai nevinovată, cea mai îngerească, dar în același timp și cea mai 

imorală, cea mai sadică vârstă a omului. Nu există nici un om care să nu-și 

amintească de această vârstă ca un vis dispărut cu care nimeni nu poate fi asemuit 

mai pe urmă. E vârsta în care orice copil dă voie imaginaţiei să-și împlinească 

visurile și are dreptul la orice. Ea e frumoasă, candidă și fiinţele cele mai bune sunt 

cele care păstrează cel mai mult sau pierd cel mai puţin din această candoare și din 

această sensibilitate. Sentimentele faţă de copilărie împreună cu toate frumuseţile ei 

sunt puse în mișcare de către neputinţă. Primele impresii despre copilărie au o 

importanţă enormă și tot restul vieţii noastre nu-i adesea altceva decât o urmare a lor. 

Este foarte important ca în calitate de învăţătoare și de părinţi să ţinem cont de 

diferenţele existente în individualitatea copiilor. Fiecare copil are o anumită 

personalitate și propriul său potenţial intelectual, de aceea, copiii au nevoie să știe 

cine sunt și să-și formeze o idee clară a propriei identităţi, a sentimentului că sunt o 

persoană distinctă de altele, deosebită, specială, importantă; acest lucru presupune ca 

fiecare fiinţă umană să se respecte pe sine și să aibă grijă de ea insăși. 

La vârsta copilăriei, în etapa școlară, copiii încep să devină conștienţi de ei 

înșiși, ca fiinţe existente în lume și își formează involuntar o imagine despre sine în 

care sunt înscrise gradat și nedeslușit încă datele fizice și posibilităţile intelectuale. 

Prima imagine pe care și-o formează nu le aparţine, ci este a celor din jur de la care ei 

o preiau. Este foarte important cu ce imagine despre ei pornesc în viaţă, deoarece în 

funcţie de ea vor trăi dezinvolţi sau complexaţi afectiv. În formarea imaginii de sine 

au un rol important părinţii, școala, anturajul în care se dezvoltă copilul. 

Subaprecierea de către educatori, batjocura colegilor, utilizarea necenzurată de către 

părinţi a unor expresii de genul „nu va ieși nimic din tine, ești un prost”, pot avea 

pentru un copil sensibil un efect dezastruos asupra motivării psihologice în viaţă. 

Înţelegând că valoarea sa este modestă, copilul nici nu va avea aspiraţii înalte, nu va 

dori un loc de frunte în societate, mulţumindu-se cu un loc modest în viaţă în loc să 

năzuiască la mai mult. 

Pe măsură ce crește, copilul învaţă să recunoască și să înţeleagă sentimentele 

pe care ei și alţi copii le examinează, iar aceste sentimente vor fi împărtășite cu alte 

persoane. Atitudinea adultului faţă de copil, aprobativă și mai ales participativă, 
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amplifică disponibilităţile creative ale copilului. Numai un educator deschis, cald, 

apropiat, va stimula potenţialul creativ al acestuia. 

Creativitatea, ca produs, se caracterizează prin noutate, originalitate, 

aplicabilitate, armonie, relevanţă. În general, la această vârstă, copilul are tendinţa de 

a-l imita pe celălalt și de a repeta cuvintele care au fost apreciate de adult. De aceea 

se impune orientarea școlarului spre original și util. Educatorul, părinte sau cadru 

didactic, va avea grijă să aprecieze toate strădaniile copilului, chiar și atunci când ele 

nu corespund unor criterii riguroase, și să-l mobilizeze să-și finalizeze proiectele. 

Este adevărat că stimularea creativităţii, a originalităţii și a gândirii critice 

presupune o serie de riscuri pe care învăţătoarea trebuie să și le asume, conștientă 

fiind că rezultatul final merită un asemenea preţ. Niciodată nu este prea târziu pentru 

cunoașterea, stimularea, educarea și dezvoltarea creativităţii. Dar cu cât această 

acţiune începe la o vârstă mai mică și continuă de-a lungul anilor, cu atât va fi mai 

productivă, conducând la obţinerea unor realizări creative mai valoroase. Dezvoltarea 

creativităţii presupune stimularea la copii a curajului de a emite ipoteze, chiar 

hazardate, capacitatea de a aprecia în ce măsură este plauzibilă o anumită ipoteză, de 

a elabora o strategie de lucru și nu de a aștepta de-a gata soluţiile adulţilor. 

Creativitatea nu trebuie confundată cu talentul, îndemânarea sau inteligenţa. 

Creativitatea nu înseamnă a face ceva neapărat mai bine decât ceilalţi; înseamnă a 

gândi, a descoperi și a imagina. Ideile creative se regăsesc în stimularea potenţialului 

creativ. Avem în vedere dinamismul, impetuozitatea și expresivitatea proprii acestei 

vârste, acel freamăt permanent sau acea vibraţie și efervescenţă lăuntrică ce conferă 

copiilor note specifice de dinamism creativ, disponibilităţi de exteriorizare spontană 

și autoexpresie însufleţită, analoage oricărui elan creator. 

Receptivitatea și curiozitatea copilului, bogăţia imaginaţiei, tendinţa sa 

spontană către nou, pasiunea pentru fabulaţie, dorinţa lui de a realiza ceva constructiv 

și creativ pot fi „alimentate” și împlinite efectiv. Beneficiul învăţării creativităţii în 

școală face ca activităţile să fie mai eficiente, dând un farmec imaginaţiei și învăţării 

copiilor, care o sa dureze toată viaţa. 

În acest sens, atmosfera sau climatul psiho-social în care își desfășoară 

activitatea copilul constituie aspectul hotărâtor. Rolul unui climat caracterizat prin 

deschidere și stil relaxat de creaţie, prin asigurarea libertăţii de afirmare și expresie 

independentă, prin recunoașterea și aprecierea pozitivă ca și prin încurajarea și 

promovarea efortului creativ pot participa în mod decisiv la dezvoltarea creativităţii 

copiilor. 

Atmosfera stimulativă pentru creativitate presupune și o activizare specifică a 

copiilor prin angajarea lor în efortul de prelucrare și reorganizare a datelor, de 

generare a unor sisteme sau configuraţii noi, prin asigurarea unui dinamism 

intelectual și afectiv opus oricăror tendinţe spre inerţie și platitudine. 

Dezvoltarea capacităţii de acţiune, îmbogăţirea experienţei senzoriale ca și 

evoluţia întregului plan al cunoașterii, pot oferi elemente care să concure la acea 

expansiune subiectivă specifică și la acea independenţă acţională pe care o presupune 

potenţialul creativ al copiilor. Însăși îmbogăţirea repertoriului de experienţe și 
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evenimente cu care se confruntă copilul poate conferi noi premise pentru cultivarea 

unor elemente de creativitate sau a unor componente ale potenţialului creativ.  

Jocul diactic, pentru a rămâne joc, adică pentru a fi antrenant și vioi trebuie să 

includă elementele de joc. Acestea pot apărea și din îmbinarea activităţii cu unele 

situaţii imaginare, prin determinarea copiilor de a crea, lăsându-le liberă imaginaţia, 

încurajându-le spontaneitatea și dezvoltându-le spiritul de observaţie. Prin varietatea 

lor, prin crearea unor situaţii-problemă, ele dezvoltă spriritul de observaţie, de 

analiză, gândirea, memoria, înlătură monotonia și conformismul. Un dicton celebru 

spune: „omul este singura fiinţă care se joacă toată viaţa pentru că jocul este implicat 

în contextul vieţii la toate vârstele. Poetul Lucian Blaga își imagina cele trei generaţii 

ca trei trepte: a jocului, a iubirii și a înţelepciunii, filozofând că jocul este 

înţelepciunea și iubirea copilului, cum iubirea este jocul și înţelepciunea tânărului, și 

cum înţelepciunea este iubirea și jocul bătrânului.”  

Prin tot ceea ce are specific manifestarea liberă a opţiunilor, ideea libertăţii 

depline în acţiune, spiritul de independenţă generat și întreţinut de ideea realei 

competenţe, realizarea imediată a scopului, caracterul fictiv al acestuia și al acţiunii, 

precum și al mijloacelor implicate în acţiune, trăirile afective intense în tot timpul 

acţiunii, etc., jocul permite copilului să întreţină legătura permanentă cu realitatea 

cotidiană, să-i înţeleagă exigenţele și să acţioneze în modul propriu și creator, în 

lumea în care trăiește. 

Materialele didactice bogate și atractive, indicaţiile verbale, descrierile 

adultului amplifică manifestările creative ale copilului în joc, în desen, în povestea 

creată. Un mijloc important pentru a-l face pe copil să acţioneze într-o direcţie sau 

alta pentru a-i mobiliza întregul potenţial psihic, constă în a-l introduce în diverse 

activităţi și situaţii care să-l determine la o participare activă. Practic, fiecare tip de 

joc poate activa potenţialul creativ al școlarului, dar nouă ne revine sarcina, în primul 

rând, să ţinem cont de solicitările societăţii de astăzi, de avansare pe scara 

modernismului, care conduc la schimbări și în modul de joacă al copiilor. Prin joc, 

copiii pot ajunge la descoperiri de adevăruri, își pot antrena capacităţile lor de a 

acţiona creativ pentru că strategiile jocului sunt, în fond strategii euristice, în care se 

manifestă isteţimea, spontaneitatea, inventivitatea, iniţiativa, îndrăzneala etc. Chiar și 

în jocul didactic, care are reguli stricte de desfășurare, se poate rezolva o sarcină 

didactică într-un chip nou, deosebit, atractiv. 

La fiecare nivel de vârstă copiii trebuie să fie învăţati cum să înveţe și cum să 

se exprime creator. 

Educatorii sunt cei care respectă ideile copiilor, îi ajută să gândească și să-și 

rezolve problemele singuri. Copiii care sunt liberi să greșească, să exploreze și să 

experimenteze, se vor simţi liberi să inventeze, să creeze și să găsească multiple 

modalităţi de a rezolva situaţiile întâlnite. 
 

Bibliografie 

1.C. Cojocaru:   Creativitate și inovaţie, Editura Ştiinţifică și Enciclopedică, București 1975 

2.E. Claparedé:  Psihologia copilului și pedagogia experimentală, E.D.P., 1975 

3.www.didactic.ro 

4.www.damaideparte.ro 

Prof. Saierli Maria 

http://www.didactic.ro/
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Centenar la Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan 
”Spovedania unei țări”-spovedania unei școli! 

 

Marea Unire e sărbătorită atât de cei mici cât și de cei mari. Elevii au intonat 

imnul naţional, au îmbrăcat costume populare şi s-au prins în hore, au avut ocazia să 

cânte şi să recite poezii, în semn de omagiu pentru România Mare. Au realizat 

expoziție cu lucrări și desene pe această temă.  

Toate acestea, în semn de omagiu pentru Centenarul Marii Uniri. 

      

 
 

 
 

LA MULȚI ANI ROMÂNIA, LA MULȚI ANI ROMÂNI! 
 

 



10 
 

România 
România asta este țara mea 

România nu o poți schimba 

E țara mea în care tu poți învăța 

Să trăiești, să te bucuri și să copilărești 

Copilăria e odată în viața ta 

Bucurați-vă copii cât sunteți mici 

Nu așteptați să creșteți și să plecați de aici  

România dulce Românie  

Eu îmi dau jos pălăria  
Vădan Alexia, clasa a I-a B 

 

Țara mea 
 

Frumoasă mi-e țara cea veche întinsă pe munți si văi  

Cu fete cu flori la ureche  

Cu cea nouă când râde cu râs tineresc  

Cum râde grădina când plouă și florile când înfloresc. 
 

                                                          Mihalciuc Hadasa, clasa a I-a B 
 

Bucuriile Crăciunului 
 

Spectacol caritabil care a avut ca beneficiari elevii mai puțin norocoși ai școlii 

noastre. Elevii noștri au recitat poezii, au cântat colinde de Crăciun, au dansat și au 

jucat teatru.  

A fost  o zi deosebită la care au fost invitați să participe si părinții elevilor, o zi care a 

adus în suflete emoția și bucuria Crăciunului. 

 
 

 



11 
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EMOȚIONANT, FASCINANT,ÎNCÂNTĂTOR – așa am descrie spectacolul 

organizat cu ocazia Crăciunului. 

Dragi copii, sunteți mândria profesorilor și încântarea părinților. 
 

  Sărbatori binecuvantate! 
 

Omul de zăpadă 
 

După ce-a început a ninge, 

Cu fulgi mari și argintii, 

A apărut la noi pe stradă, 

Un om vesel de zăpadă. 

 

Are ochi din nasturi negri, 

Și hăinuța argintie, 

Oală în loc de pălărie, 

Și mânuțe din crenguțe. 

 

Toată lumea îl iubește, 

Îl pozează, îl îngrijește, 

Căci cu-n zâmbet de poveste, 

Pe toți îi înveselește. 

 

Iar când primăvara vine, 

El pe nevăzut dispare, 

Și se mută-n altă parte 

Pân’ la iarna viitoare. 
 

Narița Diana Adriana, clasa a IV-a C, 

Prof. coordonator: Săulescu Valentina - Maria 

 

Frumusețile României 
Partea I 

 

Avem o țară presarată cu atât de multe bijuterii naturale, pe care, din păcate nu 

reușim să le promovam cum ar trebui. 

 
Lacul Ochiul Beiului, judeţul Caraş-Severin 
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Particulatitatea acestui loc o reprezintă faptul că apa nu îngheaţă niciodată, 

rămânând la o temperatură constantă între 4 şi 8 grade celsius, iar acest lucru rezultă 

în conservarea Un loc de un farmec aparte, parcă desprins dintr-o carte de poveşti, 

transpune vizitatorii ecosistemului. 

 
Castrul român Porolissum, judeţul Sălaj 

 

Unul dintre cele mai mari şi mai bine păstrate situri arheologice ce datează încă 

din vremea împăratului Traian, castrul a fost ridicat pentru a proteja trecerea spre 

provincia romană Dacia Porolissensis. Tocmai această bună conservare a fortăreţei 

pemite vizitatorilor să se transpună pentru câteva clipe într-o lume antică şi să 

trăiască farmecul locului. 

Podul lui Dumnezeu, judeţul Mehedinţi 

Cel mai mare pod natural din România, al doilea că mărime, dar singurul 

deschis traficului rutier: acesta este Podul lui Dumnezeu sau Podul Natural de la 

Ponoare. Legendele s-au ţesut în jurul acestui loc şi s-au transmis din generaţie în 

generaţie. Una dintre ele spune că Dumnezeu a construit podul pentru a-l ajută pe 
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Sfântul Nicodim în drumul sau către Tismana. Oricare ar fi originea, zona este cu 

siguranţă una demnă de vizitat. 
Gavrilescu Razvan, clasa a VI-a B, 

 

Pupils teach pupils 

 
Elevii de azi au nevoie de ocazia de a explica și de a demonstra cum pot învăța 

în mod eficient în această societate super hi-tech. Autocultura este mai reală decât 

oricând din cauza conectivității la Internet. În viitor, rolul profesorilor va fi diminuat 

vizibil din cauza aplicațiilor. Astfel,copiii vor fi mai independenți atunci când vor 

învăța și ar trebui să învețe metode eficace de autoînvățare, iar profesorii ar trebui să 

învețe să coopereze cu elevii lor ca și colegii lor. În zilele noastre, elevii au mai multă 

distragere în viața lor din cauza conținutului social și a jocurilor video, dar lumea lor 

începe tot mai mult să fie sub forma telefoanelor mobile, iar distanța dintre ei și alte 

persoane crește și provoacă excluziune socială. Metodele de azi ar trebui să se 

schimbe și să ia o nouă formă. În acest proiect, ne vom concentra pe aceste noi 

metodologii. 
 
PARTENERI 

SCOALA GIMNAZIALA NR.6 VULCAN, Vulcan, Romania 

Colegiul Mondial, Nijmegen, Olanda 

barbaros hayrettin pașa anadolu lisesi, AYDIN, Turcia 

EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima CIPRL, Viana Do Castelo, 

Portugalia 

IES PADRE MORET-IRUBIDE, Pamplona / Iruña, Spania 

Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim Sanat Merkezi, Selçuklu, Turcia 

Szkoła Podstawowa nr. 9 Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, Polonia 

Centrul educativ Zola, Villanueva de la Cañada, Spania 

ICS "Bozzini - Fasani", Lucera (Fg), Italia 
 
OBIECTIVE  

 

Obiectivul principal al acestui proiect este acela de a face un schimb de bune 

practici de diferite metode în predarea și învățarea despre patrimoniul cultural în 

cadrul mai multor discipline școlare între elevii din țările partenere și de a le adăuga 

la abilitățile de viață ale elevilor . 

Elevii vor produce materiale didactice și de învățare cu ajutorul instrumentelor 

web2 pe care să le împărtășească cu colegii lor pentru a învăța în mod eficient. 
 

PROCESUL DE LUCRU  
 

Ianuarie  

Introducerea partenerilor de proiect 

Logo Design  

 

https://live.etwinning.net/projects/project/185328
https://live.etwinning.net/profile/school/26789
https://live.etwinning.net/profile/school/81296
https://live.etwinning.net/profile/school/313036
https://live.etwinning.net/profile/school/220884
https://live.etwinning.net/profile/school/220884
https://live.etwinning.net/profile/school/311306
https://live.etwinning.net/profile/school/221830
https://live.etwinning.net/profile/school/37771
https://live.etwinning.net/profile/school/48940
https://live.etwinning.net/profile/school/1643
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Februarie  

Cunoațterea școlilor- video 

 

Martie  

Prezentări elevi 

Planificarea altor activități  

 

Aprilie  

Activități culturale  

 

Mai 

Prezentare lecții  

 

Iunie 

Activitate webinar 
 
REZULTATE ASTEPTATE  
 

Web space 

Pagina twinspace a proiectului 

Noi metode prin care elevii vor câștiga încrederea în sine. 

 

   

 
Prof. Moiș Marinela 
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Fulgi de nea 
 

Fulgi de nea  

Fulgi de nea  

Intră în odăița mea  

Fulgu zice mulțumesc  

Dar tu vrei să mă topesc  

El merge să se joace  

Că lui la frig îi place  
 

                                                            Carcaleț Patricia, clasa a I-a B  
 

Arome nu doar în bucătărie 
 

DIN CONDIMENTE BUNE DE PUS ÎN CIORBE ŞI TOCĂNIŢE, 
NOI AM REALIZAT ICONIŢE  
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Îţi plac poveştile? Ţi-am pregătit şi noi  una! 
LEGENDA LUI MOŞ CRĂCIUN 

 

A fost odată un păstor sărac şi bătrân. N-avea decât vreo trei oi şi un căţel cu 

care rătăcea de colo-colo în căutarea hranei. Într-o zi, apropiindu-se noaptea, se gândi 

să-şi caute un adăpost. În jurul lui însă totul era pustiu, numai nisip şi dealuri sterpe. 

Atunci văzu mişcându-se încet pe bolta cerului o stea minunată, nespus , de 

strălucitoare. 

- Ce stea ciudată a răsărit, spuse el. De când cutreier drumurile turmelor, 

niciodată n-am văzut o stea atât de luminoasă. 

- Ce-ar  fi să ne luăm după ea, stăpâne? Zise căţelul. Poate ne va arăta calea 

spre un culcuş...... 

- Bine zici tu, căţelule. Hai ! Şi urmând ei steaua aceea, merseră până dădură 

peste un staul de vite pierdut în pustietate. Mulţumiră stelei care i-a călăuzit şi, când 

intrară, mare fu mirarea bătrânului văzând în iesle un Copilaş nou născut, trandafiriu 

şi dolofan, vegheat de Mama Lui. Cum începuse să se lase frigul nopţii, vitele din 

staul se adunaseră împrejur şi se străduiau să-i încălzească cu răsuflările lor. Bătrânul 

se înduioşă : ,, Ce vite de treabă, îşi zise el. Dar numai cu răsuflările lor, e slabă 

nădejde de căldură. Ia să le ajut şi eu....” 

Gândind astfel, îşi luă de pe umeri blana de oaie, singura îmbrăcăminte 

călduroasă pe care o avea, şi înveli cu ea şi pe Mamă, şi pe Prunc. Pe urmă se cuibări 

între oi ca să nu-i fie frig şi, obosit de drum, adormi şi el. De la o vreme, simţind 

apropierea zorilor, se trezi. Se pregăti de plecare şi, păşind tiptil ca să nu-l trezească 

pe Copilaş, tocmai dădea să iasă, când auzi şoapta Mamei : 

- Îţi mulţumesc, păstorule. Pentru binele pe care ni l-ai făcut, Dumnezeu te va 

răsplăti. 

-  Ei, lasă! Zise bătrânul. Doar n-am făcut-o pentru răsplată! 

Şi pornind să-şi urmeze calea, nu făcu nici douăzeci de paşi, când simţi un vânt 

călduţ cu  mireasmă dulce de flori. La adierea lui, priveliştea pustiei cu colinele sale 

sterpe pieri treptat, ca şi cum o mână nevăzută ar fi şters-o cu un burete. Privi în 
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urmă, staulul nicăieri. În jurul său, cât putea cuprinde cu ochii, nu se mai vedea decât 

o întindere nesfârşită de nori argintii şi bucălaţi. Uimit foarte, tocmai se gândea ce să 

facă şi încotro s-o apuce, când îl învălui o lumină mare şi blândă, care-i potoli pe dată 

spaima ce stătea să-l cuprndă. Văzu atunci în faţa lui un jilţ înalt din lemn de 

mesteacăn împodobit cu ghirlande din cele mai felurite flori. Iar în jilţul acela şedea 

însuşi Bunul Dumnezeu. Era un bătrân falnic cu plete şi sprâncene stufoase şi cu o 

barbă argintie până la brâu. Un cerc luminos îi înconjura capul şi tot din lumină era 

toiagul pe care-l ţinea în mână. 

Păstorul înţelese că sunase ceasul să dea samă de tot ce făptuise pe lumea asta 

şi inima i se făcu cât un purice. Îngenunchie pe pajiştea de nori şi îşi plecă fruntea 

smerit. 

Cum te cheamă, păstorule? auzi el glasul Domnului. 

Crăciun mă cheamă, Doamne. 

Şi ce ai făcut tu în petrecerea ta prin lume? Făcut-ai bine sau rău? 

- Nu se cade s-o spun eu, Doamne. Dar Tu, care eşti făcătorul cerului şi al 

pământului, al văzutelor tuturor şi nevăzutelor, vei fi având ştire şi despre faptele 

unui păstor sărman ca mine. 

- Într-adevăr, am ştire, zâmbi Bunul Dumnezeu. Ştiu că n-ai furat, n-ai minţit, 

n-ai batjocorit şi n-ai asuprit pe nimeni. 

Pe cel nejutorat l-ai ajutat , pe cel flămând l-ai săturat, iar celui însetat i-ai dat 

de băut. Şi mai ştiu că în noaptea asta ai dăruit singurul tău veşmânt călduros unei 

Mame şi Pruncul Ei. 

Aşa e, Doamne, mi-a fost milă să-i văd golaşi........                                                                        

- Ei bine, zise atunci Domnul, află, Moş Crăciune, că acel    Prunc născut în 

iesle nu este altul decât Fiul Meu, Iisus, pe care L-am trimis pe pământ să vă 

mântuiască de toate relele ce vă bântuie. Iar pentru binele pe care i l-ai făcut Lui şi 

Sfintei Maicii Sale, te răsplătesc aducându-te în Împăraţia Raiului. 

Slujba ta, Moş Crăciune va fi aceea ca în fiecare an de ziua Naşterii lui Iisus, să 

duci bucurii copiilor de pe pământ. Iar  dacă se vor ivi vreodată oameni fără de lege 

care să te prigonească, praful şi pulberea să se aleagă de trufia lor, iar tu  să fii 

biruitor asupra tuturor răutăţilor şi să rămâi darnic şi bun, în veacul veacurilor, Moş 

Crăciun ! 

De atunci, Moă Crăciun îşi face slujba care i s-a încredinţat, meşterind jucării 

cât e anul de lung. Căţeluşul, care niciodată n-a fost leneş, il ajută şi el cât se pricepe, 

iar cele trei oiţe pasc prin prejmă iarba cea veşnic fragedă a Raiului.  

La vremea când se apropie iarna, Moş Crăciun scoate un catastif gros, în care 

sunt trecuţi, ca la catalog, toţi copiii. Îşi pune ochelarii, şi, cu degetul lui bătrân, 

urmăreşte ce stă scris în dreptul fiecăruia: a fost sau n-a fost cuminte? Iar apoi 

pregăteşte fiecăruia darul pe care-l merită. Când dă de numele vreunui copil care a 

fost din cale afară de rău, rămâne pe gânduri. 

- Ce facem? Îl întrebă pe cîţel Îi dăm şi ăstuia un dar? Uite câte răutaăţi a 

făcut....... 

- Pune-i şi lui acolo un fleşcuteţ. Moş Crăcin, zice căţelul, să nu se necăjească 

prea tare. 
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Moş Crăciun, suflet bun, se lasă înduioşat de căţel : 

- Bine, bine, mormăi el în barbă. Dar îi punem şi o ceapă, ca să se înveţe 

minte......... 

Şi când toate jucăriile sunt pregătite, le încarcă într-o sanie lungă şi înhamă 

cerbii cei albi cu coarne rămuroase, împodobite cu steluţe care le luminează calea. Se 

aşază în jilţul saniei, iar căţelul sare şi se cuibăreşte lângă el. Se învelesc amândoi în 

blănuri. Şi pornesc........... 

Pe pământ e noaptea sfântă a Naşterii Mântuitorului. Se văd de aici de sus toate 

ferestrele luminate. În fiecare casă scapără câte un brăduţ împodobit. Răzbat până 

aici, în înalturile înstelate, clopotele sfintelor biserici ce vestesc marea sărbătoare. De 

la o vreme, pe măsură ce se apropie de pământ, se desluşesc glasurile şi clopoţeii 

colindătorilor. Moş Crăciun e mulţumit. El ştie că nu e pe lume bucurie mai mare 

decât să faci altora bucurii. 

E nerăbdător să ajungă, Căţelul, care are mirosul mai ager, adulmecă văzduhul 

cu botişorul lui negru: 

- Parcă se simte mireasmă de cozonac şi de cărnaţi, vesteşte el.  

- Şi de sarmale nu? se nelinişteşte Moş Crăciun. 

- Parcă şi de sărmăluţe........ 

- Ei, atunci e bine, se bucură Moş Crăciun. Înseamnă că s-o găsi şi un pahar de 

vin pentru nişte călători înfriguraţi ca noi....... 

 
Prof. Jurj Adriana 

 

Povestea unei vieţi spusă de contemporani 
 

„La câteva săptămîni după moartea lui Mihai 

Eminescu, în numărul din 7 iulie 1889, revista Familia 

lansa un apel către cei care l-au cunoscut: «Scrieţi 

amintiri!» Astfel de îndemnuri s-au repetat de 

nenumărate ori în revistele vremii, chiar şi după 1900, 

deci la distanţă de decenii. Şi, după cît se pare, ele nu au 

fost în zadar, căci, până către anii ’20 ai secolului trecut, 

au continuat să apară noi mărturii despre Eminescu, 

«aşa cum a fost»: ca prieten, coleg de şcoală, de 

redacţie, ca publicist al vremii. Aceste amintiri ale 

contemporanilor au fost apoi, de-a lungul secolului 

trecut, antologate în diferite volume. Totalitatea acestor 
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texte, deoarece şi astăzi, cred, amintirile despre Eminescu se cer nu doar retipărite ca 

atare, dar şi readunate laolaltă, organizate într-un ansamblu coerent, care să cuprindă 

tot ceea ce s-a scris, semnificativ, de către cei care l-au cunoscut...“  

Aşa începe prefaţa volumului editat de Cătălin Cioabă, fost student al lui Petru 

Creţia, un volum de aproape 600 de pagini, editat exemplar, lăudabil şi care are toate 

datele unui eveniment editorial. 

Selectând şi organizând cronologic toată materia memorialistică produsă de 

contemporanii poetului în cinci secţiuni, intitulate „Copilăria şi peregrinările 

tinereţii“, „Anii de maturitate“, „Anii tîrzii. Boala“, „Evocări din anul morţii“ şi 

„Povestiri, anecdote, imagini“, Cătălin Cioabă reuşeşte să ofere, indirect,  singura 

biografie, autentică şi cât mai completă posibil, a acestui poet atât de puţin 

cunoscut/atât de mult abuzat de posteritate. Peste 70 de oameni care l-au cunoscut 

personal pe Eminescu în diverse etape, momente şi locuri din viaţa lui – rude, 

prieteni, colegi, actori, cenaclişti, scriitori, publicişti –, doar o mică parte dintre 

aceştia fiind cunoscuţi, precum Maiorescu, Creangă, Slavici, Caragiale, Iorga, 

Vlahuţă, Brătescu-Voineşti ş.a. (Cătălin Cioabă a avut însă inspiraţia de a alcătui şi 

de a publica, la finalul volumului, fişele biografice ale tuturor autorilor mărturiilor, 

precum şi o secţiune de cîteva zeci de fotografii), toţi aceştia contribuind la 

conturarea celui mai viu şi mai uman portret al scriitorului, „harta de întâmplări“ a 

vieţii acestuia. Scene de şcoală şi de familie, de viaţă privată şi mondenităţi; episoade 

din trupa de teatru şi de la cenaclu, de la universitatea vieneză şi din redacţia ziarului 

Timpul, povestiri din studenţie, de la cârciumi, de pe stradă şi din sanatoriu; amintiri, 

istorii şi întâmplări; convorbiri şi discuţii; legende şi zvonuri; scrisori şi bilete – toată 

gama de texte literare şi paraliterare se regăsesc în acest volum monumental, încărcat 

deopotrivă de trivialităţi şi de date ale personalităţii, ale profilului socio-sentimental 

sau de insight-uri psihologice, oferind un material biografic uriaş şi – din nou – 

autentic, imposibil de rezumat, oricum spectaculos pentru cei mai mulţi dintre noi, 

care, citind cartea, ne dăm seama că nu ştiam mai nimic despre omul Eminescu, 

obturat cu totul de mitul poetului. 

Dar cum a fost cu adevărat Eminescu? Am să citez din nou din Cătălin Cioabă, 

cel care a parcurs cu acribie şi – se vede – cu multă pasiune (inspirat de exemplul şi 

de îndemnurile lui Petru Creţia), întregul corpus de amintiri: „Mărturiile 

contemporanilor ne aduc în faţă, dincolo de clişeele cu care ne-am obişnuit, un om 

plin de vitalitate, care ştia ca nimeni altul să se bucure de viaţă... Dar ce au văzut ei, 

de fapt? Şi, mai ales, pe cine au văzut toţi cei care l-au cunoscut? Eminescu apare în 

ipostaze extrem de diferite: când expansiv şi de o veselie copilărească, când închis în 

sine şi necomunicativ; când îmbrăcat impecabil, cu haină albă şi semijoben, când 

teribil de neîngrijit, cu bocanci în picioare vara şi nepieptănat, plin de paiele în care 

dormise; când patetic şi interesat de tot şi de toate, când distant şi rece, ridicând din 

umeri.“  

Şi, într-adevăr, Eminescu apare evocat în contraste, în lumini şi umbre, în 

funcţie de perioada vieţii, de status-ul social şi de starea sănătăţii: vivace şi „nesătul 

în discuţiuni“, dar şi melancolic sau taciturn; pus pe farse, dar şi pierdut în „sfere 

înalte“; scund (măsura 1,64 m înălţime), dar robust fizic şi rezistent la excese (abuza 
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de cafea şi tutun); cu o voce frumoasă, de tenor (îi plăcea să cânte şi o făcea la 

cârciumă, pe stradă, chiar şi la sanatoriu), dar cu un râs zgomotos („râsetele îi erau 

oarecum scandaloase“); timid sau inaccesibil, dar şi îndrăgostit şi îndrăzneţ; lucid şi 

reţinut, plin de discernământ, dar şi impulsiv şi temperamental ş.a.m.d. Câteva 

constante însă ies în evidenţă: bunătatea lui ca om, spiritul prieteniei şi compasiunea 

pentru cei sărmani, obsesia pentru cunoaştere, perfecţionismul în creaţie, dar şi altele. 

Un volum minunat, plin de căldură, încărcat de umor şi de pagini emoţionante, 

copleşitoare unele, mai ales cele dinspre finalul vieţii poetului – esenţial pentru 

cunoaşterea şi înţelegerea omului şi scriitorului Eminescu. 

Iar dacă aproape 600 de pagini de evocări biografice sunt prea mult, încercaţi şi 

cele patru CD-uri editate de Casa Radio, cu 61 de poeme eminesciene recitate la 

radio, în perioada 1959-2000, de nu mai puţin de 32 de actori, de la regretaţii George 

Calboreanu, George Vraca, Elvira Godeanu, Emil Botta, Clody Bertola, Gheorghe 

Cozorici, Silviu Stănculescu, Ovidiu Iuliu Moldovan sau Emil Hossu, la Mariana 

Mihuţ şi Ion Caramitru. 

Extras: 
Era [în Viena] pe la sfârşitul lui noiemvrie 1870. Banii se sfârşise de mult şi se 

apropia una din acele seri sinistre, unde ştiam că nu vom mânca nimica. Cam pe la 

şase ore şedeam eu şi tovarăşul meu de locuinţă V. Morariu la fereastră şi ne uitam pe 

stradă. Îl vedem pe Eminescu şi îl strigăm pe nume... «Of, neamul nevoii! oftă el 

zâmbind. Ce mizerie, să fiţi şi voi aşa de calici şi tustrei să n-avem o para! Dar mi-a 

venit o idee strălucită, măi băieţi! Vom mânca împărăteşte în această seară. Mergeţi 

la Bischoffs-bierhalle în Wipplingerstrasse şi mă aşteptaţi. Puteţi şi mânca, astă seară 

plătesc eu.» Bucuria noastră nu era mică. Eminescu se depărtă repede de noi zicând 

că are să se întâlnească cu cineva... Acolo ne întâlnirăm cu Matei Lupu, coleg de 

universitate. Era şi el lihnit de foame. Îl introduseserăm în marele mister ce ne aştepta 

în astă seară şi-l luarăm cu noi. Vorba românului: dar din dar se face Rai... 

După două ore intră şi Eminescu şi se aşeză zâmbind lîngă noi... Repede aduse  

chelnerul  tot ce i se poruncise şi începurăm a mânca. Eminescu era foarte bine-

dispus, glumea, râdea, mânca şi bea, iar noi îi ţineam hangul. Odată fiind sătui, ne 

pusem pe bere. Acu începu o conversaţie animată, al cărei subiect se schimba din 

minut în minut. Erau trei ore după miezul nopţii când ne scularăm să plecăm. 

Eminescu plăti pentru toată mâncarea şi băutura noastră. Ne îndreptarăm spre casă. 

Lupu şi Morariu făceau gălăgie, Eminescu fredona cântecele sale favorite, iar eu 

mergeam în rând cu dînşii cu frica în oase, să nu avem conflict cu poliţia... Ne 

despărţirăm şi ne duserăm la culcat. 

Eu şi Morariu am dormit până tîrziu, căci era duminică. Baba la care locuiam şi 

care ne şi servea, mă întrebă ce haine vom îmbrăca azi: eu îi zisei că voi îmbrăca 

hainele mele cele negre. «Dar ce fel de pantaloni?» întrebă ea. «Cum ce fel de 

pantaloni? Cei negri» răspunsei. «Domnul voieşte să glumească; doar aţi trimes 

aseară un bilet prin dl. Eminescu şi aţi cerut pantalonii cei negri, fiindcă aveţi 

trebuinţă de ei.» Repede am sărit la garderob, dar pantalonii nu erau. Se trezise şi 

Morariu. Eu eram dintru început supărat, dar apoi ne cuprinse pe amîndoi un rîs de nu 
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ne mai puteam astâmpăra, căci descoperisem taina dărniciei lui Eminescu: mi-a luat 

pantalonii, i-a vândut şi ne-a plătit la toţi mîncarea. 

Întâlnindu-mă cu el după-amiază în Café Troidl, l-am tras la răspundere. El se 

omora de râs şi-mi răspunse cu un aer nevinovat: «Ce eram să fac, eram doar şi eu, şi 

voi, lihniţi de foame». «Dar de ce nu i-ai vândut pe ai tăi?» «Imposibil. Eu n-am două 

perechi de pantaloni, mă!» Se strânsese şi ceilalţi colegi din cafenea şi toţi râdeau de 

se prăpădeau, dar nu de el, ci de mine. (Teodor V. Ştefanelli) 

 

Bibliografie: 

 Chivu, Marius, Eminescu aşa cum a fost, apărut în Dilema veche, nr. 518, 16-22 ianuarie 2014; 

 Mărturii despre Eminescu. Povestea unei vieţi spusă de contemporani. Selecţie, note, cronologie şi 

prefaţă de Cătălin Cioabă, Editura Humanitas, 2013; 

 Mihail Eminescu, Poesii – Interpretări istorice din Arhivele Radio România, Editura Casa Radio, 

2013. 

Prof. Butusină Camelia 

 

Ghiocelul 
 

De sub plapuma de omăt, 

După un somn adânc răsare, 

Plăpând și gingaș, 

Ghiocelul drăgălaș. 

 

El e primul vestitor, 

Ce anunță tuturor, 

Că Baba Iarnă a plecat 

Și Primăvara s-a instalat. 

 

Cling, cling, cling! 

El dă de veste fiecărei vietăți, 

Că e vremea de trezire, 

Reînnoire pentru toți. 

 

Se trezesc și florile, 

Răspândind culorile, 

Păsările ciripesc 

Și cu toți se veselesc. 
Narița Diana Adriana, clasa a IV-a C, 

Prof. coordonator: Săulescu Valentina - Maria 
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OP-ART 
 

Arta optică - arta iluziilor vizuale, bazată pe trăsăturile percepției vizuale a 

figurilor plane și spațiale. iluzia optica este inițial prezentă în percepția noastră 

vizuală: imaginea există nu numai pe pânză, ci în realitate atât în ochi, cât și în 

creierul privitorului. 

 

Iluziile optice ajută la detectarea anumitor tipare de percepție vizuală, astfel 

încât psihologii le-au acordat o atenție deosebită. Testele vizuale pe care le-au 

conceput au fost experimentale. Atunci când percepem obiecte reale, iluziile rareori 

apar. Prin urmare, pentru a dezvălui mecanismele ascunse ale percepției umane, era 

necesar să privim în condiții neobișnuite, pentru a impune ochiul să rezolve sarcini 

atipice. Probele grafice experimentale, create, de exemplu, de către școala de 

psihologie Gestalism, au condus la formularea unor reguli prin care trece procesul de 

percepție vizuală. 

 

Op-art (din engleză de la Optical art) reprezintă o direcție în arta modernă care 

face din percepție, din condiția „vizuală” a operei un principiu de formare și existență 

a creației. Metoda de bază constă în folosirea formelor geometrice abstracte și a 

suprafețelor colorate, pentru a provoca în ochii privitorului efecte de mișcare și 

vibrație prin tehnica iluziilor optice. Înglobată adeseori în cinetism (engleză: kinetic 

art), op-artul își are rădăcinile în futurism si constructivism.  

 

Un precursor al op-artului poate fi socotit Adolf Fleischmann, prin efectul de 

vibrație a culorilor și simbioza dintre formă și culoare pe care le-a folosit. 

 

Termenul de „op-art” apare pentru prima dată în Time Magazine din octombrie 

1964, dar una dintre primele manifestări ce anunță noua mișcare și consacră pe câțiva 

dintre cei mai de seamă reprezentanți ai ei - în primul rând pe Victor Vasarely și 

Jesús-Rafael Soto . 

 

Op-artul se definește tot mai precis ca un mod de acțiune al ambianței, prin 

expresia creației, asupra ochiului și - în general - asupra sensibilității umane. În 

atmosfera încărcată a așezărilor moderne, lucrările artiștilor din această mișcare 

provoacă un șoc vizual - procedeu exploatat în afiș de modalitățile publicității prin 

imagine -, care reține atenția privitorului și face posibilă transmiterea mesajului 

conținut în structura respectivei opere. 

 

Alături de Vasarely și Soto, printre cei mai de seamă artiști ai mișcării op-art se 

mai pot cita englezii Bridget Riley, Jeffrey Steele și Peter Sedglei, americanii Richard 

Anuszkiewicz și Reginald Neal, venezuelenii Carlos Cruz-Diez și Martha Boto, 

brazilianul Almir Mavignier, francezul François Morellet, lituanianul Youri Messen-

Jaschin, germanul Wolfgang Ludwig, iar în timpurile mai recente elvețienii François 

Beaudevin și Philippe Decrauzat. 
Prof. Simon-Marinica Adriana 
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Aspecte generale ale gimnasticii aerobice 
 

“Sportul e viaţă, aşa cum e şi iubirea sau educaţia…Fă loc pentru toate în viaţa ta.” 

(M. Rădulescu) 

Gimnastica aerobică reprezintă o disciplină sportivă distinctă, dirijată la nivel 

internaţional de International Aerobic Federation (I.A.F), recunoscută de Comitetul 

International Olimpic (C.I.O). 

 

Elementele componente sunt alese din gimnastica artistică, acrobatică şi dans 

sportiv şi sunt prezentate pe un fond muzical modern, antrenant. Mişcarea şi muzica 

se contopesc într-un tot unitar.  

 

Concursurile se desfăşoară pe un podium pătrat cu latura de 9 metri, pe care se 

delimitează spaţiul propriu-zis de 7 m (latura). Durata unui exerciţiu este de 100-110 

secunde  

 

Notele se acordă pentru conţinutul tehnic şi pentru prezentare, întocmindu-se 

clasamente pentru fiecare probă şi apoi un clasament general pe echipe. 

 

Primul campionat mondial s-a desfăşurat la Paris, în 1995. La noi în ţară, 

această disciplină sportivă este coordonată de către o comisie specială, înfiinţată în 

cadrul Federaţiei Române de Gimnastică (F.R.G). Primul campionat naţional de 

gimnastică aerobică a fost organizat la Bucureşti în 1995.  

       

Ramurile gimnasticii aerobice 

 

Gimnastica aerobică, ca şi disciplină sportivă complexă cuprinde următoarele 

subcomponente: 

FITNESS AEROBIC – gimnastica de întreţinere; 

SPORT AEROBIC – gimnastica aerobică sportivă. 

 

Obiectivele cadru (dominante) ale gimnasticii aerobice: 

 

Întărirea sănătăţii şi dezvoltarea corectă şi armonioasă; 

Perfecţionarea calităţilor motrice de bază ca: forţa şi mobilitatea articulară, precum şi 

capacitatea de coordonare segmantară şi globală; 

Dezvoltarea capacităţii de relaxare musculară (segmentară şi globală); 

Formarea şi dezvoltarea ţinutei corecte şi expresive a corpului; 

Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii fizice la vârste înaintate;  

Asigurarea unui suport fizic corespunzător altor discipline sportive. 

 
Profesor Educaţie fizică şi sport, 

Rozalia Cîmpian 
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Locuri mirifice ale lumii 
Partea a I-a 

 

În lume sunt atâtea locuri frumoase de la cascade măreţe şi oraşe pierdute, la 

atracţii misterioase şi minuni naturale.   

 
Vulcanul Aogashima, Japonia 

 

Aogashima este o insulă vulcanică în Marea Filipinilor. Insula este situată la 

aproximativ 350 km la sud de Tokyo. Este cea mai sudică şi izolată insulă din 

arhipelagul Izu. 

 
Lacul Hillier (lacul roz), Australia de Vest 

 

Lacul Hillier este un lac salin la marginea insulei Middle Island. Lacul este 

renumit prin culoarea sa roză. Culoare care se presupune că se datorează unicului 

organism care locueşte în el numit, Dunaliella salina. O altă ipoteză susţine că 

culoarea roz se datorează bacteriilor halofile roşii din crustele de sare. 
 

 
Fairy Pools, Insula Skye, Scoţia 
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La poalele Black Cuillins în apropiere de Glenbrittle se află Fairy Pools, 

minunate bazine cu o apă cristalină albastră de pe râul Brittle. Aceste bazine celebre 

atrag vizitatori din toate colţurile lumii. 

 
Big Island, Hawaii, SUA 

 

Insula Hawaii este cea mai mare insulă din arhipelagul cu acelaşi nume, care 

constitue un lanţ de insule vulcanice din Oceanul Pacific. Insula Hawaii este 

construită din cinci vulcani separaţi care izbucnesc oarecum succesiv, 

suprapunânduse unul peste celălalt.        

 
Yellowstone National Park, SUA 

 

Yellowstone National Park este un parc naţional în principal situat în statul 

american Wyoming care se extinde de asemenea în statele Montana şi Idaho. 

Yellowstone este recunoscut ca primul parc naţional din lume, este cunoscut pentru 

fauna salbatică şi zonele sale geotermale, în special pentru Old Faithful Geyser, unul 

din cele mai populare locuri din parc. 

 
Panjin Plaja Roşie, China 

 

Plaja este renumită prin peisajul creat de planta roşie din 

familia Chenopodiaceae, Suaeda salsa. Se află în cea mai mare zonă umedă şi 

mlăştinoasă din lume. 
                                                                                   Grosu Lucian, clasa a VI-a B 
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Rolul bibliotecii în dezvoltarea armonioasă a elevului 
 

Această temă o începem făcând referire în principal la rolul bibliotecii pentru 

copii.Cartea și biblioteca pentru copii fiind mesageri ai cunoștiințelor,constituie 

întodeauna o atentă preocupare pentru cititorii de diferite vârste. Biblioteca pentru 

copii este un izvor de apă limpede,capabil să dezvăluie această comoară neprețuită 

micilor cititori cu multă dragoste,atenție și tact pedagogic,psihologic adecvat fiecărei 

vârste. De aici ei pleacă mai bogați spiritual,cu dorința de a reveni la această cetate a 

cunoștințelor și a memoriei. A vorbi despre universul bibliologic al unei biblioteci 

pentru copii înseamnă a cuprinde sub aceeași cupolă amintirile legate de momentele 

unice ale vârstei-prima jucărie,primul basm,unde eroii sunt aproape reali,prima carte 

pe care nu o uiți niciodată. Amintirea și perenitatea a toate câte se întâmplă în mintea 

paginilor pline de semne atotștiutoare. 

Așadar biblioteca ce servește copiii își asumă responsabilitatea ca dialogul cu 

cartea să devină cel mai adânc și cel mai curat. 

Contribuția literaturii la îmbogățirea universului de cultură al copiilor,la 

devenirea lor comportamentală și afectiv-emoțională este indiscutabilă.Însă 

capacitatea de a acumula cât mai multă informație și cunoștințe se dezvoltă atunci 

când se organizează manifestări convingătoare,la care se reunesc și conlucrează 

fructuos instituțiile cointeresate în educarea copiilor prin intermediul cărții. 

Biblioteca are menire,în primul rând,de a stabiliza,a consolida și adânci 

interesul pentru un domeniu sau altul de activitate. Așadar obligatoriul constă nu atât 

în faptul ca interesul să rezulte din lectură,ci ca lectura să contribuie la menținerea 

interesului. 

Mizăm pe faptul că manifestările organizate de bibliotecă în acest sens devin 

tradiționale și stimulează creativitatea. Activitatea de bibliotecă are un rol important 

în formarea și dezvoltarea creativității elevilor. 

Însușirea temeinică a unui volum de cunoștințe,ca și familiarizarea cu tehnicile 

de învățare nu sunt suficiente pentru intelectualul pregătit în școala noastră. 

Atât continuarea studiilor în forme superioare de învățământ,cât și activitatea 

productivă ce urmează după absolvirea școlii,presupun stăpânirea unor tehnici 

speciale în vederea atât a completării informării,cât și a elaborării unor lucrări 

științifice și literare. 

Considerăm că atât bibliotecarul cât și ceilalți profesori trebuie să-i deprindă 

treptat și permanent pe absolvenții liceelor cu modul în care se aleg cărțile și 

materialul bibliografic,cu tehnica pe care o presupune o activitate cu caracter de 

crcetare. În primele clase ale școlii generale,instruirea în tehnica învățării constituie 

mai ales un act spontan. Elevul își însușește treptat un stil al muncii de învățare bazat 

pe o motivație generală,provenită din conștiința că este școlar și din încrederea în 

autoritatea științifică și prestigiul pedagogic al învățătorului și profesorului.Cu 

ajutorul bibliotecarului această fază poate fi ușor depășită spre parcurgerea unei etape 

în care motivația personală,conștient întreținută de preocupările și interesele elevului 

să ocupe locul central. 
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În condițiile învățământului modern,care nu mai cere în principal,memorarea 

mecanică a tuturor cunoștințelor predate în cadrul procesului instructiv,ci este un 

sistem care tinde să-i obișnuiască pe elevi cu munca activă de însușire a informațiilor 

în așa fel încât ei să poată face față cerințelor societății pentru care au fost 

instruiți,activitatea bibliotecii și a bibliotecarului școlar nu mai constituie doar un 

mijloc auxiliar al activității de educație,ci este o parte integrantă a acesteia. 

În acest context nou,principala sarcină a bibliotecarului constă așadar în 

deprinderea elevilor cu tehnica muncii intelectuale,în obișnuirea lor cu folosirea 

tuturor mijloacelor moderne de informare puse la dispoziție de biblioteca zilelor 

noastre.Este de la sine înțeles că această sarcină se realizează în strânsă colaborare cu 

întregul activ de cadre didactice din școală,sub directa îndrumare a acestora. 

Biblioteca școlară nu concurează procesul de învățământ,ci îl completează.Ea 

dă documentația practică,gustul pentru cercetarea individuală și documentația 

bibliografică,atât de utilă tuturor oamenilor.Din punct de vedere intelectual,lectura 

pregătește pentru reflecție,pentru formarea spiritului și creșterea câmpului de 

cunoștințe. 

Frecventarea bibliotecii nu numai că nu-i împiedică pe elevi în activitatea 

școlară ci,de cele mai multe ori,cei mai buni cititori sunt și cei mai buni elevi și 

aceasta pentru că,prin lectură,ei au învățat să-și organizeze judicios timpul. 

 

,,Lectura va domni atât cât vor domni cărțile,iar cartea șine de sacralitatea 

cuvântului dintru începuturi.Ea va dăinui atât cât omul va putea să-și susțină propria 

civilizație. ,, 

 

 
 

 

Bibliotecar, Florean Elena Mihaela 
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Lucrări ale elevilor realizate la ora de desen 
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Istoria celei mai mari rețele de socializare 

 

TheFacebook există din 4 februarie 2004, fiind în principal creaţia lui Mark 

Zuckerberg, student la Harvard, ajutat de câţiva prieteni. 

În 2005, TheFacebook a devenit Facebook, cumpărând cu 200.000 de dolari 

domeniul facebook.com, a urmat în septembrie acelaşi an expansiunea spre licee, 

iar un an mai târziu reţeaua avea să fie disponibilă oricui avea 13 ani împliniţi şi o 

adresă de mail validă. Secundar utilizatorilor, Facebook avea şi pagini de companii 

prin care acestea se puteau promova. 

Spre deosebire de alte companii, cum ar fi Yahoo!, care au crescut foarte mult, apoi 

s-au plafonat, Facebook nu se teme să investească miliarde de dolari în alte 

companii. A cumpărat WhatsApp, Instagram, a vrut Snapchat, a creat Messenger, 

Paper, Home, Pages Manager și Graph Search pentru a-și diversifica produsele și 

pentru a-și ancora utilizatorii în serviciile Facebook, nu doar într-un produs. 

În octombrie 2012, rețeaua lui Zuckerberg trecea de 1 miliard de utilizatori pe lună. 

În prezent unind 1,8 miliarde de persoane. 

Mark Zuckerberg, într-un mesaj publicat cu ocazia aniversării celor 10 ani, a 

rezumat această rețea socială și i-a dat dimensiunile unui mediu în care oamenii se 

regăsesc și în care rămân, indiferent de câte alternative există. „Aţi împărtăşit 

momente fericite şi momente triste. Aţi întemeiat familii şi aţi menţinut legătura cu 

familiile voastre. Aţi creat noi servicii şi aţi pornit mici afaceri. V-aţi ajutat între 

voi în atât de multe moduri“, a spus Zuckerberg.   

Vom mai vedea Facebook în 2020? Om trăi și om vedea.  

 

Profesor Informatică, Șerban Eniko 

Isto
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http://playtech.ro/2014/de-ce-a-fortat-trecerea-la-facebook-messenger/
http://playtech.ro/2015/opt-lucruri-care-ar-putea-sa-dispara-in-cinci-ani-de-zile/
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English Jokes 
 

Q What kind of milk is a cow making during an earthquake? 

A Milkshake 
  
 

Q Why are roses red? 

A Because Violets are blue. 
  
 

Q Why don’t you want to lose some weight? 

A Because I’m not a loser, LOL! 
  

Sorana Stoleriu, clasa a VIII-a C 

A man was complaining to a railroad engineer: 

What’s the use of having a train schedule if the trains are always late? 

The railroad engineer answered: 

How would we know the trains were late if we didn’t have a schedule? 
  
 

I was born in California. 

Which part? 

All of me. 
  
 

Ann says: I’m pretty. 

John says: I’m ugly 

What do you think, Peter? 

Peter says: I think you both are pretty ugly. 
  
 

Doctor, will I be able to play the piano after the operation? 

Yes, of course. 

Great! I never could before. 
  

Tomescu Cristian, clasa a V-a C 

 

How much is the salary? 

At first it’s 500 Euro, but later will increase to 1000 Euro. 

Okay, then I will come later. 

Bye! Bye! 
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Baby, will tyou buy me a new phone? 

What about the other? 

The other is buying me a tablet.  
  

Pitiguș Andrada, clasa a V-a C 

Around the English-speaking world 
 

The Statue of Liberty 

 

The Statue of Liberty is a colossal sculpture in The 

United States of America, on Liberty Island close to New York. 

It is made of copper and is a gift from the people of France to 

the people of The United States. It was designed by French 

sculptor Frederic Auguste Bartholdi. The metal frame which 

supports the statue was made by Gustav Eiffel. It represents the 

figure of Libertas, a Roman goddess. She holds a torch above 

her head with her right hand and carries a with the other hand 

holds a stone with Roman numerals that represent the date of the 

Declaration of Independence.  

 

I want to visit this monument for three reasons: 

 

1. The boat ride, the only way to get to the statue  

2. The view of the Manhattan skyline from Liberty Island 

3. The statue is a symbol of the American Dream and I want to be inspired. 

 
Tomescu Cristian, clasa a V-a C 

 

London – Big Ben 

 

I would like to visit London because my mother went 

there and told me it is very beautiful. London is the capital of 

England and of the United Kingdom. It is a very important 

city for politics, finance and culture. It is also a very important 

city of the world. London has a lot of palaces, museums, 

theatres, concert halls that wait for visitors from all over the 

world.  

I would like to visit all of them, especially Big Ben. Big 

ben is the tower with the gigantic clock near the river Themes.  
 

Text by Breahna Adela, clasa a V-a C,  

Drawing by Antoche Maria Denisa, clasa a V-a C 
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The Anglo-Romanian Corner 
 

My opinion about Romania 

Romanians are not liked by everyone 

but they have a wonderful country. 

Romania has some superb places to visit 

and tourists should visit Romania for its 

beautiful places. We have beautiful cities 

like Sibiu, Sighisoara, Brasov or Timisoara. 

We have many castles and medieval fortresses and a lot of mountains and the Black 

Sea. Romania is a beautiful country with wonderful people and I would like it to be 

apreciated by all people.  
Pitigus Andrada, clasa a V-a C 

My home town, Vulcan 

 

Vulcan is our town. A small town 

surrounded by mountains. The weather is not 

always sunny, but is acceptable. The summer 

season in Vulcan is very hot, the winter season is 

very cold, the autumn is rainy and the spring is 

kind and sunny.  

Our city has a lot of festivals, like the beer 

festival, town days, December 1st, a local festival which we call Nedeie and many 

others. 

We have 4 schools and a big high school, but School number 6 is our school 

and is special, because we have music during breaks, a lot of friends and the teachers 

are very kind and funny. Even if we need to learn a lot of things, we can have a lot of 

fun in the school. A cool fact is that our school has parties and cool activities like 

Halloween and trips. We have a coal mine here, many shops and some monuments 

and if you are inspired, you can do many interesting things in our town.  

I think you should come and visit Vulcan because it’s a small beautiful town 

with lots of nice people. 
Popa Denisa 

Pupaza Miruna 

Mihalciuc Naomi 

Liseanu Larisa Valentina 

clasa a VII-a A 

 

Romania has a lot of Reservations and National Parks. Beautiful landscapes 

and mountains and plains.  Teachers instruct the children to recognize the love that 

nature gives to our country. Passionate people can still visit glaciers, mountain lakes 

and glacial hollows. From the tops of mountains, you can see how the rivers cross the 

country, offering vegetation to the plains and the entire area. Romania is really a 

magical place.  
Cristian Tomescu, clasa a V-a C 
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The Bridge Between Cultures 
Podul între culturi 

În cadrul acestui proiect cunoaștem interesele și hobby-urile elevilor și găsim 

pentru fiecare un prieten online. Ei scriu scrisori sau e-mailuri reciproc, cărți poștale, 

felicitări. Vizităm, în spațiul virtual, obiectivele turistice (Efes, Didyma, Priene, Alba 

Iulia, Deva, Târgu-Jiu etc.), facem sport sau arte etc. Scopul nostru principal este de a 

construi o punte între culturi și limbi.  

 
PARTENERI 

SCOALA GIMNAZIALA NR.6 VULCAN, Vulcan, Romania 

EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima CIPRL, Viana Do Castelo, 

Portugalia 

Liceul cu Programul Sportiv Sebeș, Sebeș, România 

EPAv.Bourguiba. Oudhref, Ouedhref, Tunisia 

Fatih kiz MTAL, Adiyaman, Turcia 

Özel Söke İlkokulu în Ortaokulu, Söke, Turcia 

 

      

 

PROCESUL DE LUCRU  

 

Procesul de lucru al proiectului: 

- selectarea a până la 20- 25 de elevi care sunt dispuși să lucreze în acest 

proiect (17 ianuarie); 

- potrivirea elevilor parteneri (17- 25 ianuarie) ;  

- comunicarea online pentru a se cunoaște reciproc, expedierea unor cărți 

poștale/felicitări (25 ianuarie - 19 aprilie); 

https://live.etwinning.net/projects/project/186396
https://live.etwinning.net/projects/project/186396
https://live.etwinning.net/profile/school/26789
https://live.etwinning.net/profile/school/220884
https://live.etwinning.net/profile/school/220884
https://live.etwinning.net/profile/school/232715
https://live.etwinning.net/profile/school/252674
https://live.etwinning.net/profile/school/275111
https://live.etwinning.net/profile/school/301157
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- vizită virtuală în perioada (20 aprilie - 20 mai); 

- activități comune sport,arte etc (21 mai -10 iunie).  

 

REZULTATE ASTEPTATE  

 

- grupuri de comunicare Twinspace, Whatsapp, Penpal, Google Hangouts ;   

- elevii vor putea să cunoască o cultură străină, o țară, o prietenie ;  

- elevii vor avea șansa de a exersa limba engleza ;   

- elevii vor fi în interacțiune cu problemele ,asemănările,deosebirile dintre țări 

în termeni de limbă, cultură, educație etc. ;  

- produsele, fotografiile și videoclipurile vor fi publicate și distribuite pe site-

urile școlilor.  

 

  
 

Prof. Moiș Marinela 

 

Iarna 
 

Afară e frig şi ninge tare, 

Copiii sunt foarte bucuroşi 

Se dau cu săniile voioşi, 

Fac oameni de zăpadă 

Se bucură că este iarnă. 
 

Stoian Andreea, clasa a II-a  B 
Coordonator: prof. înv. primar Toncea Daniela 
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Desene pe monitor 
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COLECTIVUL DE REDEACŢIE 

ELEVI: 

Popa Denisa 

Pupăză Miruna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDONATORI REVISTĂ: 

PROFESOR REVITEA-SAIDAC NICOLETA GEORGIANA 

PROFESOR ŞERBAN ENIKO 

PROFESOR MOIȘ MARINELA 

INGINER DE SISTEM IVAN GHEORGHE
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6, VULCAN 

Județul Hunedoara 

Str. Traian, Nr. 2A 

Telefon/fax:  0254 570 130 

Email: scoala6vulcan@yahoo.com 

Web: www.scoavi.ro 

 

 


