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Primăvara 

 
După un lung timp de așteptări,stratul alb de nea s-a topit. Soarele strălucește 

blând pe cer,in timp ce păsărelele cântă cântecul dulce al primăverii. Floriile 

înfloresc, și ne încântă cu mireasma și culorile lor nemaipomenite. 

Copii,bucuroși,toată ziua stau afară bucurându-se că a venit primăvara,că cerul 

este senin,și că a venit vremea caldă.Dor de primăvară tuturor ne-a fost,un dor..mai 

ceva ca dorul de casă,ne-a fost dor să adunăm floricele de pe câmp,sa ne îmbrăcăm la 

mânecă scurtă,să ne jucăm cu mingea...dar cel mai dor ne-a fost de PRIMĂVARĂ și 

de vântul ei cald și blând care adie ușor pe-afară. 

Fructele cresc și se pregătesc să fie mâncate,copacii se dezbracă de haina lor 

cea albă și rece,florile își scot ușor ușor capul afară din pământ, și își deschid petalele 

colorate, care ne minunează în fiecare an,iar și iar. 

Dragă Primăvară, te rugăm să nu mai pleci vreodată! 

 

 Popa Denisa, Clasa a VII-a A 
 

Mărţişorul 
 

Mărţişorul este vestitorul primăverii, simbolizează speranţa şi renaşterea 

naturii. Tradiţia spune că cei care îl poartă vor avea noroc pe tot parcursul anului, vor 

fi pe deplin sănătoşi şi feriţi de încercări.  

Ca în fiecare an, elevii școlii noastre au marcat venirea primăverii prin 

confecționarea de mărțișoare, realizând o expoziție frumoasă care a luminat holul 

școlii. 

     



3 
 

   
   

 

Mama 
 

Mă iubești, mă ocrotești, tu de toate-mi dăruiești 

De aceea,  mama mea ți-aș dărui și eu ceva,  

Poate-o floare, poate-o carte, poate inimioara mea. 

Tot ce știu e, dragă mamă, că te iubesc fără seamăn. 

Mi-aș dori ca într-o zi să te pot eu răsplăti  

Pentru  bunătatea ta, pentru grija ce mi-o porți, 

Căci n-ai dormit multe nopți tot veghind să-mi fie bine. 

Să mă fac mare, frumoasă, să fiu mereu sănătoasă. 

Mamă scumpă, te iubesc  și strig să m-audă toți  

Cât de mult iți mulțumesc! 

 
                                               Axiniei Denisa – clasa a-III-a C 

                                                  Institutor: Uszkai Melania 
 

Mama 
 

Mama-i tot ce-i mai frumos, 

Un gând bun și luminos, 

Un cuvânt magic,de vis, 

O speranță de atins. 

 

Toți avem o mamă-n lume 

Toți iubim câte un nume. 

Ea ne-ajută totdeauna, 

Ne iubește ca niciuna. 

 

S-o înțelegi mereu e greu, 

S-o asculți când e nevoie, 

Și când rându-ți va veni  

Speri măcar la fel să fii: 
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Iubitoare cu cei dragi, 

Iertătoare cu ceilalți, 

Dreaptă în faptă și-n gândire 

Muză pentru copilași. 
 

Florean Elena Mihaela-bibliotecar 

 

„ La langue française en fête” / ”Limba franceză în sărbătoare”- 
activitate desfasurată cu ocazia Zilei Internaţionale a Francofoniei 

 
 

Francofonia este sǎrbǎtoarea limbii franceze. 20 Martie este ziua în care 

franceza devine limba supremă. In fiecare an , pe 20 Martie francofoni din toate cele 

5 continente îşi afirmă solidaritatea şi dorinţa de a trăi împreună în ciuda diferenţelor 

şi a diversităţii lor. 20 Martie este ziua în care celebrăm aportul limbii franceze ca 

limbă a literaturii, limbă comercială, limbă politică, limbă diplomatică etc. Cu aceastǎ 

ocazie sunt organizate manifestǎri culturale în majoritatea tărilor membre ale 

comunităţii francofone.  

Termenul "francofonie" creat de francezul Onésime Reclus, în 1880, 

desemnează oamenii şi ţările vorbitoare de limbă franceză.  

In prezent, Organizaţia Internaţională a Francofoniei, instanța supremă a 

Francofoniei, cuprinde 88 de state şi guverne (61 de state membre şi 27 de ţări cu 

statut de observator). 

 
 

Secretarul general al Organizației Internaționale a Francofoniei, începand cu 

data de 1 ianuarie 2019, este LOUISE MUSHIKIWABO, desemnată în urma celei 

de-a 17-lea Conferinte incheiata la Erevan in capitala Armeniei. LOUISE 

MUSHIKIWABO, este purtatorul de cuvant al OIF si reprezentantul oficial al  

acesteia  la nivel international, conducand totodata si actiunea politia a Francofoniei. 
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În calitate de stat membru cu drepturi depline al Organizaţiei Internaţionale a 

Francofoniei (OIF), România celebrează Ziua Internaţională a Francofoniei din anul 

1993.   

Ziua este sărbătorită printr-o serie de manifestări cultural-artistice şi ştiinţifice 

reunite în cadrul săptămânii francofoniei în perioada martie-aprilie. 

Aceste manifestări  au drept scop promovarea imaginii României, a diversităţii 

şi valorilor francofone, marcarea identităţii francofone a tǎrii noastre. 
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Prof. Buruiană Lorena 

 

Primăvara 
 
 

Primăvara a sosit, 

Soarele a răsărit, 

Florile au înflorit, 

Iarba a încolţit. 

Mărţişorul a venit 

Cu şnur roşu de mătase 
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Să ne spună tuturor 

Primăvară bine ai venit! 

 
Stoian Andreea, Clasa a II-a  B 

Coordonator: prof. înv. primar Toncea Daniela 

 

”Nous sommes francophones / Suntem francofoni” 
 

În data de 16.03.2019, Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, având ca parteneri 

Școala Gimnazială Nr.4 Vulcan și Liceul Tehnologic “Mihai Viteazu” Vulcan, a fost 

gazda concursului de creație de afișe cu mesaj francofon la secțiunea cu participare 

directă din cadrul proiectului județean ”Nous sommes francophones/Suntem 

francofoni”, ediția a III-a. 

Scopul principal al acestui proiect este promovarea limbii franceze printre elevi 

într-un context extrașcolar pentru dezvoltarea competențelor lingvistice necesare 

oricărui cetățean european.Se urmărește valorificarea potenţialului intelectual, artistic 

şi creativ al elevilor, precum şi a capacităţii acestora de a folosi limba franceză în 

diverse contexte.  

Proiectul dedicat francofoniei are ca obiectiv central stimularea creativității 

artistice a elevilor  și integrarea valorilor culturale francofone în propriul stil de viață, 

în vederea dezvoltării/împlinirii personale. Proiectul își propune realizarea de 

activități  de creație, cultural-artistice,implicându-i activ pe tineri în dezvoltarea 

personalității lor.  

Proiectul cuprinde 2 secțiuni: 

- Secţiunea I Concurs de creaţie artistico-plastică - pictură - tema ZIUA 

FRANCOFONIEI - PERTICIPARE INDIRECTĂ - pentru elevi, în care lucrările 

primite vor fi expuse în cadrul expoziţiei şi vor fi analizate de Comisia de evaluare. 

Aceasta va acorda premii ce constau în diplome. 

- Secțiunea II Concurs de afișe - tema Nous sommes francophones\Suntem 

francofoni - PARTICIPARE DIRECTĂ în care grupe de 2-3 elevi vor realiza un afiș 

pe o coală de dimensiune 100cmx65 cm, în 40 minute. 

Acest proiect educațional reprezintă o intervenție benefică în viața elevilor prin 

schimbul de experiență și idei, devenind un bun cu posibilitatea de dezvoltare și 

continuare ulterioară  prin atragerea de noi parteneri şi prin crearea unor noi secţiuni.  

 

   
Prof. Moiș Marinela 
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Ghiocelul 
 

Ghiocel, plăpândă floare, 

Mi-ai ieşit tu oare-n cale 

Să-mi dai o sărutare 

Înainte de culcare? 
Stoian Andreea, Clasa a II-a  B 

Coordonator: prof. înv. primar Toncea Daniela 

 

Locuri mirifice ale lumii 
Partea a II-a 

 

 
Castelul Neuschwanstein, Germania 

 

Castelul Neuschwanstein este un palat în stil neo-romantic din secolul al 19-lea 

situat pe un deal accidentat deasupra satului Hohenschwangau aproape de de oraşul 

Füssen în sud-vestul Bavariei. Palatul a fost comandat de Ludwig al II-lea al Bavariei 

ca un refugiu şi ca un omagiu adus lui Richard Wagner. 

 

 
Castelul Bran, România 

 

Castelul Bran este probabil unul din cele mai vizitate locuri din România. 

Castelul se află la 30 km de Braşov. Castelul a fost construit pe o stâncă ca un punct 

strategic important. 

Catelul a devenit renumit datorită romanului fictiune “Dracula”, unde Bram 

Stoker la folosit pe Vlad Ţepeş ca sursă de inspiraţie. 

 

http://imgur.com/lDS0fve
http://imgur.com/lDS0fve
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Cascada Shifen 

 

Este o cascadă pitorească situată în oraşul Taipei de pe insula Taiwan, pe 

cursul superior al râului Keelung. Înălţimea totală a cascadei este de 20 de metri şi 

are 40 de metri în lăţime, cea ce o face cea mai largă cascadă din Taiwan.  

 

           
          Hotel La Montaña Mágica – Huilo Chile 

 

În mijlocul unei păduri native (rezervaţie a biosferei UNESCO) se află acest 

hotel excepţional, acoperit de muşchi şi viţă de vie. 

 

 
Castelul Nottingham 

 

Este un castel din Nottingham, Anglia, care este situat într-o poziţie dominantă 

pe un promontoriu natural cunoscut ca “Castel Rock”, cu stânci de 40 metri în 

înălţime la sud şi vest. În Evul Mediu a fost o cetate regală majoră şi ocazional 

reşedinţă regală. 

După o perioadă de declin el a fost reconstruit apoi ars de protestatari în 1831, 

iar mai târziu a fost adaptat pentru a crea o galerie de artă şi un muzeu, în acest scop 

clădirea este folosită şi astăzi. 
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Wulingyuan – pădure de piscuri, China 

 

Wulingyuan, din provincia Hunan, China, este o zonă de interes istoric şi 

pitoresc desemnată în 1992 ca Patrimoniul Mondial UNESCO. Wulingyuan este 

vestit prin peste 3000 de piloni de gresie şi cuarţit care se înalţă pe cea mai mare parte 

a regiunii, mulţi cu o înălţime de peste 200 de metri, cu multe prăpăstii, trecători şi 

râuri. Dispune de 400 de peşteri, multe cu depozite mari de calcit şi două poduri 

naturale. 
                                                                     Grosu Lucian, clasa a VI-a B 

 

Despre dansurile populare româneşti 

 
Nu există nici o altă categorie de dans mai spectaculoasă decât cea populară 

românească, care să ne încânte atât de mult atât vizual, cât şi auditiv. 

Muzica reprezintă una din cele mai importante părţi ale exitenţei poporului 

român. Încă din timpurile cele mai vechi, dansul a fost cea mai apreciată formă de 

distracţie. La fiecare mare sărbătoare, toţi sătenii se adunau într-un loc în care 

petreceau, dansau, mâncau şi cântau. În ziua de azi nu se mai întâmplă la fel, însă 

dansurile populare sunt la fel de importante pentru români. 

 

Principalele beneficii ale învăţării dansului popular românesc: 

 Vom înţelege mult mai uşor tradiţiile poporului românesc; 

 În cazul copiilor, dansul popular ajută la procesul de creştere al oaselor; 

 Este o terapie atât pentru trup, cât şi pentru suflet; 

 Ne putem elibera de gânduri negative; 

 Vom intra în contact cu frumuseţea vremurilor de altădată; 

 Devenim mai disciplinaţi şi mai conştienţi de dinamica poporului nostru; 

 Ne vom elibera de unele inhibiţii. 

        

Pentru că suntem români adevăraţi, nu încetăm niciodată să ne susţinem 

propriul port, căci folclorul stă la baza întemeierii acestei ţări. Aşa că, ne iubim ţara, 

ne iubim muzica şi dansurile tradiţionale. De aceea, pentru sărbătoarea Zilei 

Naţionale “1 Decembrie, 100 de ani de la Marea Unire”, câţiva elevi talentaţi din 
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clasele a VIII-a A, a VIII-a B şi a VIII-a C, au pregătit un scurt program de dans 

popular, pe ritmurile melodiei interpretate de îndrăgirul solist Paul Surugiu, alias – 

Fuego, piesă sugestivă sărbătorii noastre, - “Ca românul, nu e pe lume niciunul!” , 

coregrafia fiind realizată de profesor Educaţie fizică şi sport, Rozalia Cîmpian. 

 

   
 

 
 

 Bibliografie: 

 Scarlat, Eugeniu, “Educaţie fizică şi sport”, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 2002; 

 Janos Fekete, “Gimnastica de bază acrobatică şi sărituri”, Editura Librăriile 

Crican, Oradea, 1996. 

 
Prof. Cîmpian Rozalia 
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Easter Cards  
 

 

 

 
 

 
designed by  

Argyo Vilma, clasa a II-a B 

Avadani Cristina Maria, clasa a II-a B 
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Frumusețile României 
Partea II 

 

Avem o țară presărată cu atât de multe bijuterii naturale, pe care, din pacate, nu 

reușim să le promovăm cum ar trebui. 

 

 
Lacul Ochiul Beiului, judeţul Caraş-Severin într-o lume de basm. 

 

Particularitatea 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. 
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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 

Sfântul Nicodim în drumul sau către Tismana. Oricare ar fi originea, zona este cu 

siguranţă una demnă de vizitat. 

 
Focurile Vii de la Lopătari, judeţul Buzău 

 

Focurile Vii reprezintă un fenomen natural ce se datorează emisiei de gaze 

naturale ce ies la suprafaţă prin crăpăturile scoarţei terestre aprinzăndu-se de la razele 

soarelui, formând flăcări spontane. Intensitatea focului depinde de presiunea gazelor, 

precum şi de starea vremii. În zilele ploioase focul stins este incoluit de apa ce 

bolboroseşte în fisuri, sub agitaţia gazelor. 

 

 
Pietrele Vii, judeţul Vâlcea 
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Pietre Vii sau Trovanţii sunt sculpturi ale naturii, a căror origine pare să fie 

acum 6 milione de ani. Interesant este fenomenul geologic ce se petrece. Se pare că 

pietrele cresc în contact cu apă de la 6-8 mm până la 6-10 metri. În plus se pare că 

pietrele se mută uneori din loc în loc, ca şi cum ar avea viaţă, fiind încă o 

reprezentare a necunoscutului ce ne înconjoară. 

 

 
Canionul 7 scări, judeţul Braşov 

 

O altă capodoperă naturală, Canionul Şapte Scări este un defileu săpat în partea 

vestică a munţilor Piatra Mare având o lungime de 160m şi o diferenţă de nivel de 

58m. Numele provine de la structura dispusă în şapte trepte cu înălţimi între 2.5 m şi 

15 m . Traseul a căpătat popularitate şi datorită faptului că este accesibil oricui, fără a 

fi necesar un echipament  specializat. 

 

 
Mănăstirea Corbii de Piatră, judeţul Argeş 

 

Veche de mai bine de 500 de ani, mănăstirea Corbii de Piatră e situează în satul 

Jgheaburi, comuna Corbi. Această localitate este atestată că fiind locul de baştină al 

Corvineştilor. În prezent încă se mai pot observa în zona ruinele castelului lui Voicu, 

tatăl lui Ioan Corvin. Biserica rupestră de la Corbii de Piatră a fost săpată în peretele 

masiv de stâncă, înalt de circa 30 m şi lung de 14,5 m. 

   
Gavrilescu Razvan, clasa a Vl- a B 
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Cum să faci o compunere de nota 10 
 

Scrierea unei compuneri este o provocare pentru orice elev, deoarece este 

solicitată imaginația elevului, capacitatea de stăpânire a resurselor limbii precum și 

aplicarea cunoștințelor de teorie literară. În acest material mi-am propus să vă dau 

câteva sfaturi utile în a realiza compuneri frumoase dar și câteva sugestii de expresii 

pe care să le folosiți în compunerile voastre. 

Pentru a face o compunere de nota 10: 

1. Trebuie să porniți de la un titlu. Dacă aveti de făcut o compunere  și nu vi se dă 

titlul sau  idei, să vă gândiți la un titlu mai pretențios, nu Toamna sau  Se întorc 

păsările călătoare, să vă gândiți la ceva care nu a mai fost folosit, de exemplu: Zi de 

toamnă  sau Pasărea de foc (dacă vreți să faceți o compunere care nu are legătură cu 

realitatea, sau să folosiți figuri de stil). 

2. Trebuie să luați fiecare idee în parte și să o dezvoltați pe o ciornă sau pe o foaie de 

de hârtie, nu scrieți niciodată direct ideile sau compunerea (daca o scrieți pe o ciornă, 

veți  putea să o corectați sau să adăugați unele lucruri).  

Pentru a da expresivitate unei compuneri, folosiți figuri de stil și imagini 

artistice diferite. 

3. Compunerile cuprind trei părți: 

 Introducerea - cuprinde câteva date despre locul, timpul şi personajele 

acţiunii. 

 Cuprinsul - dezvoltarea acţiunii, povestirea întâmplării, descrierea personaje-

lor, a locurilor sau a imaginilor. Este cea mai lungă parte a compunerii. 

 Încheierea - sfârşitul întâmplării, o concluzie, o impresie personală. 

4. Aveti grijă la așezarea în pagină 

5.  Să respecți alineatele. Fiecare idee trebuie să aibă alineat, acest lucru dă dovadă 

de ordonare și va fi ușor de citit, înțeles.  

Figuri de stil pe care le puteți folosi în compunerile voastre: 

 Aliterația constă în repetarea consoanelor sau silabelor inițiale.  

Ex: Prin vulturi vântul viu vuia, 

 Asonanța constă în repetarea unor vocale cu efect sonor.  

Ex: Toate păsările dorm,/ Numai una n-are somn. 

 Repetiția constă în repetarea unui cuvânt sau a unei expresii în diferite poziții 

ale enunțului.  

Ex: Era casa pe care și-o dorise din copilărie, casa pe care o visase de atâtea 

ori, casa pe care de atâtea ori o desenase, casa perfectă; casa pe care nu și-o putea 

însă permite. 

 Enumerația constă în prezentarea succesivă a unor fapte, însușiri sau aspecte. 

Relația ce se stabilește între termenii enumerării este una de coordonare.  

Ex: Nici nu mai vrea să locuiască împreună cu părinții, nici singură nu vrea să stea. 

 Inversiunea constă în răsturnarea cuvintelor în propoziție, pentru a pune în 

evidență un anumit termen.  

Ex: Desteptul copil a luat nota 10. 
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 Comparația este una dintre cele mai frecvente figuri de stil și constă în 

alăturarea a doi sau mai mulți termeni cu scopul evidențierii primului termen 

Ex:„Pe un deal răsare luna, ca o vatră de jăratic“  

 Epitetul este figura de stil care constă în determinarea unui substantiv sau verb 

printr-un adjectiv, adverb etc., menit să exprime acele însușiri ale obiectului care 

înfățișează imaginea lui așa cum se reflectă în simțirea și fantezia scriitorului.  

Ex:„[...] și părinții, și frații, și surorile îmi erau sănătoși.“  

 Personificarea este figura de stil (procedeul artistic) prin care lucrurilor, 

obiectelor li se atribuie însușiri umane.  

Ex: norii plâng; soarele râde; stelele clipesc; păsărelele șoptesc; vântul aleargă; 

sălciile triste; pisica vorbește lin. 

 Hiperbola este un procedeu artistic prin care se exagerează intenționat, mărind 

sau micșorînd, trăsăturile unei ființe, ale unui lucru, fenomen, sau eveniment, pentru 

a-i impresiona pe cititori.  

Ex: "Gigantică poartă-o cupolă pe frunte,"  

 Antiteza este o figură de stil care constă în opoziția dintre două cuvinte, fapte, 

personaje, idei, situații. În creația lui M. Eminescu antiteza apare și în formularea 

unor titluri: Venere și Madonă, Înger și demon, Împărat și proletar. Ex:„Ea un înger 

ce se roagă – El un demon ce visează. 

Expresii folosite în compuneri: 

 

 Norii au început să se cearnă în steluţe argintii. 

 Zăpada s-a aşternut ca o mantie albă şi strălucitoare. 

 Au început să roiască albinele cele albe. 

 Soarele nu mai este darnic şi nu mai are putere. 

 Iarna, vremea este friguroasă. 

 Și mugurii pe creangă văd imbobocind. 

 S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării. 

 Reci podoabe-n ramuri goale. 

 Iarna cerne norii. 

 Mantie albă, strălucitoare. 

 Covoare albe şi moi. 

 Copaci de zahăr 

 Fluturi lucitori gătesc pământul. 

 Crengi gătite cu beteală. 

 Câmp de cristal 

 Ninge ca-n poveşti. 

 Haină argintie 

 Fulgii pluteau în zbor legănat. 

 Flori sclipitoare de argint se ţes pe geamuri. 

 Roiesc albinele cele albe. 

 Copacii ca nişte soldaţi muţi şi reci, cu zale de gheaţă... 

 Munţii ca nişte uriaşi adormiţi sub omăt 

 Crengi îmbrăcate într-un palton de nea 
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 A aşternut pe cer nori cenuşii. 

 Zăpadă albă şi pufoasă  

 Iarna a pornit prin munţi şi văi 

 A pus crengilor mănuşi de puf 

 Roi uşor de fluturi albi 

 Iarna, vrăjitoarea cea căruntă 

 Alb ca spuma laptelui 

 Strălucitor ca un diamant 

 Fluturaş de argint zboară pe aripile nevăzute ale vântului 

 Cad din cer ca nişte mărgăritare 

 Perlele mari şi albe dansau în văzduh un dans fantastic 

 Casele şi-au pus căciuli de blană albă 

 Zilele umede și reci vesteau venirea iernii 

 Soarele nu mai încălzește așa tare 

 Razele palide ale soarelui 

 Frunzele-ngălbenite cad legănându-se 

 Încep a răsuna mii de glasuri ciripitoare 

 Bondari catifelați, libelule cu aripi străvezii 

 Eram fermecați de atâta frumusețe 

 Chipul învăluit într-o lumină caldă 

 Om cu suflet ales 

 Mâinile mamei m-au vrăjit 

 Ochii triști se luminează de o bucurie neașteptată 

 Privire plină de duioșie și îngrijorare 

 Norii greoi nu au astâmpăr 

 Fulgere puternice spintecă văzduhul 

 Mama zâmbi luminată 

 Mama, ființa care mi-a dat viață, m-a învățat să merg, să râd, să vorbesc. 

 

Așadar, dragi elevi, citiți, învățați, exersați pentru a lua nota 10! 

 
Prof. Trif Maria-Lorena 

 

Lucrări ale elevilor realizate la ora de desen 
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Motănelul 
 

Motănelel meu haios e și tare arătos, 

Are codița tigrată și blănița maronie, 

Ochii negri, jucăuși, 

Zici că-i motănel de pluș. 

 

Toată ziua el se joacă, 

Când pe masă, când pe pat, 

Și pe tot ce pune gheruța, 

Zici că este franjurat. 

 

Nici când doarme n-are astâmpăr, 

Se visează țesător, 

Căci într-una toarce, toarce, 

Mai ceva ca un fuior. 

 

Chiar dacă mai face pozne, 

Chiar dacă este ghiduș, 

Îl iubesc atât de mult, 

Pe motănelul meu „de pluș”. 
 

Cotea Alina Mirela, clasa a IV-a C, 

Prof. coordonator: Săulescu Valentina - Maria 

 

Nu polua,  nu face rău planetei! 

 
Ceea ce un om gândește, simte și crede, aceea este răbdarea spiritului său, a 

corpului său și a mediului in care trăiește. Respectând natura te respecti pe tine! 
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Toți suntem responsabili de poluarea produsă și doar înpreună putem salva 

planeta. Educația ecologică în școală reprezintă o preocupare care a fost evidențiată 

de elevii clasei a Vlll –a B: Chitic Sergiu, Incze Alexandru, Marin Alexandra, Rotaru 

Adina și elevii clasei a Vlll–a C: Boloca Raluca,Bulmez Cristian,Damian Denisa care 

au pregatit lucrări punând în evidentă poluarea ca temă la nivel mondial, factorii care 

poluează si ,,Măsuri împotriva poluarii”. 

În urma lucrarilor realizate de elevii școlii noastre, au avut ca obiective 

dezvoltarea respectului fată de mediu și a responsabilității tuturor elevilor din școală. 
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Profesor Cico Mirela 

 

Vulcanul meu 

 
Eu sunt Darius, elev în clasa a III-a C. Sunt un elev timid, retras, dar dacă mă 

superi sunt asemenea unui vulcan. 

Vă-ntrebați ce e acela vulcan? Nu, nu este vorba de Vulcan, orașul nostru ci, eu 

vorbesc despre formațiunea geologică, de formă conică formată din acumularea 

materialelor rezultate din erupția magmei, a lavei. Sunt pasionat de geologie. 

D-na învățătoare ne-a propus un joc, fiecare să-i prezinte printr-o lucrare cu ce 

sau cu cine se aseamănă. Ea m-a îndrumat să am întotdeauna încredere în forțele 

proprii, să nu-l iau ,,pe NU, în brațe’’, să mă uit în oglindă și să spun: ,,Eu pot! ’’. 

Așa am făcut, în timp ce colegii mei au ales: personaje, plante, animale, eu am ales 

”vulcanul”.  

M-am inspirat de pe www.youtube.com și ajutat pe 

alocuri de tata, am construit vulcanul din: ziare, carton, 

aracet, oțet, vopsea. Am așteptat câteva zile să se usuce bine 

și l-am dus la școală. D-na a fost mândră de mine, colegii m-

au aplaudat. M-a transformat în Dr. Darius, cu halat de 

protecție, ochelari și am făcut un experiment chimic. Ne 

trebuia lavă, așa că am obținut-o prin amestecul de 

bicarbonat de sodiu și oțet. Vulcanul a erupt ! Ce frumos! 

Sunt eu un ,,vulcan’’, dar voi ține cont de sfatul 

doamnei să fiu un caracter mai bine temperat decât vulcanic. 

Vă îndemn și pe voi să încercați! 

 
Andrei Darius, clasa a III-a C 

Institutor: Uszkai Melania 
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Legile lui Murphy despre 

calculatoare – informatică 
 
1. Unul din motivele pentru care computerele pot să facă mai multă treabă decât 

oamenii este faptul că nu trebuie să se oprească pentru a răspunde la telefon.  

2. Un program pentru calculator face ceea ce îi spui tu să facă, nu ceea ce vrei tu să 

facă. 

 3. Un calculator este la fel de deştept ca şi persoana care îl foloseşte. 

 4. Indiferent de problema pe care o are calculatorul, întotdeauna este vina 

programului Microsoft. 

5. Profesoara va trece întâmplător pe lângă calculatorul tău tocmai în momentul în 

care ai accesat un link nepotrivit. 

 6. Un computer face tot atâtea greşeli în două secunde cât doi oameni care lucrează 

în douăzeci de ani. 

 7. Singurul program care funcţionează perfect de fiecare dată este un virus. 

8. Cel mai înspăimântător dintre viruşi este acel virus care nu ştii că există deja în 

calculatorul tău. 

 9. Când în sfârşit ţi-ai cumpărat suficientă memorie, constaţi că nu ai suficient spaţiu 

pe disc. 

 10. În momentul în care înveţi să foloseşti calculatorul pe care îl ai, realizezi că e 

depăşit şi ai nevoie de unul nou.  

11. Dacă lucrezi la calculator şi uiţi să îţi salvezi munca la fiecare 5 minute, 

calculatorul va pica după ce aproape ai terminat tot de lucru. 

 12. Persoana de la service venită să îţi repare calculatorul, cel mai probabil nu a mai 

văzut un model de calculator ca al tău.  

 

 

 

 

Prof.  Șerban Eniko 
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Digestia 
 

(scenetă) 

 

Omul: -Stomacule, eu știu că au trecut 4 ore de la ultima masă, dar acum voi mânca 

ceva, căci văd că te cam plictisești.                           

Stomacul: -Să știi că ar fi timpul să mănânci și tu ceva, căci forma mea de săculeț nu 

este făcută să stea goală!                                

Cavitatea bucală: -Eu sunt cavitatea bucală, sau cum îmi spune orice om, gura. Dar 

stomacule, îmi cam amorțește corpul. Toată ziua mestec, înghit și vorbesc. Nu te-ai 

mai opri, până și dinții au obosit!                      

Caninii: -Da are dreptate! 

Incisivii: - Noi suntem incisivii, dar cavitatea bucală chiar are dreptate! 

Toată ziua trebuie să tai hrana, iar caninii nu fac mai nimic! 

  Caninii: -Noi nu facem nimic?! Crezi că este așa de ușor să 

sfâșii carnea pe care omul o mănâncă? În schimb premolarii și molarii doar o macină, 

iar limba doar o mestecă și o înghite. 
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Limba:  -Ce ai zis? Că eu doar o mestec și o înghit? Hai nu zău! 

Cred că ai uitat că eu zilnic rostesc mii de cuvinte. 

Premolarii  și molarii: -Nu am auzit noi bine? 

Premolarii și molarii sunt foarte importanți, fără noi mâncarea ar fi nemăcinată și te-

ai îneca omule! 

 

Omul: -Terminați cu cearta! 

Faringele: -Nu ne certăm, dar toți se cred așa de 

importanți, eu sunt locul unde se încrucișează calea digestivă și calea respiratorie. 

Fără mine te-ai îneca. 

Esofagul:  -Eu sunt străduța dintre faringe și stomac, dar tot nu mă 

laud așa cum faceți voi! 

Sucul gastric:  -Pe mine mă produc glandele gastrice, iar 

eu ajut la transformarea mâncării în chim gastric. 
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Intestinul subțire: -Off...ce lăudăroși sunteți, știm cu toții că eu am cel mai important 

rol. 

Anus: -Eu sunt anusul. Rolul meu nu este așa de greu...eu doar elimin chimul gastric. 

Intestinul gros: -Eu am aproximativ 1.50 metri 

lungime și sunt alcătuit din trei părți, dar tot nu mă laud, așa cum faceți voi !!! 

Intestinul subțire:  -Eu sunt mult mai lung decât tine, am 

aproximativ 8 metri lungime și joc cel mai important rol în digestie, dacă mă enervați 

vă leg pe toți ! 

Pancreasul:  -Eu am cea mai frumoasă culoare, un roz, foarte 

frumos și fără  sucul meu pancreatic, nu ar fi posibilă digestia. 

Ficatul: -Ia mai tăceți!Deja mă dor lobi, eu suport cea 

mai mare durere, alcoolul, tutunul, grăsimile și toate lucrurile toxice, eu trebuie să le 

curăț ! Plus că eu secret și fierea. Deci,vă rog frumos să încetați. 

Omul: -Gata! Ajunge, toți sunteți foarte importanți și fiecare are un rol special în 

digestie! 

          Scenetă propusă de eleva Popa Denisa, clasa  a VIII-a A 
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Ghicitori 

 
Pe cărare tot mergând 

A-ntâlnit lupul flămând 

De sfatul mamei a uitat 

Și greșeala a costat! 

Ghici,ghici cine este?  (SCUFIȚA ROȘIE) 

 

Bărboși și de mulți ani cărunți, 

Cei șapte se întorceau din munți. (PITICII DIN ALBĂ CA ZĂPADA) 

 

A fost odată un cocoș 

Ce s-a întors bogat la moș.  (COCOȘUL DIN PUNGUȚA CU DOI BANI) 

 

A avut o coadă lungă, 

Lungă,mare și stufoasă 

Și o mai avea și astăzi 

Dacă nu se lăcomea 

Să prindă pește din baltă 

Precum cumătra vulpea. 

Ghici,ghici cine este?  (URSUL PĂCĂLIT DE VULPE) 

 

El e cel ce-a ascultat 

Și-n cuptor s-a furișat 

Iar când mama a venit 

Iute-n brațe i-a sărit. 

Ghici,ghici cine este?  (IEDUL CEL MIC DIN CAPRA CU TREI IEZI) 

 

Într-o cușcă mulți căței, 

Toți sunt albi și rotofei 

Mama-i pune la mujdei, 

Eu sunt sigur că nu vrei 

Fripturica fără ei.  (USTUROIUL) 

 

O ridiche albă,dulce 

La fabrică dac-o duce 

O dezbracă de cojoace 

Și în zahăr o preface. (SFECLA DE ZAHĂR) 

 

Lungi urechi,picioare lungi,doar cu pușca îl ajungi.  (IEPURELE) 

Am două stele și privesc lumea cu ele.  (OCHII) 

Iarna-n frig,vara-n soare,neschimbat e la culoare. (BRADUL) 
 

Culese de bibliotecar Florean Elena Mihaela 
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Vatican City - a Van Helsing inspired short story 
 

The priest just woke up, brushed his teeth and started eating breakfast when 

there was a knock at the door. The tall fit man opened the old door on which were 

sculpted images of the lord's son, Jesus Christ. Surprised by his guest, he spoke in a 

thick Irish accent: 

- What can I do for you father O' Brian O' Malley, O' Connor, O' Sugar, O' 

Riley, O' Donald, O'Sulyvahn? who is also Italian? 

- Well I have come to speak about the quest that has been given to you by the 

Pegasus Organization! responded the old, white-haired man in a raspy voice. 

- Oh sure, come in! said the man as he walked back to the kitchen and the older 

man followed as well." 

- Take a seat in the living room, while I get something for us to drink. he said.  

 

  The priest was searching for something to drink in the kitchen while Father O' 

Connor took a seat in the living room, on the small couch. The priest came back with 

two glasses and a bottle of moonshine. He put the glasses on the coffee table and 

poured some moonshine then placed the bottle beside the glasses. He again went back 

to the kitchen just to come back with a cereal bowl in his hands. 

 

- Now we can speak! said the priest as he started to chow down the cereal. 

- Tell me Anderson, what do you like to do most?  

- I like to spread the word and love of god and Jesus Christ to all the people of 

the globe, teaching love and peace to all! 

- And what about you killing vampires? 

- Just try to stop me! He said with his mouth full. 

- And what about the protestants?  

 

Anderson put the bowl down and took a sip from his glass and then said 

- "Second verse same as the first! And now put me on a plane so I can put them 

on a hearse"! with His Irish accent still present 

- Good, now we have a rouge necromancer near Dublin and you have to kill 

him! said the Older man sipping from his glass. 

- Dublin, Ireland, my homeland? Oh am I going to have some fun with this… 

but wait a minute, why did you ask me about vampires? 

- You see we are not the only ones that are interested in killing the necromancer, 

so you might run into some problems. 

- I can’t wait to kill the target and also any unfortunate shmuck that stands in my 

way! 

- Good but how do you plan to eliminate them? 

- The necromancer with my great blade, faith-bringer but any vampire will be 

tougher. 

- Do you have the necessary weapons in case of that? 
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- But of course, grenades with silver shrapnel, some vampires hate turnips and 

are weak faced with garlic and holy water. They are also scared of crosses but 

a stake through the heart will do the job just fine! 

- Good! The plane is leaving in two hours. Dont miss it. said the man before 

leaving the house and when he looked back the only thing he saw was 

Andersons face covered by shadows. 

 

  The only things recognizable were his glowing round glasses that he wore and 

his crazed smile. Anderson Geared up and left for Ireland. Anderson is one of the 

most feared supernatural hunters for in his world some mythical creature are not 

myths. 

  His flight was boring but he was very excited to maybe face off against some 

vampires for they are almost extinct. When the plane arrived, it was already night but 

Anderson had no time to waste. As he stepped off the plane he was invigorated by the 

air of his homeland.  

He started walking towards the hotel which was his target. It was taken over by a 

necromancer, and he also had a small battalion of undead at his side. He took a taxi 

and arrived at the Hotel which was desolate and empty. He drew his sword out and he 

started mumbling the lord's prayer, and when he said" Amen" with the blade in hand 

he entered the hotel by kicking the door down. Inside he found bodies but no undead 

and as he was searching every floor there was no necromancer.  

  Finally when he reached the 13
th

 floor, he found something interesting: there at 

the end of the long hallway stood a man dressed in all red, red coat, red pants, red 

wide-brimmed hat and red glasses. The red shape was holding someone by the throat.  

- Let him down! said Anderson with his blade resting on his shoulder, „He is a 

necromancer!  

- Does he deserve mercy? responded the long-haired man. 

- Then kill him! again spoke Anderson with his thick Irish accent to which the 

man. 

- Enough! I am trying to have a serious conversation here. 

 

After a time-consuming argument, they all agreed that there has been a violation of 

the secret treaty. 

 - I am doing my job, you see, I hunt vampires, werewolves and leprechauns. So I 

am going to kill him. 

 -  What? asked Anderson, as he looked back to just realize that the victim 

disappeared. 

 

After a quick battle, he took out a book and started reading pages in an instant. 

 - Should I go after him? asked the servant. 

 - No, just let him be… we’ll have time for him in the weeks to come. 
 

by Feraru Razvan, clasa a VIII-a C 
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Let’s laugh! 
 

                                                       
                                         

Professor: „What can you tell me about the great chemists of the 17th 

century?” 

Student: „They are all dead, sir.”   

* 

 

Mother: „Get up, you lazy boy! See, the sun is up and you are still in bed.” 

Boy: „Yes, but the sun goes to bed at six o’clock, and I go to bed at nine!” 

* 

 

Mathematics teacher: „Now we find that X is equal to zero.” 

Student: „Gee! All that work for nothing!” 

* 

 

Traveller: „Good morning, sir, can you let me have a room?” 

Hotel manager: „Yes, sir, you can have a room for four pounds or for three 

pounds.” 

Traveller: „What is the difference?” 

Hotel manager: „To tell you the truth, there is hardly any difference between 

them, but in the rooms at four pounds there are mouse-traps.” 

* 

 

Professor: „Do you know the two words that start the longest sentence in the 

world?” 

Student: „I do.” 

Professor: „That’s right.” 

* 

 

Patient: „I’ve got a pain in my left foot.” 

Doctor: „Don’t worry. It’s just old age.” 

Patient: „In that case, why doesn’t my right foot hurt – I’ve had it just as long.” 

* 

 

„I have a most disturbing delusion, doctor,” said the patient. “I keep thinking 

that there are two of me.” 

„Do you mind saying that again?” requested the psychiatrist, crossly. “And this 

time, don’t both speak at once!” 

* 
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Mr. Dough and Mr. Grand, two businessmen, were visiting the ancient ruins of 

Europe. They were enjoying their tour immensely. In Rome the guide indicated to 

them the Colosseum. 

 „Dough”, said Grand, „this illustrates what I’ve told you not once but a 

hundred times; when you haven’t got sufficient capital, you don’t start to build.” 

* 

 
Prof. Butușină Camelia 

 

Cercul pedagogic al cadrelor didactice din învățământul primar 
 

 Miercuri, 10 aprilie 2019, după orele de curs, la Centrul de Educație și Cultură 

,,Șansa” din Vulcan, a avut loc Cercul pedagogic al învățătorilor, institutorilor și 

profesorilor pentru învățământ primar, zona Valea Jiului – Vest, organizat de 

Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan, având ca temă ,,Importanța artelor în dezvoltarea 

integrală a copilului”. 

  

Invitații au fost întâmpinați cu o expoziție de lucrări realizate atât de elevii din 

ciclul primar, cât și de cadrele didactice care îi îndrumă. 

După primirea invitaților printr-o abordare interactivă pe ritmurile piesei           

,,Simply the best”, interpretată de Tina Turner, a avut loc o prezentare PowerPoint 

referitoare la tema aleasă. 

În continuare a avut loc un spectacol oferit de către elevii claselor pregătitoare 

și I-IV, care a cuprins următoarele momente: 

 Dans japonez, cls. I B; 

 Sceneta ,,Imn de slavă patriei străbune”, cls. a III-a B; 

 Dans modern, cls. a IV-a B; 

 Cântare vocală, eleva Rotaru Ancuța; 

 Dramatizare ,,La Paști”, de George Topîrceanu, cls. pregătitoare A; 

 Dans pentru mama, cls. I A. 

  

Prin programul manifestărilor artistice ce au strâns într-un buchet cântul, 

dansul și voia bună, gazdele întâlnirii au încercat să ofere invitaților posibilitatea de a 

ieși pentru câteva minute din rolul de actori principali ai demersului didactic și de a 

se transforma în spectatori ai actului artistic. 

 Cadrele didactice care au contribuit la buna desfășurare a evenimentului sunt: 

Ceică Sorana, Kovacs Roberta, Iacob Maria (cls. pregătitoare), Cardaș Nicoleta, 

Saierli Maria (cls. I), Mandache Elena, Toncea Daniela (cls. a II-a), Marica Larisa,      



31 
 

Udangiu Gheorghe, Uszkai Melania (cls. a III-a), Vas Mira Maria, Udangiu Maria,     

Săulescu Valentina (cls. a IV-a). 

La finalul întâlnirii a luat cuvântul și doamna director a școlii, prof. Revitea–

Saidac Nicoleta – Georgiana, care a mulțumit invitaților pentru participare. 

 

Imagini din timpul activității 

 

                

   

       

                               

                         
Prof. înv. primar Cardaș Nicoleta 

Prof înv. primar Ceică Sorana 



32 
 

Folosiți virtualul cu măsură! 
 

Organizația Salvați Copiii România a lansat competiția de proiecte școlare 

„Aleg conștient. Stop dependenței de Internet!”, adresată elevilor din învățământul 

preuniversitar, coordonați de un cadru didactic, la care a participat și școala noastră , 

fiind reprezentată de copiii clasei a VI-a A. Inițiativa este derulată în cadrul 

programului Ora de Net și se încadrează în  mișcarea globală propusă de INSAFE –

rețeaua internațională a Centrelor Naționale „Better Internet for Kids”. Partenerii 

acestei inițiative educaționale sunt: Ministerul Educației Naționale, Autoritatea 

Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție și Institutul de Cercetare 

și Prevenire a Criminalității. 

În acest context elevii școlii noastre au participat la o dezbatere legata de 

utilizarea internetului și modul cum utilizarea excesivă a acestuia  poate afecta atât 

viața socială cât și sănătatea ” dependentului”.  

 

 
 

 
 

Consilier Educativ prof. Suciu Mihaela 
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Ne mândrim cu ei … 

 
Felicităm cadrele didactice și elevii care au participat și anul acesta la 

olimpiadele de Limba română, Matematică, Fizica, Educatie tehnologica si Religie.  

 

Mulțumim elevilor și profesorilor indrumători:  David Bogdan din clasa a V-a 

C îndrumat de d-na prof. Lorena Trif la olimpiada de Limba română, Cristian 

Tomescu din clasa a V-a C îndrumat de d-l prof. Lukacs Tiberiu la olimpiada de 

Matematică, Grosu Lucian si Gavrilescu Răzvan din clasa a VI-a B îndrumați de d-na 

prof. Suciu Mihaela Bratu la olimpiada de Fizică, Alexandra Tomescu din clasa a 

VIII a A îndrumată de d-na prof. Șerban Eniko la olimpiada de Educație tehnologică 

și calificată pentru a doua oară, consecutiv la etapa națională, Andra Pitigus, Pavel 

Sidonia și Denis Ivaz îndrumați de d-na prof. Jurj Adriana la olimpiada de Religie, 

ultimii doi elevi calificându-se la etapa județeană.  

 

De-asemenea, echipa de tetratlon a școlii s-a calificat la Olimpiada 

Gimnaziilor-faza județeană, obținând mențiune. 

 

Mulțumim elevilor pentru încrederea acordată profesorilor îndrumători si 

cadrelor didactice pentru dăruire. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/maria.lorena.trif?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD8D5qFNciVcjrbOZM3lDYR4rGmTb1-yLhDGGKH_-xpi9OTqGfcxPPma9cRDoXSpn0FSeFaY4pbvZkq&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009422912754&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDQgL779F5uWJc72EGAgbj-oZ-m47meF8Ha4OpB0DH0T3-hIoyLv5VdSw0nh58gL9SQ4u4MuZfY7zeW&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009422912754&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDQgL779F5uWJc72EGAgbj-oZ-m47meF8Ha4OpB0DH0T3-hIoyLv5VdSw0nh58gL9SQ4u4MuZfY7zeW&fref=mentions
https://www.facebook.com/lukacs.tiberiu?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDwW8fTgxY_vcqW4pcj2hd-gSWGS3koUYYNuMB-kx3oiS_Ds34PlIKnymrO6bDE3st23kb-blX05VKE&fref=mentions
https://www.facebook.com/luci.lucians?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBmiR5u5oATlsC9sIoKTUCpTM2x9ly6DSOr35jdU3IPiq5RKjiOOeDwyxHEmuG39RLM1TiT61Mq4dMi&fref=mentions
https://www.facebook.com/mihaela.bratu.1426?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD4dnt49nToW-tJuhSoMaocHTervVe2rsNqtcELIc1TkUonwjU9jj1MpqC78bhnEVCKPtle7xv9laQ4&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009489516604&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCO_fB5JoEMnc6d1EiueSgeY7r9RmR50xiTjIuDn2a2VCldixE-aPGovL8H_KhrgLMkSaxyosIzJhLW&fref=mentions
https://www.facebook.com/serban.eniko.71?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC0S1QkGKh0lXBMJG_nXcSSVBwZjmfz3ATNePng5o6bIkqj9itzWKvluED4uWQuliOTYCvsJmtVQhct&fref=mentions
https://www.facebook.com/andra.pitigus.351?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBgBhXn7sgCCg-Stumn0zPqmG8eFtiUawtZwmKC_W6SxvpQncZL0PU1wf8UickBUllxSW7F-4suulkx&fref=mentions
https://www.facebook.com/denis.ivaz?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBw3hXhS7L2VPr1NJMeEBz3_IQ-EnoasAW62PHrw40mFy7gwuWBWdb7Y3gJOooIi1I_FveflhRz8Xow&fref=mentions
https://www.facebook.com/jurj.adriana.1?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCpG9s_zps835Bx8Z01K2yukXd5toDYAtl8Z0YOwDRfo7WIyNhFLkTAk_Gf14xWDWWeZS0_xkpYDhu9&fref=mentions
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COLECTIVUL DE REDEACŢIE 

ELEVI: 

Grosu Lucian 

Gavrilescu Răzvan 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COORDONATORI REVISTĂ: 

PROFESOR REVITEA-SAIDAC NICOLETA GEORGIANA 

PROFESOR ŞERBAN ENIKO 

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 

 

 

 


