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,,Muguri” - un nou început

Interesul adolescenţilor pentru cultură în societatea de
astăzi

„Reduce Reuse Recycle-with joy of learning” – 12 –
16 octombrie 2015 a avut loc in Spania a doua
vizita transnationala

„United we play, united we win: developing social skills
and inclusive education through sport and outdoor
activities” – logo competition
„Reduce Reuse Recycle-with joy of learning” –
concurs de creație cu tema „ Reciclarea”

Să învățăm altfel! Regatul Verbului.
Învățătoarea mea!

Să descifrăm misterul din spatele cărții!

Olimpici ai școlii

Copilărie... Bunica... Nașterea Mântuitorului!
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Școala
Măgura Școala

Grădinița
Măgura

Ciuta

Grădinița
Ciuta

,,Să ţii în palmă sufletul unui copil
este, cu siguranţă, un privilegiu.
Să fii important în viaţa unui copil
este, poate, un dar divin.”
J. J. Rousseau

Revista ,,Muguri” reprezintă o carte de vizită pentru
instituţia noastră de învăţământ şi o poartă deschisă pentru
comunitatea locală, care, în acest fel, este informată asupra
activităţilor desfăşurate în şcoala nostră.
În acest scop am decis reluarea editării revistei şcolare
,,Muguri”, revistă ce îşi propune să încurajeze, în primul
rând, tinerele talente ale Şcolii Gimnaziale Măgura.
Realizând faptul că aceşti ,,muguri” ai şcolii reprezintă
viitorul, am considerat revista a fi mijlocul prin care aceştia
îşi pot exprima cu tărie opiniile.
Totodată, ne propunem ca aceasta să fie modalitatea
noastră de a dialoga cu generaţiile viitoare şi să-i ghidăm,
alături de părinţi, pe dificilul drum ce îi aşteaptă. Subliniem
astfel necesitatea unei relaţii de parteneriat între şcoală,
familiile elevilor şi, nu în ultimul rând, reprezentanţii
comunităţii locale, care demonstrează în fiecare an că sunt
alături de şcoală. Acest parteneriat urmăreşte insuflarea
încrederii elevilor în propriile forţe şi asigurarea unei
dezvoltări personale corespunzătoate timpurilor în care
trăim.
Misiunea revistei ,,Muguri” se regăseşte în totalitate în
misiunea Şcolii Gimnaziale Măgura:
,,Şcoala noastră este locul în care grija şi încrederea
sunt mai presus de restricţii şi ameninţări şi unde fiecare
persoană este ajutată şi inspirată să trăiască cu astfel de
idealuri
şi valori precum bunătatea, corectitudinea şi
responsabilitatea.”
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Pentru a duce mai departe misiunea şcolii, elevii vor fi
impulsionaţi de un grup de dascăli dedicaţi acestei profesii.
Aceştia le vor îndruma paşii, treaptă cu treaptă, pentru a
putea depăşi necunoscutul şi a accede pe culmi nebănuite. Îi
va prezenta pe aceştia cu ambiţiile şi curiozităţile lor, cu
responsabilităţi, dar şi cu hazul copilăriei, toate acestea fiind
înglobate în mugurii creaţiei. Astfel, revista va aborda subiecte
precum: Jurnal european; Retrospective; Reporter în satul
meu; Alternative; Magia cuvântului; Activităţi extraşcolare
etc. Revista va fi flexibilă, pliindu-se după gândurile copiilor,
care astfel îşi vor contura universul copilăriei într-o scriitură
adresată colegilor, părinţilor şi nu în ultimul rând
profesorilor.
La un nou început, grupul redacţional le urează elevilor
ca vântul să le poarte aripile spre culmile cuvântului bine
scris, iar lectorilor, le cerem să fie cât mai aproape de imina
acestei şcoli, revista noastră, şi, în consecinţă, alături de
mugurii Comunei Măgura!
Coordonator,
Cristian Iulia
Prof. Limba și literatura română
Tehnoredactare
Prof. Nicolae Tony
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Interesul adolescenţilor
pentru cultură în
societatea de astăzi
Interesul adolescenţilor de
astăzi pentru cultură este un subiect
delicat. Din păcate, societatea le dă
impulsul de a crede că e optim să
trăieşti prezentul, ca şi cum ziua de
mâine nu ar exista, fapt întărit de
dictonul ,, Trăieşte clipa !”.
Tinerii nu mai sunt încurajaţi
să aprecieze adevăratele valori
morale, fiind caracterizaţi printr-o
minte limitată şi un grad de cultură
superficial. Cultura este mărturia
evoluţiei noastre, ne ridică deasupra
naturii. Dacă preistoricii trăiau în
peşteri, Michelangelo a pictat Capela
Sixtină. Am evoluat enorm, nu?!
Dacă noile generaţii nu îşi vor aduce
nobila contribuţie la progresul
cultural, nu putem nici măcar
stagma, ci doar să regresăm,
întorcându-ne la natura primordială
din care am apărut!

Orice progres al umanităţii
reprezintă şi un regres. Telefoanele
devin tot mai subţiri şi mai
inteligente– în cazul oamenilor e
perfect invers! Aceasta este cea mai
bună ilustrare a degradării
culturale a societăţii. Minţile
trebuie hrănite, pentru a ne
deschide drumul spre o viaţă mai
bună! Însă dotarea este inutilă,
dacă nu există voinţă!
Ei bine, concuzia este
următoarea: trebuie să fim un
popor reprezentat de educaţie şi de
viziune! Destinul întregii umanităţi
depinde de reîntoarcerea tinerilor
la cultură.
Maria Mirea,
Clasa a VIII-a - Școala Gimnazială Măgura
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Școala Gimnazială Măgura
continuă și în acest an școlar, alături
de școli din alte șase state europene:
Polonia, Spania, Franța, Turcia,
Suedia
și
Republica
Cehă,
activitățile din cadrul proiectului
„Reduce Reuse Recycle-with joy of
learning”, proiect ce face parte din
noul program ERASMUS+ 20142020.
Obiectivele
generale
ale
proiectului vizează construirea de
noi relații între tinerii europeni și
formarea unei gândiri ecologice-cu
aplicare imediată asupra mediului

local. Prioritățile parteneriatului ce
decurg din aceste obiective sunt
centrate
pe
nevoile
micilor
beneficiari si anume îmbunătățirea
performanțelor școlare ale tinerilor,
inclusiv ale acelora care sunt expuși
riscului de abandon școlar timpuriu
și promovarea unui stil de viață
sănătos.
In perioada 12 – 16 octombrie
2015 a avut loc în Spania a doua
vizită transnațională din cadrul
proiectului, la care au participat opt
cadre didactice, ce fac parte din
echipa de implementare a acestuia.

7
Coordonatorul proiectului și totodată
directorul instituției, profesorul Dan
Popescu, afirmă că:”Scopul acestei
vizite transnaționale a constat în
evaluarea activităților curente și
programarea activităților următoare
din
cadrul
proiectului.”
De
asemenea, susține că: “Delegația
românească a avut parte de o primire
călduroasă din partea profesorilor
gazdă, din cadrul Școlii IES Agora,
din Alcobendas, o localitate de lângă
Madrid. Activitățile desfășurate în
timpul acestei vizite au fost diverse și
extrem de interesante. În prima zi
din cadrul întâlnirii, echipele din
țările participante au vizitat Școala
IES Agora, iar în atelierul de
tehnologie au participat la diferite
activități: decorarea unor semne
distinctive pentru fiecare țară, semne
ce vor fi aplicate pe copacii plantați
în gradina școlii, cu ocazia Zilei
Pământului,
realizarea
unor
decorațiuni pentru sala de clasă din
materiale reciclabile. O altă activitate
interesantă a constat în vizita la cel Aici, un reprezentant al centrului
mai mare centru de tratare a ne-a condus în diverse puncte ale
deseurilor, în Valdemingomez.
acestuia și ne-a explicat cum
funcționeaza instalația de tratare a
deșeurilor. Un alt moment care nea captat atentia a fost intalnirea cu
autoritățile
din
Alcobendas.
Această vizită transnațională a
oferit un bun prilej pentru
profesorii din cele șapte țări de a
promova
multiculturalismul,
cooperarea
în
domeniul
educațional, precum și încurajarea
inovației în ceea ce privește
metodele pedagogice și tehnicile
informaționale.”
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„Reduce Reuse Recycle-with joy of learning” a apărut în viața școlară a
elevilor de la Şcoala Gimnazială Măgura din dorința cadrelor didactice de a
le consolida acestora noțiunile legate de conservarea mediului și de calitatea
de a fi cetățean european. Obiectivele generale ale proiectului vizează
construirea de noi relații între tinerii europeni și formarea unei gândiri
ecologice, cu aplicare imediată asupra mediului local.
Învățător Adriana Rînciog
Școala Gimnazială Măgura
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În perioada septembrie 2015 –
august 2017 Școala Gimnazială Măgura
derulează un nou proiect în cadrul
programului Erasmus+, „United we play,
united we win: developing social skills
and inclusive education through sport and
outdoor activities” împreună cu instituții
de învățământ europene. Programul
sprijină parteneriatul şcolar şi constă
într-o serie de acţiuni menite a promova
un stil de viaţă sănătos, a dezvolta
abilităţile de comunicare, în special în
limbi străine, competenţe TIC. Acest
program include
şi elevii cu nevoi
speciale, promovând valori precum
egalitatea, respectul. Activităţile vin în
sprijinul reducerii abandonului şcolar,
dar şi în promovarea spiritului ecologist,
acestea crescând eficienţa procesului de

predare-învățare-evaluare.
Ţările partenere în acest proiect,
alături de România sunt: Italia, a cărei
instituție
coordonează
întregul
parteneriat, Turcia, Bulgaria, Spania,
Islanda și Lituania. Prima
activitate
derulată în cadrul proiectului a fost
prezentarea proiectului în școală, atât
elevilor, cât şi membrilor comunităţii
locale.
O activitate importantă a fost
crearea unui logo. Elevii şcolii, în urma
prezentării proiectului, au realizat desene
plecând de la tema proiectului. Desenele
elevilor au fost expuse, fiind ales unul
dintre ele, al elevului clasei a VI-a ,
Gangu Valentin. Desenul a fost folosit ca
sursă de inspiraţie în elaborarea logo-ului
proiectului.

Profesor Nicolae Tony
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Gangu Valentin, clasa a VI-a Școala Măgura

Profesor, Tony Nicolae
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A 22-a activitate a proiectului Erasmus+ ,,Reduce, reuse, recycle with joy of
learnig” a fost organizarea unei competiţii de creaţie literară, poezie, în
limba engleză, aceasta având ca temă reciclarea. Tema activităţii se
regăseşte în titlul proiectului, elevii, prin creaţiile lor, îndemnând populaţia
la reciclarea selectivă a gunoiului menajer. Aceştia au subliniat efectul
benefic al selectării gunoiului asupra mediului înconjurător şi, implicit,
asupra vieţii oamenilor. Creaţiile literare au fost concepute sub forma unor
sfaturi adresate celor care nu respectă mediul înconjurător.
For chocolate eaters only
Let’ s not litter!
Out of tinfoil
Make some glitter!
So remember not to glitter!
Your treat is always sweeter
You remember to recycle
If you are a chocolate eater!
Mirea Maria- clasa a VII-a

Reduce, reuse, recycle
Reduce, reuse, recycle
Three words we need to know
Reduce the garbage, reuse the
old
Recycling’s the way to go.
There’s the lasy stuff
Like papers, cans and glass
But more should be recycled
Like what you ask?
From the car
There’s tires, fabric and oil
Add these to your list
And the Earth you will not
spoil.
The steel, concrete and wood
from old buildings
Can all be recycled too?
It’ll help save the forest
I think that’s good, don’t you?
So, before you throw
Anything away
Ask yourself can these be used
As something else someday?
Vlad Rotaru- clasa a VIII-a

Profesor Falnicu Florin

The Recycling
Today, in our school yard,
They came out of the blue
Recycling of garbage in bins,
You select it like in our dreams.
Green for the glass, without via,
In the yellow metal stops
And in blue paper wraps
To make her smile Romania.

Need to recycle
Plastic or paper , tou do
not throw anything,
If you recycle with good
will.
To have a clean country,
We all need to recycle,
Not to throw garbage,
Paper, glass everywhere.
We all need to recycle.
Not to pollute,
Not to defile water,
With all sorts of rubbish.
Dinu Isabel- clasa a VII-a

Recycling
In a little garbage bins,
Recycle children old things!
Clothes, paper and glass scrapes,
Waste and even broken toys.
We recycle what’s not good,
Tidiness to be pursued!
Let’s go everybody cleaning!
Don’t forget about recycling!

A lesson for little children
If you eat a candy or some
ice cream
Do not throw the packaging
on the street!
For this it clearly seems
To be one of the causes of
pollution.
Small children must be
aware
To throw any paper in the
basket
Not to drop it everywhere
So we will have a clean
planet
Waste is not good for us!
It is destroying our life.
This exam small children
must pass.

Nastasia Gabriela-clasa a VII-a

Finta Rares- clasa a VII-a

Enache Andreea- clasa a VII-a

Recycling man
To do another cast
Working as an ant
In the newly built plant
And singing all the way
What’s new, what’s new
Write me on yahoo.
Sîrbu Eduard- clasa a V-a
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Să învăţăm altfel!
În ultimul timp, datorită
schimbărilor produse în societate,
noi, profesorii avem nevoie să ne
adaptăm acestor schimbări şi să
atragem atenţia elevilor asupra
conţinuturilor predate în alte moduri
decât aşa cum o făceam înainte.
Acest lucru nu înseamnă însă că
renunţăm la metodele tradiţionale,
ci că le reinventăm sau le alăturăm
celor moderne în procesul de
predare- învăţare- evaluare.
Astfel pentru a nu crea o
ruptură între cele două componente
esenţiale în predarea disciplinei
Limba şi literatura română, limbă şi
literatură, am decis să recurg la o
metodă care le îmbină pe cele două,
atrăgând astfel atenţia elevilor, dar,
totodată, implicându-i pe aceştia
într-o mare măsură în consolidarea
conţinuturilor predate anterior.
În cadrul unei lecţii susţinute
la clasa a VII-a, cu titlul ,,Verbul”, o
lecţie de consolidare a cunoştinţelor
achiziţionate anterior, mi-am propus
să dezvolt competenţele elevilor, de
receptare a mesajului scris şi oral,
dar şi pe cele de a utiliza corect
categoriile gramaticale învăţate, în
producerea unor mesaje scrise.
Astfel, la sfârşitul orei, elevii vor fi
capabili
să
identifice
particularităţile
fiecărui
mod
personal
sau
nepersonal,
să
analizeze diferite verbe, dar să şi
delimiteze propoziţiile din anumite
fraze date.

Regatul verbului.
A fost odată ca niciodată un tărâm
ce purta numele de Ţara Modurilor
Personale. Acest tărâm, în care domneau
pacea şi veselia , era condus de regele
Verb Predicativ. Acest rege avea patru fii:
Indicativul,
Conjunctivul,
Condiţionaloptativul şi Imperativul.
Indicativul era realistul familiei, iar
atunci când tatăl său îi trasa o sarcină,
mai întâi se gândea la cauzele care l-au
determinat pe tatăl său să ia acea decizie,
inspecta trecutul, apoi se gândea la
resursele de care dispunea în present, dar
şi la consecinţele acţiunilor sale, la viitorul
regatului. Pentru capacitatea sa de
analiză, acesta era cel mai apreciat dintre
fraţi.
Cel
de-al
doilea
frate
era
Conjunctivul. Acesta îl ajuta pe tatăl său
în realizarea strategiilor de război
deoarece, întotdeauna, sarcinile trasate
de acesta erau realizabile, însă acestea
depindeau şi de dorinţa soldaţilor regelui.
Aici intervenea cel de-al treilea fiu,
Condiţionalul- optativ, fiul, care prin
firea sa dornică de a rezolva orice
problemă, putea să-şi motiveze oştenii.
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Regatul verbului.
Cel de-al patrulea fiu venea să-şi
completeze fraţii, acesta fiind conducătorul
oştii în luptă. El era cel care dădea ordine
armatei, luptând cot la cot cu oştenii săi.
Lucrând ca o singură echipă, cei cinci
au reuşit să facă din regatul lor, un regat
vast, bogat, unde domneau pacea şi
înţelegerea între oameni. Însă un of avea
împăratul. Fiii săi erau dedicaţi carierei
militare, iar împăratul, apropiindu-se
de
finalul domniei sale, îşi dorea cu ardoare să
fie înconjurat de nepoţi.
Astfel, regele a luat hotărârea de a-şi
căuta vărul, pe Verbul Nepredicativ. Acesta
domnea în Ţara Modurilor Nepersonale şi
avea patru fiice, una mai frumoasă decât
cealaltă.
Numele primei fiice era Infinitiva, cea
de-a doua era Gerunzia, a treia purta
numele de Participia, iar cea de-a patra era
Supina. Cele patru fiice erau singuratice
deoarece acestea işi pierduseră mama.
Împreună au luat decizia de a rămâne
retrase într-o parte a castelului, unde nu
erau vizitate decât de tatăl lor.

Să învăţăm altfel!
Am ales două dintre
eleve,
care
au
abilităţi
scriitoriceşti, care au scris o
poveste în care personajele să
fie caracterizate de tipul de
acţiune exprimat de fiecare
mod, personal sau nepersonal.
Acestea au prezentat povestea
în faţa clasei, în acest timp am
asamblat la tablă povestea prin
desene colorate de elevi,
aceştia neştiind pentru ce au
realizat aceste desene. Numele
personajelor nu au fost
dezvăluite de la începutul orei
deoarece ceilalţi elevi, în
funcţie de cele auzite despre
personaje,
au
identificat
modurile . În urma identificării
acestora, numele personajelor
au fost dezvăluite de către cele
două naratoare.
Aşadar,
cele
două
componente
ale
acestei
discipline, limba şi literatura au
fost îmbinate cu succes, reușind
să atragă atenţia elevilor, care,
de obicei, consideră lecţiile de
gramatică
plictisitoare.
Deoarece elevii au fost
implicaţi
în
realizarea
sarcinilor, aceştia au participat
activ pe tot parcursul orei de
curs, fiind entuziasmaţi de
faptul că au condus procesul de
predare-învăţare-evaluare,
profesorul având rolul doar de
coordonator.
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Mult s-a bucurat regele când a aflat de gândurile vărului său
deoarece acesta nu găsea un motiv să îşi aducă fetele aproape de el, mai
ales acum la bătrâneţe. Măcinat de bătrâneţe şi de singurătate, regele îşi
dorea un moştenitor pentru a-i lua locul şi pentru a reînvia regatul, care
acum era sărac şi trist.
Fetele erau singuratice şi au preferat să trăiască departe de viaţa
agitată a Curţii Regale, ducând un trai simplu. Aflate într-o cămăruţă
luminată doar de razele soarelui, fetele îşi ocupau fiecare timpul cu câte
ceva. Infinitiva citea cît era ziua de lungă, viaţa sa petrecându-se în cărţile
pe care le citea, călătorind doar cu mintea în locuri în care nu fusese
nicicând. Gerunzia torcea şi ţesea toată ziulica pentru a face haine pentru
oamenii săraci. Participia statea necontenit cu portretul mamei sale la
piept,rememorând momentele fericite pe care le-a trăit alături de ea.
Spre deosebire de surorile sale, Supina era optimistă şi, în fiecare zi,
inventa povestea vieţii fiecăreia dintre surorile sale, fiind singura care le
mai răpea câte o rază de zâmbet în colţul gurii.
Cei doi regi au hotărât, în urma unei discuţii, să facă în aşa fel încât
să îi aducă pe cei patru împreună. Aceştia au hotărât să organizeze un
bal în urma ultimei victorii a celor patru fraţi, la care să le invite şi pe cele
patru fete. Zis şi făcut. Regele Verb Nepredicativ şi-a anunţat fiicele că vor
merge la bal şi că nu pot refuza deoarece nu-şi văzuseră de mult timp
rudele.
Când a auzit de bal, fata cea mică a insistat ca Infinitiva să le
citeasca din cărţile ei cum erau îmbrăcate domniţele, iar Participia să
deseneze rochiile , iar ea împreună cu Gerunzia au cusut rochiţele.
În seara balului, regele şi-a prezentat fetele fiilor regelui Verb
Predicativ. Aceştia au fost uimiţi de frumuseţea şi simplitatea fetelor, dar
în special de bunătatea lor, aceasta fiind conturată în fineţea trăsăturilor
lor.
Prinţii şi prinţesele s-au căsătorit, spre bucuria celor doi regi, iar
noul regat,condus de fratele cel mare, era prosper, şi oamenii erau veseli şi
binevoitori asemeni conducătorilor lor.
M-am folosit de verb şi v-am plimbat prin regatul perfect.

Cristian Iulia
Prof. Limba și literatura română
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ÎNVĂŢĂTOAREA MEA
Titlul unui simpozion mi-a dat ideea susţinerii unei activităţi cu elevii mei (clasa a
II–a) cu titlul ,,Învăţătoarea mea ,,prin care mi-am propus să descopăr cum mă văd ei, prin
intermediul unor metode activ- participative: brainstormingul, bulgărele de zăpadă, cubul şi
turul galeriei.
DESCRIEREA ACTIVITĂŢII:
LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de clasă
RESURSE: umane: d-na învăţătoare şi
elevii; materiale: consumabile: hartie,
markere,fotografii,
echipamente:
calculator, stik;
MODALITĂȚI DE EVALUARE:
postere, afișe; vizionarea materialelor
afişate de către părinţi şi colegi din
alte clase; chestionare;
SCURTA DESCRIERE A
ACTIVITĂȚII:

Se realizează prin brainstorming, o
schemă pe tablă prin care se va
arăta ce înţeleg ei prin cuvântul
învăţător .

Iată ce a ieşit:

Am împărţit elevii în 3 echipe :o
echipă formată din 5 elevi , care au
folosit metoda bulgărele de zăpadă,
combinând activitatea individuală
cu cea de grup şi 2 echipe formate
din câte 3 elevi , care au folosit
metoda cubului.

În încheiere s-au afişat lucrările şi
prin intermediul turului galeriei s-a
făcut analiza produselor activităţii.
Pot să vă spun că elevii au fost foarte entuziasmaţi de idee şi foarte atenţi în a-şi
exprima ideile, sentimentele, părerile şi dornici a mă descrie şi compara.
Iată câteva aspecte care mi-au captat atenţia: « seamănă cu mama », « îmi aminteşte de
mama », « este ca un dar », « este o persoană care ţine foarte mult la mine », « seamănă cu
o floare pentru că este veselă », « este ca o prietenă », « este cheia succesului meu »,
« seamănă cu o carte pentru că ne învaţă », « doamna noastră este făcută din cărţi pentru că
ne învaţă ».
De fapt, elevii clasei a II-a de la Şcoala Gimnaziala Ciuta, au realizat portretul
dascălului dintotdeauna , aşa cum l-am văzut şi noi la rândul nostru când am fost şcolari şi
cum va fi văzut mereu…

Inv. Iovanovici Letiția
Școala Gimnazială Ciuta
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Să descifrăm misterul
din spatele cărţii!
Laureat al premiului Nobel pentru
literatură, în anul 1982, Gabriel Garcia
Marquez este unul dintre exponenţii ,,
boom”-ului anilor ’70 ai literaturii sudamericane, alături de alţi scriitori precum
Mario Vargas Llosa, Adolfo Bioy Casares,
Jorge Luis Borges etc.
Autor a numeroase opere, Gabriel
Garcia Marquez se remarcă, mai ales, prin
romanul său de căpătâi ,,Un veac de
singurătate”, publicat în anul 1967 şi
considerat de către critica literară drept cel
mai bun roman din toate timpurile, la
concurenţă cu, la fel de celebrul roman,
,,Don Quijote” al lui Miguel de Cervantes.
Caracterizat
printr-o
scriitură
simplă, dar plină de ,, nerv”, romanul
readuce în lumea literaturii, povestea în
cel mai pur sens al ei, expunând prin
această modalitate simplă şi pură de
scriere, probleme simple din viaţa de zi cu
zi a oamenilor. În roman nu exista nici
timp, nici spaţiu, generaţiile, faptele,
personajele amestecându-se între ele.
O epocă se suprapune cu cealalta,
visul se confundă cu realitatea. Totul se
petrece la limita dintre tragic şi comic,
dintre viaţă și moarte. O lume
extravagantă, pe cât de îndepărtată de a
noastra, pe atât de familiară, cuprinsă întrun vârtej de repere care se regăsesc în
toate amintirile, în toate istoriile marilor
familii.
Odată început, uiţi complet de ceea
ce se îmtâmplă în jurul tău şi începi să te
cufunzi în lumea magică a satului
Macondo şi a personajelor sale la fel de
fascinante.
Profesor Macsim Gabriel Florin
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Olimpici ai școlii...
Am început un nou an şcolar cu
emoţii şi aşteptări, cel puţin pe măsura
rezultatelor obţinute de elevii care au
participat la olimpiade şi concursuri în anii
şcolari anteriori.
Pentru a răsplăti eforturile depuse de
elevii clasaţi pe primele locuri şi pentru a le
demonstra că ne mândrim că au fost sau mai
sunt încă elevi în şcoala noastră, am afişat
pe holurile şcolii diplomele obţinute de
aceştia. Aceşti elevi au dat dovadă de
sârguinţă şi dedicare şi , sperăm noi, în anii
următori să ne reprezinte şcoala la
concursuri
naţionale
sau
chiar
internaţionale.
Faptul că aceşti elevi au reprezentat
şcoala noastră cu succes, a fost foarte
important şi pentru dezvolatarea lor
personală. Se spune că ,, orice vis începe cu
un profesor care crede în tine” şi atunci,
drumul spre performanţă devine plăcut,
tentant, însă cel mai important este că poti
căpăta cu adevărat încredere în tine, că poţi
visa, şi poţi zbura şi deveni mai curajos, iar
noi ,profesorii,
credem în capacităţile
elevilor noştri.
Având în vedere că se apropie
perioada olimpiadelor şcolare şi a
concursurilor, fiecare dascăl îşi alege echipa
de lucru pentru a participa şi în acest an

şcolar la olimpiade. Este de menţionat faptul
că în anii anteriori o elevă din şcoala
noastră, Motoc Monica a participat la
Oplimpiada de chimie, faza naţională, sub
îndrumarea doamnei profesoare Mirea
Claudia, unul dintre profesorii dedicaţi, ai
şcolii noastre. De asemenea, elevele, Mirea
Maria şi Dogaru Laura, au participat la faza
naţională a Olimpiadei de limba şi literatura
română,, Universul cunoaşterii prin lectură”,
sub îndrumarea doamnei profesoare Cristian
Iulia şi eleva, Albu Miruna, care a obţinut
locul III la faza naţională a concursului ,,
Made for Europe” sub îndrumarea domnului
director Popescu Dan.
La nivel judeţean s-au obţinut premii
şi menţiuni la Olimpiada de chimie, la
Olimpiada de limba şi literatura română, dar
şi premii la concursuri de biologie, teatru şi
desen.
Considerăm că aceşti elevi carea au
obţinut aceste rezultate servesc drept model
pentru ceilalţi elevi ai şcolii. Prin
participarea la olimpiade şi concursuri
şcolare, fiecare copil îşi poate descoperi
aptitudinile şi , mai târziu, locul în societate,
deoarece succesul îi determină să muncească
cu plăcere, dar totodată crescându-le şi stima
de sine.
Profesor Mirea Claudia
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Copilărie
,,Copilăria este o lume de miracole
şi de uimire.”
Dacă ne gândim, primul miracol
este venirea unui copil pe lume, o steluţă
de pe cer care a coborât şi a adus zâmbete
şi lacrimi părinţilor.
Copilăria este într-adevăr o lume de
miracole, dacă analizăm că fiecare este
unic în felul său. Nică era acel copil plin
de inventivitate şi curaj, Monica din ,, La
Medeleni” era acel copil sensibil şi gingaş
care privea lumea doar cu dragoste. Oliver
Twist era unic prin faptul că nu şi-a trăit
copilăria şi s-a maturizat mult prea
devreme, având încă de la o vârstă fragedă
obrajii scăldaţi ăn lacrimi, pentru care
lumea era crudă.
Copilăria este perioada dulce a vieţii
în care copilul descoperă primii fulgi
argintii de nea, primii stropi de ploaie care
se întrec pe ferestrele aburite, primul
ghiocel care se ridică firav de sub pătura
de zăpadă şi simt adrenalina apariţiei lui
Moş Crăciun. Micii pui de oameni ascultă
vrăjiţi sunetele naturii, lumea de care n-a
ştiut niciodată.
În concluzie, copilăria este o vârstă
a inocenţei şi a visării.
Maria Mirea - cls. a VIII-a

Nașterea Mântuitorului
Vântul bate, n-o oprește
Și nimic n-o-ncetinește,
Pe Măicuța noastră sfântă,
Pe Hristos să îl aducă.
Din casă în casă mergea,
Dar nimeni nu o primea,
Într-o iesle-ndepărtată,
Animelele-i dau roată.
Boii cu suflul îl încălzeau,
Mieii cu lâna îl înveleau,
Îngerii în cor cântau,
Pe Maria o ocroteau.

Pe douăzeci și cinci decembrie,
Zi plină de încredere,
Atunci s-a născut Hristos,
Domn prea mare, luminos.
Marcu Andreea - cls. a VII-a

Bunica
Stă în pat și croșetează,
Un botoș sau o mănușă,
Taie, coase, răsucește,
Bunica nu se oprește.
Toți botoșii ea îi face,
Nu se-oprește că îi place,
Bunicuța mea prea bună,
Îți sărut bătrâna mână.
Marcu Maria - cls. a IV-a
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