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  Telefonul, aşezat nu departe de 
mine, mă anunţă că am primit 
notificări de pe facebook. Întind, din 
reflex, braţul după telefon şi, cu aceeaşi 
curiozitate inexplicabilă, deschid 
facebook-ul. 
 Mă întâmpină nişte buze extrem 
de roşii, parcă desprinse dintr-un film 
thriller. Îmi îndrept atenţia spre ochii 
conturaţi cu foarte mult negru( 
egiptenii ar fi deranjaţi). Privind cu 
atenţie, realizez că în imagine este doar 
chipul unui copil, cu un zâmbet 
minunat, în ochii căruia se citeşte 
spontaneitatea. 
 Mă duc cu gândul la ceea ce a 
spus Umberto Eco: „ Reţelele de 
socializare dau cuvântul unor legiuni de 
imbecili.” Într- adevăr, afirmaţia este 
dură, însă atât timp cât ne publicăm 
viaţa pe peretele cronologiei, nu putem 
fi consideraţi decât persoane însetate 
de atenţie. Deşi încercăm să ne 
refugiem în sinea noastră, prietenii de 
pe site-urile de socializare devin 
spectatori ai luptei noastre cu existenţa, 
ai faptelor noastre cotidiene. Trebuie să 
fim selectivi şi, în mod special, să ne 
formăm ca oameni. Viaţa noastră nu 
constă în câte like-uri primeşti; 
interacţiunea dintre noi nu se 
realizează prin statusuri sau 
emoticoane. Oamenii trebuie priviţi în 
adâncul sufletului lor, nu în poziţia 
teatrală de la profil.  
  

...de la comunicare 
la expunere 

 Trăim  într-o societate în care 
tehnologia a creat un real progres din 
punct de vedere al comunicării. 
  Oamenii socializează 
dintotdeauna.  Astefel se nasc 
sentimente, se descoperă lucruri 
minunate. Însă, astăzi, oricine are 
dreptul să-ţi analizeze trăirile. într-o 
astfel de societate, ne putem pierde 
uşor reperele , mai ales noi, tinerii 
care suntem vulnerabili şi riscăm să 
urmăm căi greşite. Ideal ar fi să 
învăţăm de la cei care ştiu să.şi 
păstreze cele dragi sufletului pentru 
ei, de la cei care evidenţiază 
adevaratele valori. O muzică bună, o 
carte în care te regeseşti- drumul 
celor care promovează adevăratele 
valori morale. Celălalt drum este 
creat de „legiunile” celor care vor să 
pară altceva decât sunt în realitate, 
de cei care cred că imaginea „ 
fardată” este totul. Imaginea vine din 
interior, din modul în care îţi 
hrăneşti sufletul şi mintea. Dar, cu ce 
anume, dacă singurele mesaje pe care 
le citim sunt cele de pe facebook? 
 În consecinţă, nu putem 
minimaliza importanţa internetului, 
cea mai complexă metodă de 
comunicare, însă, uneori, trebuie să 
finm prudenţi şi să filtrăm cu 
inteligenţa ceea ce primim pe site-
urile de socializare. Totuşi, oamenii se 
vor întoarce la cărţi, aşa cum afirmă 
Umberto Eco, scrisul există de mii de 
ani, cartea este o comoară a 
umanităţii. Noi trebuie să fim 
impulsul oamenilor, ca aceştia  să-şi 
mai îndrepte privirea şi către cărţi. 
 

Maria Mirea,  

Clasa a VIII-a - Școala Gimnazială Măgura 
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 Aceasta vizita transnationala a oferit 

un bun prilej pentru profesorii din cele sapte 

tari de a promova multiculturalismul, 

cooperarea in domeniul educational, precum 

si incurajarea inovatiei in ceea ce priveste 

metodele pedagogice si tehnicile 

informationale.” 

 „Reduce Reuse Recycle-with joy of 

learning” a apărut în viața colară a elevilor 

de la Şcoala Gimnazială Măgura din dorința 

cadrelor didactice de a le consolida acestora 

noțiunile legate de conservarea mediului i 
de calitatea de a fi cetățean european. 

Obiectivele generale ale proiectului vizează 

construirea de noi relații între tinerii europeni 

i formarea unei gândiri ecologice, cu 

aplicare imediată asupra mediului local. 

 Prof.ăPopescuăGra iela 

 In perioada 13 – 20 decembrie 2015 a 

avut loc, in Franta, cea de-a treia vizita 

transnationala din cadrul proiectului 

Erasmus+ „Reduce, Reuse, Recycle – with 

joy of  learning”, la care au participat trei 

cadre didactice si trei elevi de la Scoala 

Gimnaziala Magura alaturi de scoli din sase 

tari europene: Polonia, Franta, Spania, Turcia, 

Republica Ceha si Suedia.  

 O prima activitate din cadrul acestei 

intalniri a constat in vizitarea scolii gazda de 

catre profesori si elevi, asistarea la cateva ore 

de curs, urmate de participarea la diferite 

activitati in cadrul atelierelor scolii: realizarea 

unor lucrari artistice, obtinerea unor 

preparate culinare specifice zonei, discutii 

despre reciclarea diferitelor materiale. O alta 

activitate interesanta a constat in vizitarea 

unui centru de reciclare a peturilor Coca-

Cola, Centrul Infineo, din Beaune. Aici, un 

reprezentant al centrului ne-a condus in 

diverse puncte ale acestuia si ne-a explicat 

cum functioneaza instalatia de tratare a 

deseurilor. Aceasta vizita a fost urmata de o 

alta, la fel de captivanta, la Hospices de 

Beaune, un fost spital de caritate, astazi un 

muzeu extrem de interesant.  

 Un alt moment care ne-a captat atentia 

a fost vizitarea centrului istoric al orasului, 

urmata de vizitarea Muzeului de Arte 

Frumoase din Dijon, situat in Palatul Ducilor. 

Alte momente interesante ale intalnirii din 

Franta au constat in vizitarea turnului Elithis, 

o cladire cu energie pozitiva, a Muzeului de 

Istorie Naturala si, de asemenea, vizionarea 

spectacolului pregatit de elevii Colegiului 

Jean-Philippe Rameau, un spectacol extrem 

de captivant. 

Decembrie 2015, Franța  
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Februarie 2016, Islanda  

 Elevii i cadrele didactice ale colii 
Gimnaziale Măgura, județul Buzău, sunt iară i 
la început de drum cu al doilea proiect de 

parteneriat strategic în domeniul şcolar, 
parteneriat doar între şcoli în cadrul 

programului Erasmus+ cu titlul ,, UNITED WE 

PLAY, UNITED WE WIN: DEVELOPING 

SOCIAL SKILLS AND INCLUSIVE 

EDUCATION THROUGH SPORT AND 

OUTDOOR ACTIVITIES’’ .  De i ei aveau în 

derulare un proiect similar început în 2014, cu 

titlul ”Reduce.Reuse,Recycle-with joy of 

learning” i care va fi finalizat în 2017, acum 

sunt la debutul unei colaborări cu alte ase 

țări europene pe  teme legate de sport, 

sănătate i metode moderne de 

predare,învățare, evaluare. Aceste țări sunt, 

începând enumerarea cu coordonatorul 

principal: Italia, Islanda, Turcia,Bulgaria, 

Spania i  Lituania. Perioada de implementare 

este 2015-2017. 

 A adar, aceste coli europene au 

conceput un proiect parteneriat în care i-au 

propus să atragă copiii către coală i un stil 

de viață sănătos prin sport i activități în aer 

liber, a a cum sugerează i titlul acestuia. 

De i activitățile specifice cum ar fi concurs de 

desene pentru crearea unui logo sau 

realizarea în coală a unui spațiu de 

informare au demarat din septembrie anul 

trecut, abia în perioada 21-24 februarie 2016 a 

avut loc prima întâlnire între parteneri în 

Islanda, Glerarskoli Akureyri. Acesta este 

ora ul în care se află coala parteneră, situat 

la aproximativ 400 km de capitala țării, 
Reykjavík.  

 La întrunire au participat în principal 

coordonatorii celor apte țări, însoțiți de doi 

sau trei membri ai echipelor de proiect. De la 

coala Măgura, au luat parte domnul director, 

Dan Popescu, care este i coordonatorul 

organizației române i profesorii titulari ai 

colii Florin Falnicu i Tony Nicolae, ambii 

fiind membri ai echipei de implementare. Ei 

i-au prezentat coala, insistând asupra 

experienței lor în domeniul colaborării pe 

proiecte europene. Fiecare având un rol bine 

definit, ei au contribuit la luarea de decizii 

referitoare la evoluția proiectului, la 

conceperea de activități pentru elevi potrivite 

cu obiectivele parteneriatului i vârsta 

grupului țintă i la alcătuirea diferitelor 

chestionare ce vor măsura impactul asupra 

participanților de-a lungul timpului. 
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 Reprezentanții colii din comuna 

Măgura s-au întors cu dorința de a împărtă i 
experiența lor legată de colile din Islanda 

referitoare la profesionalismul în activitatea 

didactică pe care l-au observat acolo, la grija 

i respectul acordat copiilor i formării 
acestora, precum i la condițiile de mediu 

natural care, de i deseori sunt potrivnice, ele 

nu împiedică oamenii să practice un sistem 

de învățământ eficient, sănătos i cu o bază 

materială de invidiat.  

Prof. Popescu Vasile Dan 
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Aprilie - Mai 2016, 
Spania și Lituania  

 In paralel cu proiectul Erasmus+, 

“Reduce, reuse, recycle-with joy of learning” - 

dedicat formarii unei gandiri ecologice, 

Scoala Gimnaziala Magura participa la un alt 

proiect Erasmus+, ,, UNITED WE PLAY, 

UNITED WE WIN: DEVELOPING SOCIAL 

SKILLS AND INCLUSIVE EDUCATION 

THROUGH SPORT AND OUTDOOR 

ACTIVITIES’’ , alaturi de alte 6 tari europene : 

Bulgaria, Islanda, Italia, Lituania, Spania si 

Turcia, o colaborare pe teme legate de sport, 

sănătate i metode moderne de 

predare,învățare, evaluare. 

 Astfel, in perioada 2-8 mai 2016, 

scoala noastra, reprezentata prin cadrele 

didactice Dan  Popescu, Gabriel Macsim si 

Tony Nicolae si elevii Maria Mirea, Victor 

Tabacaru, Rebeca Prusu si Stefan Creanga, a 

participat la intrunirea organizata in Katyciai, 

Lituania, iar in perioada 4-8 aprilie 2016, la 

intrunirea din  Barcelona, Spania, prin cadrele 

didactice  Dan  Popescu, Gabriel Macsim si 

Florin Falnicu si elevii Maria Mirea, Andreea 

Aron, Danut Cretu si Rares Finta. 

 In cele 2 mobilitati desfasurate in 

Spania si Lituania, elevii nostri au avut parte 

de experiente si activitati interesante, precum 

activitati sportive (tir cu arcul, caiac, canoe, 

patinaj, activitati intr-un parc de distractii), 

workshopuri menite sa dezvolte toleranta sau 

educatia privind alimentatia sanatoasa, 

intreceri sportive si alte activitati legate de 

tema proiectului.  

De asemenea, in cadrul celor 2 intalniri din 

Spania si Lituania, au fost organizate vizite in 

orasele Klaipeda, Juodkrante, Nida si in 

Curonian Spit National Park. 

 Membrii echipelor s-au intors din cele 

2 mobilitati cu dorinta de a impartasi 

experientele legate de scolile in care au 

participat la aceste intruniri, propunandu-si 

sa gaseasca diverse metode de atragere a  

copiilor către coală i promovarea unui stil 

de viață sănătos prin sport i activități în aer 

liber, a a cum sugerează i titlul acestuia. 

Prof. Nicolae Tony 
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 Continuand traditia inceputa acum 5 

ani, aceea a proiectelor europene desfasurate 

in colaborare cu scoli din diverse orase ale 

Europei, Scoala Gimnaziala Magura a 

participat in perioada 22-28 mai la intalnirea 

din Inowrocław, Polonia, organizata in cadrul 

proiectului Erasmus +, “Reduse, Reuse, 

Recycle - with joy of learning”. 

 Reprezentata de un grup de 3 cadre 

didactice si 5 elevi, scoala noastra a avut 

oportunitatea de a lua parte la o serie de 

activitati interesante, menite nu doar a forma 

o gândire ecologica, dar si construirea de noi 

relații între tinerii din țările participante, 

promovarea unui stil de viață sănătos si 

îmbunătățirea performanțelor colare ale 

elevilor. 

 Prima zi din cadrul mobilitatiii a fost 

dedicata vizitelor orasului Torun, a Muzeului 

de Stiinte si a Muzeului de Turta Dulce, 

continuand a doua zi cu activitati in care elevii  

au prezentat materiale legate de 

biodiversitatea specifica tarilor din care 

provin, au plantat copaci sau au  realizat 

lucrari artistice confectionate din materiale 

reciclabile. Activitatile au continuat in ziua 

urmatoare prin vizitarea oraselor Gdansk si 

Sopot, jocuri in aer liber in parcul Solanki si 

un picnic. 

 Dupa parerea elevilor nostri insa, cele 

mai interesante zile au fost cele petrecute in 

Funka, o locatie superba aflata in mijlocul 

padurii, pe malul unui lac imens. Aici echipa 

noastra a avut parte de diverse activitati, care 

mai de care mai interesante: o plimbare cu 

vaporasul pe lac, ateliere de sculptura in lemn 

sau modelare a lutului si ceramicii, foc de 

tabara, actiuni si jocuri de ecologizare. 

Mobilitatea din Polonia s-a incheiat prin vizita 

orasului Varsovia si alte activitati de 

ecologizare. 

 Aceasta vizita  a oferit un bun prilej 

pentru profesorii din cele sapte tari de a 

promova multiculturalismul, cooperarea in 

domeniul educational, precum si incurajarea 

inovatiei in ceea ce priveste metodele 

pedagogice si tehnicile informationale.  

  

Mai 2016, Polonia  
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Muzica-i o lume-n care 
Și chitările au viață. 
Armonia e deplină, 
Iar pianul și vioara cântă-n surdină. 

Când auzi acorduri line, 
Sentimente se aprind, 
Viața este mai frumoasă 
Muzica-i un paradis. 
  Aron Andreea și Pătru Sorana 

Grigore Cătălina 
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Muzica e stil de viață 
Ce este ca o povață 
La ea mă gândesc mereu 
O ascult când dau de greu 

Versurile mă-ntăresc 
Și m-ajută să gândesc 
Muzica mâ-nvață multe 
Numai vrute, nu nevrute. 
  Marcu Andreea și Mecea Mădalina 

Grigore Cătălina 
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Grigore Cătălina Nastasia Gabriela 
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Adam Raluca și Vizitiu Daria 

Pe cumpăna de la fântână 
S-a oprit un porumbel. 
A vrut să rămână o clipă,  
Dar s-a-ndepărtat puțin. 
 

Ochii tăi, două mărgele 
Au culoarea argintie, 
Albe-ți sunt penele 
Cu nuanță arămie. 

—Porumbel, ființă dragă, 
Te iubesc atât de mult! 
Frumusețea ta divină 
M-a lăsat fără cuvânt. 

Aron Andreea și Pătru Sorana 
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VARA-I  ICI, IARNA-I DEPARTE 
 
Plină de delicatețe, 
Zâna vară s-a ivit 
Și de-atâta frumusețe, 
Chiar și vântul a amuțit. 
  
Ochii ei sunt cer albastru 
Și au străluciri de astru, 
Gura parcă e cireașă, 
Flori de maci sunt pe cămașă. 
  
Privind-o cu încântare, 
Soarele luci mai tare 
Aruncând din cer dogoare, 
Ofilind iarbă şi floare. 
  
De caldură, peste tot, 
Fructele în pomi s-au copt, 
Iar pe câmp grâu și secară 
Se strâng din zori până în seară. 
  
Sub o tufă ce-l umbrește, 
Greierașul lenevește 
Și indiferent soptește, 
Întorcându-se pe spate: 
– Vara-i ici, iarna-i departe ! 

Nastasia Gabriela 
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  Fluturele 
 
 
 
 
 
 
 Gingaș, cu aripioarele poleite în culori 
vii, fluturele dă târcoale unui câmp 
multicolor, plin cu flori superbe. Bate 
rapid din aripioarele delicate, indecis 
asupra cărei flori să poposească. Într-un 
final, alege o floare sângerie, bogată în 
petale, de pe care alunecă bobițele de rouă. 
Se așază pe corola mândră a florii și 
soarbe cu nesaț din roua pură a unei 
petale.  
 După ce-și potelește setea, râmâne 
nemișcat pentru o perioadă de timp. Se 
odihnește sub razele blânde ale soarelui.  
 Fluturele, purtat de o adiere blândă de 
vânt, se înalță și coboară din cer. Acesta 
reprezintă o bucurie pentru oameni, 
încântându-i cu frumusețea și delicatețea 
sa. 

Androne Teodor 
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  D′ale şcolii 
   
 

 

  
 
 
 
 
Personajele: 
Profesoara- oăfemeieăfrumoas ,ăînalt ,ăinteligent ăşiăîng duitoare 
Gigel- unăcopilădeştept,ădarăironic 
Costel- plinădeăverticalitateăşiăcamămitocan 
Sara- vis toareăăşiăinteligent  
Andrei- un elev silitor 
D-naădeăfrancez - perfid ăşiăzâmbitoare 
 
 
 
 Eleviiăaşteapt ăcumin iăînăclas .ăProfesoaraăintr .) 
Profesoara:ăBun ăziua,ăelevi! 
Elevii:ăBun ăziua,ădoamn ăprofesoar ! 
Profesoara:ăOoo!ăBun ăziua,ăGigel!ăNe-am mai vazut azi sau n-aiăv zutăc ăamăintrat?ă(cuăună
aer ironic) 
Gigel:ăO,ăbaăda!ăS ru′ămâinile,ădoamn ăprofesoar !ăAcelaăesteăunăpuloverăArturoăVittali?(ăcuă
unăaerăjuc uş) 
Profesoara:ăVai,ăGigel,ăcum,ăaiăobservatădejaăvestimenta iaămea?ăSeăpoateăşiăs ăfiăanalizat-o? 
Vai,ăGigel,ăcredăc ăaiăunăspiritădeăobserva ieăfoarteădezvoltat!ă(zâmbind) 
Gigel:ăCeăpotăs ăspun,ădoamn ăprofesoar ? 
Profesoara:ăSerios?ăFoarteăbine!ăS ăvedemăceăaiăscanatădinămanual.ăSpune-miădefini iaă
adverbului! 
Gigel:ă ...ăCredăc ădumneataăoăştiiămaiăbine,ădoamn ăprofesoar !ă(camăjuc uş) 
Profesoara:ăGigel,ăspuneădefini iaăşiănuăm ăenerva!ă(indignat ) 
Gigel:ăDoamn ăprofesoar ,ăăeuănuăştiuălec ia.ăDeăceăm ăasculta iăacum?(ăplinădeăsine) 
Profesoara:ăGigel,ăriştiăs ăveziăuşaăpeăparteaăcealalt .ăVoiătrimiteădup ăcatalogădac ănuăr spunziă
frumos. (gesticulând dramatic) 
Gigel:ăBine,ăbine!ăCredăc ăm-amăconvinsădeăceăştiu!ăDar...ăceăanumeăs ăv ăspun?ă(cuăunăaerădeă
seriozitate) 
Profesoara:ăCeăs -miăspui?ăOareăceăs -miăspui?ăCeăseăcânt ăpeălaănun i,ăGigele!(gesticulândă
indignat ) 
Gigel:ăP i,ăpeălaănun iăseăcânt ...(ăîntreruptădeăprofesoar ) 
Profesoara:ăGata!ăSuntărenumit ăpentruăr bdareaămeaădeăfier,ădar...ănuăm ăprovocaăşiăspuneă
odat ădefini iaăadverbului!ă(trântindămanualeleăpeăcatedr ) 
Gigel:ăP i...ăadverbu′...e...(ezitant) 
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Profesoara:ăTeăascult...(zâmbindăenervat ) 
Gigel:ăUnăadverb!ă( ipândăşiăridicându-seădinăbanc ăplinădeăsine) 
Profesoara:ăCuăto iiăştiamăasta,ăGigel. 
Gigel:ă ...ăadverbu′ăeă...ămâine,ăpoimâine. 
Profesoara: Gigel, mâine- poimâineăveiătreceăpeălâng ăşcoal ăşiăveiăspuneăc ăaiăfostăşiătuăpeă
aici. 
(ăcalm ) 
Gigel:ăP i...ăcum,ăcând... 
Profesoara:ăCumăşiăcândăveiăspuneăşiătuădefini iaăcoerent?ăIaăspuneătu,ăAndrei! 
Andrei:ăAdverbulăesteăparteaădeăvorbireăneflexibil ăcareăînso eşteăunăverb.ă(sacadat) 
Gigel:ăBla,ăBla,ăBla!ăVorbeşteăcaălaăştiri.ăFaceăteatru.ăSigurăareăscrisăpeăundeva.ă(cuămâinileăînă
sân) 
Profesoara:ăGigel,ăspuiăastaădoarăpentruăc ăn-aiăînv at! 
(ăSeăauziăunăcioc nităînăuş .) 
(Oraăfuăîntrerupt ădeăoăalt ădoamn ăprofesoar .) 
Profesoara: Da. (ridicându-se) 
Profesoaraădeăfrancez :ăBonjour,ămaăcherie!ăCeămaiăfaci? 
Profesoara:ăTocmaiăîlăascultamăpeăGigel.ă(foarteăamabil ) 
Profesoaraădeăfrancez :ăOo!ăIlăestătrèsăfou!ăMereuăvineăşiănuăleăd ăpaceăelevilorădeălaăclasaă
mea.ăÎiăloveşteăcuăcret .ă(indignat ) 
Profesoara:ăGigel,ăeăadev rat?(ădestulădeăcalm ) 
Gigel:ăNuuuuuu,ădoamn !ăMinteădoamnaădeăfrancez .ă(orgolios) 
Profesoara:ăAtunci,ăcredăc ...(întrerupt ădeăcealalt ăprofesoar ) 
Profesoaraădeăfrancez :ăMaăcherie!ăEuănuămint,ăeăjosnic!ăCumăs ăteămintăînăfa aăclasei,ă
inadmisibil!ă(cuăoăfalsitateăamabil ) 
Profesoara: Gigel, de ce nu-iălaşiăînăpaceăpeăceilal iăelevi? 
Gigel: Nu le fac nimic. (plin de sine) 
Profesoaraădeăfrancez :ăMin i!ăOh,ămaăcherie...(ăseăsprijin ăpeăcolegaăeiăcareăoărespingeăcuă
duritate) 
Profesoara:ăDragaămea,ăGigelăsus ineăc ănuăaăfacutănimic.ă(încercândăs ăîncheieădiscu ia) 
Profesoaraădeăfrancez :ăChiarăeuăl-amăv zut,ămaăcherie! 
Profesoara:ăChiar?ă(nesigur ) 
Profesoaraădeăfrancez :ăOui,ăoui!ăMi-auăspusăcopiii!ăMereuăvineăşi... 
Profesoara:ăBine,ădragaămea,ăvomădiscutaăînăpauz ăşiăcuăGigel. 
Gigel: Doamnelor profesoare, eu  nu sunt vinovat de nimic! Gigel în sus, Gigel în 
jos!(începândăs ăplâng ) 
Profesoaraădeăfrancez :ăOh,ămaăcherie!ăCât ăfalsitate!ăScuz -m ăc ă i-amăr pităatâtaătimp!(ieseă
dinăclas ăzâmbind) 
Profesoara: Nu-iănimic...ăoricumăaveamădirigen ie.(încercândăs ăfieăamabil ) 
Gigel:ăAtunci,ădeăceăm ăasculta iălaăadverb? 
Profesoara:ăPentruăc ăaiăunăspiritădeăobserva ieăfoarteădezvoltat. 
(Clasaăîncepeăs ărâd .) 
Profesoara:ăS ăg simăunăsubiectădeădiscu ie,ădragiiămei!ăCumăg si iăvoiăşcoala? 
Sara:ăUnăcoridorăînăcareăpluteşteăinteligen aăşiăcareăteăconduceăspreăînc periăabsconse,ăînăcareă
înve iăs ăfiiăom...(ăcuăunăaerăvis tor) 
Gigel:ăCeăzici,ăpoezii?!ăŞcoalaăe...ăoăconstruc ieăînăcareăseă inăeleviiăşiăprofiiăîiăînva ...(ăcuă
insolen ăînăvoce) 
Profesoara:ăVai,ăGigel,ăceănep sare!ăŞcoalaăesteăoăcaleăspreăinteligen ,ăunădrumăpeăcareăîlă
parcurgiăînăvia ăşiădescoperi... 
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Gigel:ăFoarteăemo ionant,ădoamn ăprofesoar !ăDar,ădeăceăs ăvorbimăaşa...ăsentimental?ăMaiăpeă
scurtăşi...ălaăobiect! 
Profesoara:ăDesigur,ădragulămeu!ăLaăcâtăaiăînv atătu,ăşcoalaănuăpoateăfiăaltcevaădecâtăoă
construc ie.ăNu,ăcopii?(ăzâmbind) 
Gigel:ădoamn ăprofesoar ,ăv ărogănuăm ăpersifla i! 
Profesoara: O! Ce vocabular elevat! Bravo, Gigel, faci progrese la exprimare!( cu un aer de 
seriozitate) 
Gigel:ăChiar,ădoamn ăprofesoar !ăIeriăamăcitită,,ăR uşcaăceaăurât ”!(plinădeăsine) 
Profesoara:ăPremier ,ăGigel!ăM ăbucur ăfaptulăc ăciteşti!ă(ăapoi,ădup ăunămomentădeăezitare)ă
Alteăp reriădespreăşcoal ? 
Costel:ăZicăeu,ădoamn ăprofesoar !ăŞcoalaăneămaturizeaz ăşiănuămaiăavemătimpădeănimic!ăDeă
când n-amămaiăjucatăCounterăStrike!ă(sup rat) 
Sara:ăEăadev rat!ăEleviiăîncepăşcoalaădeălaăoăvârst ăfraged ăşiăsuntădestina iămunciiăintelectuale! 
Profesoara:ăBine,ăcopii!ăDar,ădeăceăoareăcopiiiănuăabandoneaz ăşcoala?ăVoiăspune iăc ăeăfoarteă
dificil.(ăironic ) 
Gigel:ăDoamn ăprofesoar ,ăceiădeăacolo...ădeălaăinspectorat...ădeălaăcaseleă leaămari... 
Profesoara:ăAşa,ăGigel,ăceăeăcuăei? 
Gigel:ăP i...ăşiăeiăştiuăc ăjocurileăsuntăd un toareămin iiănoastre!ăDac ăneăjuc măpreaămult,ă
devenimădependen i. 
Costel:ăDoamn ăprofesoar ,ăGigelăvorbeşteăcaăs ăn-adoarm .ăPeămineăCandyăCrushăSagaăm ă
relaxeaz ăşi-mi place mai mult decâtCounter-ul!(orgolios) 
Profesoara:ăM ăbucur,ăCostel!ăDar,ădeăcândăn-ai mai citit ceva... dintr-o enciclopedie? 
Costel:ăDarănuăm ăintereseaz ăvia aăanimalelor,ăvia aăînăspa iu... 
Profesoara:ăAiădreptate,ăCostel!ăDarăjocurileălaăcalculator,ăcuăceăteăajut ?ăCeăteăînva ? 
Costel:ăS ăfiuăfermădac ăvinăteroriştii,ădac ...(ezitant) 
Sara:ăAstfelădeăjocuriăcreeaz ădependen ăşiăneătransform ăînărobo i...ăViitorulănuăneărezerv ă
decâtăpoluare,ăfabriciăşiăoameniărobo i. 
Profesoara:ăViziuneaătaăesteăpesimist ,ăSara!ăPoateăarătrebuiăs ăteămaiăşiăjoci!ăTotuşiăeştiăînăclasaă
a VII-a...ăEştiăfoarteăinteligent ăşiămatur ăpentruăvârstaăta! 
Gigel:ăEăoăciudat !ăVorbeşteăînăalt ălimb ,ăpeăonoareaămea! 
Profesoara: Bravo ei! E un elev model. 
Gigel:ăNuăvede iăc ăeăscund ăşiăpistruiat ?ăNuăpoateăfiămodel... 
(ăClopo elulăsun .ăCopiiiăseăridic ărepedeăşiăalearg ăînăpauz .) 
Gigel:ă(ruşinat)ăDoamn ăprofesoar ,ătotăn-amăzisădefini iaăadverbului! 
Profesoara: Nu-iănimic,ăGigel!ă(zâmbitoare)ăAlt ădat . 
Gigel:ăA iăavutăoăsingur ăşans ,ădoamn ăprofesoar ! 
Profesoara:ăAşa-i,ăGigel.ăNuăteăvoiămaiăascultaădeăacum!(ămul umit ăşiăzîmbitoare) 
(ăProfesoaraăstrângeăşiăpleac .ăCopiiiăiesăentuziasma iăînăpauz .) 
  
  
       Mirea Maria-Ecaterina 



      
    EPIGRAME 
 
Azi nimic nu mai contează 
Când e vorba de decență, 
Pâăa nu se etalează ca să iasă-n evidență. 
  
Înainte politețea avea mare căutare, 
Însă cu indiferența 
Ești cel mai tare din parcare. 
  
De ce să îți vorbesc frumos, 
Dacă nu îmi place fața ta? 
Mai bine te târăsc pe jos, 
Și râd cu gașca-n urma ta. 
  
La moda e tot ce e „cool” 
Și moda...e de cocalari, 
Că pân’ la urmă sunt sătul 
De uniforma de școlar. 
  
Pe Facebook și pe Instagram 
Se cred „pe barosăneală”, 
Dar nu au minte niciun gram 
Că e o mare cocalăreală. 
  
Să fii rebel cu țepi-n cap 
Și haine cât mai deocheate 
În loc de bună zici what’s up, 
Deja dai fetele pe spate. 
  
Să fii fițos e o valoare, 
Mă pierd în amănunt 
Simt că nu mai am răbdare, 
Închei....și-am pus punct. 
Și multe aș mai avea să spun, 
Dar mă grăbesc să-nchei, 
Vă spun de-acum un „ramas bun”. 
MORALA: Nu contează cât de lung ai parul, ci contează 
cât și cum gândești. Să fii atent pe calea vieții, pe drumul 
tinereții! 
                             V-am pupat, 
                                           al vostru,   
               Vlad 
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  Chimia -o poveste 
 
 
 Din cele mai vechi timpuri,  
într-o împărăție a ,, Metalelor tradiționale”, 
trăiau doi prieteni: fierul și cuprul. Fierul 
era alb-argintiu, iar cuprul roșu-arămiu. 
Culoarea era câteodată motiv de ceartă, 
deoarece cuprul se fălea că era diferit de toți 
ceilalți prieteni, care erau la fel ca fierul, 
alb- argintiu. Era drept că nu luau în calcul 
aurul, galben și strălucitor, el oricum făcea 
parte din aripa nobilimii. 
 Fierul ajuta oamenii la fabricarea 
uneltelor, a armelor, iar cuprul se regăsea în 
podoabe și statuete. Fierul era mai amabil, se 
împrietenea mai ușor cu acizii, cu sărurile, 
cu oxizi, chiar și cu apa. 
 Cuprul, mai leneș, nu avea prieteni decât 
pe câțiva oxiacizi, câteva săruri, dar avea 
preferințe: numai săruri de Hg și Ag. În 
schimb, celor doi prieteni le era teamă de 
aerul umed, bogat în dioxid de carbon. Fierul 
se transforma în rugină de culoare roșiatică, 
iar cuprul căpăta o culoare verde- albăstruie, 
ce poartă numele de cocleală. 
 În jocurile lor, cuprul nu reușea să 
substituie fierul. În schimb, când fierul se 
juca, acesta fiind mai ager, îl scotea pe cupru 
în afara jocului, iar cuprul se depunea 
supărăcios. 
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 Cel mai ușor îl scotea din piatră vânătă și, 
după un  timp, albastrul devenea verde 
datorită fierului.  
 Fierul mai avea un motiv de laudă. În 
jocurile lui, când folosea doi electroni- bănuți 
avea culoare verde. Iar când folosea trei 
electroni- bănuți era roșu. 
 Dar cea mai mare mulțumire și motiv de 
împăcare era ajutorul dat oamenilor. Fierul 
era încântat de prezența lui în sângele 
oamenilor, iar cuprul de faptul că susținea o 
luptă permanentă pentru a proteja oamenii de 
factori nocivi.  
  
Întrebări: 
Descoperă, pe baza textului, trei proprietăți 
fizice  ale fierului, respectiv ale cuprului. 
Scrie câte trei reacții chimice prin care să 
evidențiezi proprietățile chimice ale fierului, 
respectiv ale cuprului. 
       Prof. MireaClaudia 
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 Emo iaăesteăoătr ireăaăuneiăpersoaneăfa ădeăunăevenimentăimportantăpentruăacesta.ă
Emo iileăuneiăpersoaneăaparăcaăurmareăaămoduluiăinăcareăinterpreteaz ăunăanumităeveniment.ă
Copiiiăîşiăexprim ăemo iileăpentruăa-iădeterminaăpeăceilal iăsaăr spund ălaăstresulăşiănevoileălor. 
 Preşcolariiăpotăfiăsurprinz torădeăpricepu iăinăgestionareaăabilit ilorăemo ionale.ăEiăpotă
în elegeăemo iileăexprimateăădeăcopiiiădeăaceiaşiăvârst ăcuăeiăînătimpulăunuiăcontactăsocial,ăceeaă
ceăîiăajut ăînărezolvareaăconflictelor.ăPreşcolariiăsuntăcapabiliădeăimplicareăempatic ăînăemo iileă
celorlal iăşiăîşiăpotăreglaăăpropriileăemo iiăînădiferiteăsitua iiăsocialeăpentruăaăminimalizaăefecteleă
nes n toaseăaleăemo iilorănegativeăşiăpentruăaăîmp rt şiăemo iileăpozitiveăcuăceilal i. 
    Deăceleămaiămulteăori,ăcopiiiăseăbazeaz ăpeăexpresiileăfacialeăcândăcomunic ăemo iiă
celorlal i,ădarăşiăcândăleărecunosc,ădeoareceăcuvinteleăceădenumescăemo iiăpunăproblemeă
copiilor, acestea referindu-seăînămareăparteălaăst riăemo ionaleăinterne,ăneobservabile. 
Pentruăcopiiiămiciăemo iileăpotăfiăcopleşitoareăşiăchiar,ăuneori,ăunăpicăînfricoş toare.ăPrintr-un 
jocăamăîncercatăsaăneăexprim măemo iileătr iteăinădiferiteăsitua ii. 
    Jocul nostru s-aănumită,,Roataăemo iilor’’.ăăPentruăaăajutaăcopiiiăs ăîn eleag ădiferiteăst riă
emo ionale,ăle-amăadresatăcâtevaăîntreb riăsimpleă,,Cumăv ăsim i iăatunciăcândăv ăjuca i?”,ă
majoritateaăauăr spunsă,,Bucuroşi’’ăsauă,,Ferici i’’ă,aceştiaăalegândăfa aăceăaveaădesenatăună
zâmbetălarg;ă,,ăCumăv ăsim i iăatunciăcândăv ălovi i?,ămajoritateaăauăr spunsă,,Trişti’’ăsauă
,,Plângem’’ăşiăauăalesădesenulăcuăfa aătrist ăsauăpeăcelăcareăplânge.ă 
 Preşcolariiăauăexperimentatălaă,,Roataăemo iilor’’,ăemo iiăredateăăfacialădeăc treăei,ăaă
desenuluiăaflatăînădreptulăindicatădeăs geat .ăAceştiaăauăredatăînăpropriileăcuvinteăcândăs-au 
sim ităaşaăcumăauăreac ionatălaăimitareaăfacial ăaădesenuluiăprimit.ă 
        
       Prof.Înv.Preşc.:ăR ducuăAlina 
 

Exprimarea 
emoțiilor la 
preșcolari 
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  CODUL BUNELOR MANIERE PENTRU COPII 
  
 „Politetea este un semn al demnitatii, nu al servilismului.” 
        Theodore Roosevelt 
 
  Copiiiătrebuieăs ăînve eădeămiciăs ăspun  „Mulțumesc!” atunci când primesc 
cevaăsauăsuntăajuta i.ăCuătimpul,ăacestăr spunsăseăvaăautomatiza,ăiarăeiăvorăr spundeăpoliticos,ă
f r ăs ăliăseămaiăatrag ăaten ia,ăintuindăsitua iaăpotrivit ă iănecesar ăfolosiriiăacestuiăcuvânt. 
  
 De ceămulțumim? 
 pentruăc ăîiărespect măpeăceilal i – aămul umiăesteăunaădintreăregulileăimportanteăaleăunuiă

comportamentăpozitiv,ăaleăuneiăeduca iiăînsu iteăcorect; 
 pentruăc ăneăsim imăbineăînăurmaăajutoruluiăsauădaruluiăprimit deălaăoăal ăpersoan ,ăveiă

mul umiăatunciăcândăvreiăs - iăar iăfericireaăpentruăceeaăceă iăs-a oferit; 
 pentruăc ăsuntemărecunosc tori – nuătrebuieăs ăamân mămomentulăoriăocazia,ăpentruăc ,ă

ar tându-leăconsidera iaănoastr ăcelorădinăjur,ăvomămen ineărela iileădeăcomunicareă iăvomă
”câ tiga”ăprieteniăadev ra i; 

 pentruăc ăd măvaloareălucrurilorăceăniăseăîntâmpl  – atunciăcândăseăcon tientizeaz ă
însemn tateaăfaptelorăcelorlal iă iămaiăalesăcâtădeămultăneăsuntănou ăfolositoareăspunemă
”Mulțumesc!”,  deoareceăîiăpre uim.  

 
 De ceănuămulțumim? 
  pentruăc ănuăamăfostăobi nui iăcuăacest cuvânt – copilulăaăprimitătotăceeaăceă i-a dorit, în ce 

momentăaăvrutăel,ăf r ăaăfiăîns ăînv atăs ăr spund ăcuăunăsimplu „Mulțumesc!”,ăcrezândăc ă
esteăpreaămicăsauăc ănuăeănicioăproblem ădac ănuăspuneăa aăceva.ăDac ăcelămicăaăînceputăs ă
vorbeasc ă iăs ăîn eleag ăceeaăceăseăîntâmpl ăînăjurulălui,ăatunciăesteămomentulăs -iăform mă
deprinderi.  

 pentruăc ănuăaăîn elesăimportan aămul umirii – trebuie discutat cu copilul, explicându-i-se cu 
exempleădinăvia aădeăziăcuăzi,ăastfelăîncâtăs - iădeaăseamaădeărolulăacestuiăcuvânt. 

 pentruăc ănuă tieăcândăs ămul umeasc  – copilulătrebuieăs ămul umeasc ăprofesoruluiăpentruă
c ăaăprimitănotaă10?ăÎnăniciunăcaz!ăDarătrebuieăs ămul umeasc ăatunciăcândăaăfostăiertată
pentruăc ănuă i-aăf cutătema,ăacordându-i-seăaădouaă ans .ă 

 pentruăc ănuă tieăcumăs ămul umim -  Seăpoateămul umiăînăfoarteămulteăfeluri:ăfolosindă
limbajul verbal sau nonverbal (un zâmbet adresat persoanei care ne-a ajutat poate transmite 
unămesajădeămul umire),ăscriindă(trimi ândăoăvedere,ăoăscrisoareăsauăunădesenăpersoaneiăcareă
ne-a ajutat într-oăsitua ie,ăne-aăoferităunădarăsauăunăsfat)ăsau,ădeăceănu,ăg tindăoăpr jitur ăpeă
careăs ăoăoferimăpersoaneiăc reiaăvremăs -iămul umim.ăSuntămulteăfeluriădeăaămul umi,ă
trebuieăs ăfimăcreativiă iăspontani. 

 pentruăc ănuăniăs-aămul umit – p rin iiăsuntăprincipaleleămodeleăaleăcopiilor,ăiarădac ăeiănuăleă
mul umescăcopiluluiăatunciăcândăîiăajut ăsauăleăofer ăunădesen,ăoăvorb ăbun ,ăniciăelănuăvaă
mul umiăatunciăcândăp rin iiăîiăvorăoferiăceva. 

 Nuăezita iăs ămul umi i,ăchiarăcuăajutorulămesajelorăpersonalizate.ăNuăuita iăs ă
r spunde iălaămesajulăcelorădinăjur,ăfolosindăcuvinteleăpereche „Cu plăcere!” iănuăamâna iă
momentulăpentruăaămul umi. 
  
 
      Prof. Înv. Primar Rînciog Adriana 
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coalaă iăăcomunitateaălocal  
 
 
 
 
 

 Unaădintreăpremiseleăceătrebuieăîndepliniteăpentruăatingereaăperforman elorăvizateăesteă
stabilireaădeăleg turiăputerniceăîntreăprofesoriă iăp rin i. 
 Nuăputemăaveaăoă coal ăperformant ăcuărezultateănotabileădac ăceleădou ăp r iănuă
particip ălaăprocesulăeducativ.ă 
 Unaădinăproblemeleăpeăcareăprofesoriiăoăridic ăînăpermanen ăanădeăanăesteăaceeaăaă
lipseiădeăinteresă iădeăimplicareădinăparteaăp rin ilorăpentruăprocesulăeducativ,ăatâtă colarăcâtă iă
extra colar,ăînăspecialălaă coalaăGimnazial ăCiuta. 
 Seăîntâmpl ăcaănoi,ăp rin iiăs ăneăinteres măădeăactivitateaăcopiluluiănostruădoarăatunciă
cândăsuntăproblemeămari,ăcândăînv torul,ădiriginteleăsauădirectorulă coliiăneăcontacteaz ă iă
ajungemălaă coal ăăs ăconstat măunădezastru.ăLaă edin eleăcuăp rin iiăajungădoarăp rin iiăaiăc roră
copiiănuăauăproblemeădeănatur ă colar ăsauădisciplinar . 
 Suntăuniiăp rin iăcareăa teapt ăpreaămultădeălaă coal ă iănuăfacănimicăpentruăaădezvoltaăoă
rela ieămaiăstrâns ăcuăă coala.ăPentruăei,ă coalaăăesteăsinguraăresponsabil ădeăeduca iaăcopiilor.ă
 Lipsaădeăinteresăaăp rin ilorăpoateăn ruiătotăefortulăcadrelorădidacticeădepusălaăoreleădeă
curs.  
 Câtevaăoreădeăcursălaă coal ănuăsuntăsuficienteăpentruăaădescoperiăătalenteleă iăabilit ileă
copiilor.  Deăaceea,ăinforma iileăpeăcareăleăofer ăp rin iiădespreăpropriiăcopiiăsuntădeămareăfolos,ăă
înl turândămulteăbariereăîntreăprofesoră iăelev. 
 F r ăimplicareaă iăajutorulăp rin ilor,ăsistemulăeducativănu- iăg se teăsingurăc ileăprină
careăî iăpoateăîmbun t iăperforman aă iămodulădeălucru. 
 Dorescăcaăînănumeleămeuăpersonalăcâtă iăalăp rin ilorăs ăleămul umescăcadreloră
didactice pentru modul în care s-auăimplicatăînăactivit ileă colareă iăextra colareădeăpân ăacum. 
 Avândăînăvedereăc ăseăapropieăăcuăpa iărepeziăvacan aădeăvar ,ăleăurezăcopiilorăăvacan ă
frumoas ă iăcadrelorădidacticeăunăconcediuăpl cut! 
 
 
 
       P rinteleăuneiăeleveădinăclasaăI 

 
 



23 
 
 

CURIOZITATI PE MAPAMOND 
 
 

 
 Alfabetul nativilor hawaiieni consta in numai 12 litere, 5 vocale (A, E, I, O, U) si 7 
consoane (H, K, L, M, N, P si W). 
 Circa 200 dintre cele 680 de specii de pesti din arhipelagul hawaiian traiesc numai in 
aceasta parte a lumii. 
 Furnicile nu dorm niciodata. Cu toate acestea, in zorii zilei, furnicile se intind 
asemenea oamenilor pentru a se dezmorti. 
 Bufnitelesunt singurele pasari care pot distinge culoarea albastra. 
 Cele mai numeroase vietati de pe Terra sunt artropodele. Ca un exemplu, pana in 
prezent au fost descoperite circa 70.000 de mii de specii... de paianjeni. 
 In prezent, pentru prima data in istoria planetei, numarul persoanelor cu varste de 
peste 60 de ani il depaseste pe cel al copiilor cu varsta sub 5 ani. 
 Stiti cate emailuri se trimit zilnic in toata lumea? Peste 35 de miliarde... 
 Cea mai mare caracatita descoperita vreodata cantarea 4 tone. A fost vanata in anul 
1878, in nordul Oceanului Atlantic. 
 Hawaii se apropie de Japonia cu aproximativ 10 centimetri in fiecare an. 
 Aproximativ 6.000 de fulgere lovesc Pamantul in fiecare minut. 
 Durerea are si ea o unitate de masura. Aceasta se numeste "dol" iar instrumentul menit 
sa masoare durerea se numeste dolorimetru. 
 In urma cu 3.000 de ani, majoritatea egiptenilor antici nu traiau mai mult de 30 de ani. 
 In lume exista 22 de tari in care peste jumatate din populatie este analfabeta. 15 dintre 
ele se afla in Africa. 
 Doar doua dintre tarile lumii nu au acces pe apa la una dintre marile sau oceanele 
planetei: Liechtenstein si Uzbekistan.  
  Daca v-ati saturat de aglomeratie, mergeti in Groenlanda. Pentru fiecare groenlandez 
exista 38 de kilometri patrati de teren. 
 Libia este singurul stat al pe carui drapel se gaseste o singura culoare. 
 Egipt ar fi prima tara dinălumeăcuăstatutădeă,,suveranitate"ăpentruăc ăl-a obtinut odata 
cu formarea primei dinastii, in 3100 î.Hr. 
 In aproape fiecare domeniu - cultural, economic, climatic, rasial, lingvistic, etnic si 
religios - India este tara cea mai diversa din lume. 
 Papua NouaăGuineeăesteă araăceaămaiădivers ălingvisticădinălume,ăcuăpesteă820ădeă
dialecte vorbite (12% din totalul mondial). 
 Cu 50% din populatia saăeducat ălaănivelăpostliceal,ăCanadaăesteă traăceaămaiăeducat ă
dinălume.ăEsteăurmat ădeăIsraelălaă45șăşiăJaponiaăcuă44ș. 
 Brazilia a capatat numele actual de la o nuca. 
 Jungla Amazonului produce mai mult de 20% din oxigenul lumii noastre . 
 Antarctica este singurul pamant al planetei noastre care nu este posesiunea vreunei 
tari. 
 
 
     Prof.ăÎnv.ăPrimarăPopescuăPetru a 



Cuvinte lungi din limba română 
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 GASTROPILORODUODENOJEJUNOSTOMIE (31 de litere)  
DICLORDIFENILTRICLORMETILMETAN (30 de litere) 

 Ceaămaiălung ădenumireădeălocalitateădinăRomâniaăarăputeaăfi:ăSta iuneaăClimateric ăSâmb taă
(27ădeălitere),ăunăsatădinăjud.ăBraşov.ă 

 Ceaămaiălung ădenumireădeălocalitateădinăRomâniaăÎnăprezentulăarticol,g simăcatevaădină
curiozit țileălimbiiăromâne. 

 ELECTROGLOTOSPECTROGRAFIE (25 de litere) este cel mai lung cuvânt din DEX'98.  
Exist ăîns ăcuvinteămultămaiălungi.ăUniiătermeniămedicaliăsauădinăchimieăpotăajungeăchiarălaă
pesteă30ădeălitere.ăIat ăcâtevaăexemple:ăDIFOSFOPIRIDINNUCLEOTIDPIROFOSFATAZ ă
(36 de litere); ENCEFALOMIELOPOLIRADICULONEVRIT ă(32 de litere)  

 Ceaămaiăscurt ădenumireădeălocalitateădinăRomânia:ăIp (2 litere)         
  Celeămaiălungiăcuvinteăalc tuiteădintr-oăsingur ăsilab :ăăSTRINCHI (8 litere) (regionalism 

pentru "ciorapi"), STRÂMP I, STRIMP I (varianteăpentruă"strâm i")ă.ŞTREANG,ă
TRUNCHI,ăCHIOMPI,ăGHION I,ăSTRÂM I,ăSTRÂNGI,ăSTRÂNŞI,ăSTRIC I,ă
SCONCŞI,ăSFINCŞI,ăPROMP I,ăSTRÂMBI,ăSCHIMBI,ăSCHINGI,ăŞCHIOPI,ă
ZBENGHI (7 litere)  

 CelămaiălungăcuvântădinăDEXăalc tuitădoarădinăvocale:ăUIUIU (5 litere)  
 Celămaiălungăcuvântăcareăcon ineăoăsingur ăconsoan :ăACIOAIEI (8 litere)  
 Celeămaiălungiăcuvinteăcareăcon inăaceeaşiăconsoan :ăCIOCOAICEI,ăL L IELILE,ă

LILIALULUI, LOAIALULUI (10 litere) 
 Cuvântul ULTRAREVOLU IONAREI (19 litere) are toate cele 5 vocale principale repetate 

exactădeă2ăori.ăAlteăcuvinteăcuăaceeaşiăproprietateăsunt:ăEUROOBLIGA IUNEA şiă
SEMIAUTOPROPULSATEI 

 Celămaiălungăcuvântăcareăcon ineătoateăceleă5ăvocaleăprincipaleă(a, e, i, o, u)ădoarăoăsingur ădat :ăă
BILDUNGSROMANESC (16 litere) 

 Cuvântul AUTOÎNS MÂN RILE con ineătoateăceleă8ăvocaleădinălimbaăromân ă(a,ă ,ăâ,ăe,ă
i, î, o, u). 

 Celămaiălungăcuvântăcareăcon ineădoarădou ăvocale:ăTRANSPLANT (10 litere)  
 Celămaiălungăcuvântăcareăîncepeăşiăseătermin ăcuăoăvocal ,ăiarăînărestănuăcon ineădecâtăconsoane:ăă

ÎNSPRE  
 Celeămaiăscurteăcuvinteăcareăcon inătoateăceleă5ăvocaleăprincipaleă(a, e, i, o, u) sunt: OLEIAU, 

OUATEI, MOAIEU, NOAIEU (6 litere) 
AUROREI, BUBOAIE, BUTOAIE, OPIACEU, SEQUOIA, LUPOAIE, URSOAIE etc. (7 
litere)  

 ÎnăDEXț98ăsuntămen ionateă11ăcuvinteăcareănuăcon inăniciunaădinăvocaleleăuzualeăăăăă(a,ă ,ăâ,ăe,ăi,ă
î, o, u). Aceste cuvinte sunt: brr,ăhm,ăprr,ăpst,ăschwyz,ăss,ăsst,ăst,ăşt,ăt ,ăzvr  

 „C”ăesteăliteraăcuăcareăîncepăceleămaiămulteăcuvinteăînălimbaăromân .ă 
 „Y”ăesteăliteraăcuăcareăîncepăceleămaiăpu ineăcuvinteăînălimbaăromân .ă 
 Termina iiărareă(înăDEXț98):ă 

Q – 0 cuvinte  
W – 4 cuvinte (LUDLOW, PARAFLOW, SHOW, SLOW)  
K – 15 cuvinte (cel mai lung ECOFEEDBACK)  
Y – 27 cuvinte (cel mai lung CHARDONNAY)  

 Consoanaăceaămaiăfrecvent ăînăcuvinteleălimbiiăromâneăesteă„R”,ăurmat ădeă„T”.ă 
 Înăafaraălitereloră„Q”,ă„W”ăşiă„Y”ăcareănuăsuntăspecificeălimbiiăromâne,ăceaămaiărar ăconsoan ă

înăcuvinteleălimbiiăromâneăesteă„X”,ăurmat ădeă„J”.ă 
 ar fi scrise invers. 
 
       Prof. Baroian Roxana 



English words          from  French words 

attorney atourné 

fee fie, 14th Century 

finance finer to end or settle payment 

guard garde, 15th Century 

inherit enheriter, 14th Century 

jail French jaiole (meaning cage), 13th Century 

jury juree, originally from jurer (meaning to swear), 14th Century 

march from Latin Martius (month) of Mars 

medal  médaille, probably from Italian medaglia, ultimately from Latin metallum 

(meaning METAL), 16th Century 

parliament Anglo-Latin parliamentum, from Old French parlement, from parler to 

speak, 13th Century 

royal Latin rēgālis, (meaning fit for a king), from rēx (meaning king), 14th 
Century. 

soldier soudier, from soude (army) pay, from Late Latin solidus (a gold coin), 13th 

Century 

treaty traité, from Medieval Latin tractātus (meaning treaty), 14th Century 

English words                           French words 

aperitif  from Medieval Latin aperitīvus, from Latin aperīre (meaning to open), 19th 

Century 

bacon bacon , from Old High German bahho, 12th Century 

beef boef, 13th Century 

grape grape, 13th Century 

juice jus, 13th Century 

menu menu , meaning small, detailed (list), 19th Century 

nutmeg nois muguede, 13th Century 

restaurant restaurer (meaning to restore), 19th Century 

salad salade, from Old Provençal salada, from salar (meaning to season with 

salt), from Latin sal (meaning salt), from 15th Century 

sausage saussiche, from Late Latin salsīcia, from Latin salsus (meaning salted), 15th 

Century 

soup soupe, from Late Latin suppa, 17th Century 

spice espice, from Late Latin speciēs (plural) (meaning spices), 13th Century 
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    Parlez vous English? 
  
 The Impact of French on English: Language of the Ruling Classes 
     The main period for the introduction of French words into English was after the Norman 
Conquest of 1066. For the next 300 or so years, the language of the royal court, and therefore of 
authority, was Norman, a variety of French. The ruling classes spoke what came to be known as 
Anglo-Norman, while the rest of the population - the peasantry - carried on speaking English. 
French quickly became the language of law and government. This carried on until about the end 
of the 14th century when English reasserted itself as the language of authority. But French had 
made its mark on English and many of its words remain in use in English today. 
      With the Normans in a position of power for so long in the British Isles it is no surprise that 
many English words relating to government, law, money, and warfare come from French. Here 
are just a few: 
 

   Britain has often followed French tastes when it comes to cuisine, from the Norman 
Conquest in the 11th century to nouvelle cuisine of the 1980s. Below is a small selection of 
culinary words English has adopted from France: 
  

Prof. Falnicu Florin 
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 M ănumescă6.ăMatematicieniiădeăpesteătotăspunădespreămineăc ăa ăfiăunulădintreă
„numereleăperfecte”.ăM-amăîntrebatăceăvorăs ăspun ăprinăasta,ăa aăc ăm-am interesat. A trebuit mai 
întâiăs ăm ădocumentezădespreădivizoriă iăastfelăamăaflatăc ăceiătreiăcolegiămaiămiciăaiămei,ă1,ă2,ă iă
3 îmi sunt divizori. 
      Ca s ăteăl murescă iăpeătine,ăiat ăceăamăaflat:ă 
 Dac ăunănum răAăseăîmparteăexactălaăB,ăatunciăBăseănume teădivizorăalăluiăA,ăiarăAăseă
nume teămultipluăalăluiăB.ăDeăexemplu,ă4ăesteădivizorăalăluiă12,ădeoareceă12ăseăîmparteăexactălaă4,ă
iar 35 este multiplu al lui 7, deoarece 35 se împarte exact la 7. 
 Astfel amăaflatălucruriăciudate.ăDeăexemplu,ătuă tiaiăc ă1ăesteădivizorăalăoric ruiănum r?ă
Sauăc ăoriceănum răseădivideăcuăelăînsu i?ăOriăc ăexist ănumereăchiarămaiăciudateădecâtămine,ă
numiteă„numereăprime”,ăcareăauăexactădoiădivizoriă(peă1ă iăpeăeleăînsele)?ăCuăastfelădeănumereăî iă
batăcapulădeăsuteădeăani,ămiiădeămatematicieniădinălumeaăîntreag ,ăîncercândăs ăg seasc ăoăregul ă
deăformareăaă iruluiănumerelorăprime. 
 Dar s ărevenimălaănoi,ănumereleăperfecte,ăcareăsuntemămaiăpu ineădecâtănumereleăprimeă
sauănumereleăprimeăgemene.ăNoi,ănumereleăperfecte,ăavemăoăproprietateăciudat ,ăcareăneădefine teă
iăneăfaceăatâtădeăspeciale:ăpentruăoriceănum răperfect,ăsumaădivizorilorăs i,ăînăafar ădeănum rulă
însu i,ăesteăegal ăcuănum rulărespectiv.ăAdic ,ădivizoriiămeiăfiindă1,ă2,ă3ă iă6,ăsumaădivizoriloră1,ă2ă
iă3ăăesteăegal ăcuămineăînsumi:ă1+2+3ţă6. 

 M ămândrescădeăfaptulăc ăsuntănumită„num răperfect”,ădară tiuăc ămaiăamă iăfra iămaiă
mari,ăunulădintreăeiăfiindăchiarăpân ăînă50ă iătareămi-a ădoriăs ăîlăcunosc.ăÎlăpo iăg siătu?ă  

NUMERE PERFECTE 

Prof. Macsim Florin- Gabriel 
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S ăDESCIFR MăMISTERULăDINăSPATELEă
C R II! 

 Cititulăarătrebuieăs ăfieă,,ăceaămaiăfrumoas ă iămaiădeăfolosăz bav ”ăa aăcumă
afirmaăMironăCosttin,ăîns ăăcopiiiădinăziuaădeăast ziănuăseămaiăreg sescăînăliteraturaăcare,ăde-a 
lungul timpului, ne-aăfurnizatăadev rateătexteăvaloroaseăpentruăliteraturaănoastr .ă 
 Deoareceăgustulăpentruăliteratur ăseăformeaz ălaăvârsteămici,ăautoriiăc r iiăceă
urmeaz ăaăfiăprezentat ăauădecisăs ăseăreuneasc ăîntr-oăechip ,ăcoordonat ădeăcriticulăliterară
LiviuăPapadima,ăpentruăaăoferiăcopiilorătexteăceăleăvorăatrageăaten iaădeălaătenta iileăsociet iiă
actuale. 
 Astfel, volumul ,, Care-iăfazaăcuăcititul?”ăesteăoăantologieăpentruăcopiiăcareăofer ă
experien eleăînăaleăcitituluiăaleăunorăscriitoriăcontemporani.ăăAce tiaăauăscrisăamintiriădespreă
primeleălorăîntâlniriăcuăcarteaă iădespreăaventurileăcititului,ăexperien eădeosebite,ăscriseădeă
oameniădeosebi i,ămaiăveseli,ămaiămelancolici,ămaiăpozna i.ăTo iăauăavutăîns ăunăscopăcomun:ăs ă
m rturiseasc ăîncredereaăînăputereaăc r ilor,ăaăcititului.ăăC r ileăîiăconducăspreăt râmuriă
neb nuite,ăîiătransform ăînăpersonaje,ăîiăpunăînădificultate,ăîiătransform ăînăexploratoriăaiălumiiă
imagina iei. 
 To iăcitim,ăîns ,ălaăînceput,ăcitimăcuăochiiămamei,ăînainteădeăculcare,ăcuăaiă
bunicii.ăA adar,ăapareă iăîntrebareaăpeăcareăRodicaăZaneăoăilustreaz ăcelămaiăbineăînăacestă
volum:ă,,(...)ăprimaăcarteăpeăcareă i-a citit-o cineva sau prima carte pe care ai citit-oăsingur?”ă.ă 
 Fiecareădintreăace tiăscriitoriăd ăoădefini ieăproprieăacestuiăfenomenăcareăle-a 
schimbatăcursulăvie ii: 
 FlorinăBican:ă,,ă...ăprimaămeaăcarteădateaz ădinăperioadaăpre colar ă(...).ăEsteăăăoă
antologieăcristalizat ăspontanădinăpove tileă iăpoeziileăăpeăcareămiăleăspuneaămamaia,ăbunicaă
meaădeălaă ar .” 
 DanăSociu:ă,,ăAmăînceputăs ăscriuă iăs ăcitescăpeălaă5ăaniă iăminteaămeaăeraă
practicămurat ăînăpove ti.” 
 MirceaăC rt rescu:ă,,ăC r ileăsuntăasemeniăunorăfluturi.ăDeăobiceiăstauăcuăaripileă
lipite,ăa aăcumăseăodihnescăfluturiiăpeăcâte-oăfrunz ,ăcândăî iădesf oar ătrompaăfiliform ăcaăs ă
soarb ăapaădintr-unăbobădeărou .ăCândădeschiziăoăcarte,ăeaăzboar .ă iătuăodat ăcuăea,ăcaă iăcândă
aiăc l riăpeăgâtulăcuăpeneăfineăalăunuiăflutureăuria .”ă,,ăFilmeleăsuntă iăeleăfluturi,ăcaă iă
fotografiileăsauăjocurileăpeăcomputer,ăcareăteăatragăatâtădeămult.ăDarăsuntăfluturiăcuăoăsingur ă
arip .ăMaiăeficienteă iămaiădirecte,ădarănuăatâtădeăfabuloase.ăExist ă,,ăoădiferen ăuria ăîntreă
aripileăc r iiă iăaripaăfilmuluiăsauăaăfotografiei:ăprivindăunăfilm,ăveziăimaginiăstr ineă iălaăfelă
pentruăto iăprivitorii.ăCitindăoăcarte,ăprive tiăînătineăînsu i.” 
 Carteaădeăfa ăvaăfiăc l uzaăspreăcomoaraăpeăcareăoăascundeălumeaăcitituluiă iăpeă
careăscriitoriiăreuni iăpentruăaăscrieăaceastaăcarteăauădescoperit-oăcuăsiguran .ă 

          Prof. Cristian Iulia 



  
 ÎN L AREAăDOMNULUI- în l areaăfiriiăomeneştiăînăslavaăcereasc  
 
 
 
     În l areaăDomnuluiăesteăpr znuit ăîntotdeaunaăîntr-o zi de joi la 40 de zile de la Înviere. 
PrazniculăesteăcunoscutăînăpoporăsiăsubădenumireaădeăIspasădeălaăcuvântulădeăorigineăslav ăSupasuă
ceăînseamn ăMântuitorul.ăEsteăunaădintreăceleămaiăvechiăs rb toriăal turiădeăceaăaăPaşteluiăsiăaă
Cincizecimiiă(PogorâreaăSfăDuh)ăceăîşiăauăorigineaăînc ădinăperioadaăiudaic .ă 
 LoculăÎn l riiăMântuitoruluiălaăcerăaăfostăînăBetaniaăpeăMunteleăM slinilor.ăIisusăaăridicată
mâinileăc treăcerăbinecuvântându-iăpeăapostoliăşiăpeăFecioaraăMaria,ăapoiăS-aădesp r itădeăeiăşiăună
nor luminos L-a ridicat cu trupul la cer. Iisus le-aăf g duităatunciăc ănuăîiăvaăl saăsinguriăciăleăvaă
trimiteăpeăMângâietorul,ăadic ăDuhulăSfântă- cea de-aătreiaăpersoan ăaăSfinteiăTreimi.ă 
 Laă10ăzileădeălaăÎn l are,ăasupraăucenicilorăS-a pogorât Duhul Sfânt în chip de limbi de 
foc oferindu-leăacestoraăputereaăsfin itoareăaăluiăDumnezeu.ăÎnăurmaăacestuiăfaptăs-au botezat 
aproximativă3000ădeăoameniăastfelăluândănaştereăprimaăcomunitateădeăcreştini.ăEsteăconsiderat ă
caăfiindăziuaădeănaştereăaăBisericiiăcreştine.ăS rb toareaăPogorâriiăSfântului Duhăesteăcunoscut ăşiă
subădenumireaădeăCincizecime(s rbatoareaăsecerişuluiălaăiudei)ăşiăRusaliiă(s rb toareaă
trandafirilor la romani-Rosalia).ăEaăesteăplasat ăatâtăcaăvechimeăcâtăşiăcaăimportan ăimediatădup ă
mareaăs rbatoareăaăPaştelui.ă 
 AtâtăprazniculăÎn l riiăcâtăşiăprazniculăPogorâriiăSfântului  Duhăreprezint ătaineăaleă
Bisericiiănoastre.ăNeăîntreb m,ăîns ,ăcareăesteătainaăprinăcareăfireaănoastr ăpoateăs ăseăînal eăînă
slavaăcereasc ăiarăr spunsulăîlăg simălaăunulădinămariiănoştriăduhovnici,ăPr.ăTeofilăP r ianăcareă
spune:”caleaăîn l riiănoastreăesteăsmerenia”.ăS ăîncerc mă,ăaşadar,ăs ăneădesprindemăinimileădeă
bog iileăşiăfrumuse ileătrec toareăaleăacesteiălumiăşiăS -iăurm măDomnuluiănostruăIisusăHristos. 
 ŞTIA IăC :... 
 -înăziuaăÎn l riiăs rb torimăşiăziuaăeroilor,ăcaăsufleteleăcelorăcareăs-au jertfit pentru patria 
şiăcredin aăstr moşeasc ăs ăseăînal eăcuăDomnulăînăslavaăcereasc ; 
 -înăanumiteăzoneăaleă riiăseăs rb toreşteăPaşteleăCailor?ăLegendaăspuneăc ălaănaştereaă
Mântuitoruluiăcaiiăauăsup rat-o pe Fecioara Maria aceasta blestemându-iăs ănuăseăsatureădeăPaşteă
ciătocmaiălaăÎn l are.ăExpresiaăaveaăîn elesulădeă„maiătârziu”ăast ziăînseamn ă„niciodat ”.ă 
 -Rusaliileăsuntăasem nateăcuăieleleă(zâneărele)ăce-iăpocescăpeăoameniăşiăleăiauămin ile; 
 -seăaducălaăbiseric ăfrunzeădeănucăsauăteiăcareăseăbinecuvinteaz ăşiăseăîmpartă
credincioşilor,ăsimbolizândălimbileădeăfocăaleăputeriiăDuhuluiăSfânt; 
-înăzileleădeăPaşteăşiădeăRusaliiăesteăoprit ăîngenuncherea; 
 -înăziuaăÎn l riiăcreştiniiăfolosescăsalutulă„HristosăS-aăîn l at”,ă„Adev ratăc ăS-aăîn l at”. 
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Prof.ăGrigora ăMaria- Magdalena  



 
 

QUILLING- ARTA  RULARII HARTIEI 
  
  
  
 Se pare ca acest mestesug a aparut in Egiptul antic, insa pe atunci nu putea fi vorba de 
rularea hartiei, ci mai degraba de papirus. In timpul Renasterii, calugarii si calugaritele din 
Franta si Italia, foloseau acesta tehnica pentru decorarea cartilor si obiectelor religioase, 
transformandu-le in adevarate obiecte de arta. Prin secolul al XVIII-lea, in Europa, tehnica 
quilling devine una dintre principalele preocupari ale doamnelor din inalta societate, devenind si 
una dintre disciplinele artistice, studiate in scolile vremii. Prin aceasta arta ele isi puteau 
confectiona rame foto, suporturi de lumanari, cutii de bijuterii, felicitari si multe alte lucruri 
deosebite.  
 De-a lungul timpului, aceasta tehnica a suferit numeroase modificari privind tipul de 
hartie folosit, motivele create si culorile, care difera de la o perioada la alta. Scopul tehnicii 
quilling, ramane pastrat intact, de-a lungul veacurilor: scopul de a transforma un obiect oarecare, 
intr-unul ingenios infrumusetat, intr-o podoaba, intr-un obiect de arta. 
 Rularea hartiei, filigran sau quilling sunt doar o parte din numele pe care acest 
mestesug le-a primit de-aălungulăistorieiăsale.ăCeleămaiăcunoscuteătehniciăartisticeădeă“modelare”ă
a hartiei sunt tehnica rularii hartiei (tehnica quilling), practicata in special de chinezi si 
tehnica plierii hartiei (tehnica origami), venita din Japonia. Ambele metode sunt vechi si 
ambele necesita rabdare, indemanare si imaginatie.  
 Quillingul este o forma de arta care implica utilizarea si rularea de benzi de hartie si 
apoi lipirea acestora impreuna pentru realizarea unor modele decorative exceptionale.  Benzile 
de hartie sunt rulate cu ajutorul unui betisor de rasucire iar capetele fasiilor sunt fixate cu lipici 
sau adeziv. Se pot realiza felicitari (onomastica, zi de nastere, business, Craciun, Revelion, Paste, 
Valentine’săday,ă1ăMartie,ă8ăMartieăetc.),ăinvitatiiădeănuntaăsauăbotez,ămiciătablouri,ădecoratiuniădeă
sarbatori, ornamente 3D, martisoare, flori, cutii de bijuterii, rame foto, ornamente cadouri, etc.  
 Instrumente necesare pentru quilling 
 In Romania, instrumentele necesare pentru practicarea quilling-ului, se gasesc in 
magazinele de hobby, specializate sau pot fi comandate de pe internet. Seturile de quilling 
contin benzi de hartie, ace si pensete speciale pentru rularea hartiei si liniarul cu cele 7 
cerculete de dimensiuni diferite care ne ajuta sa facem mai multe forme de aceeasi marime. 
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Înv. Ionescu Rodica  
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 GÂNDURI PENTRU M GURA 
 
 
  
 Exist  în aceast  ar  locuri mirifice pe care omul, de-a lungul existen ei sale pe acest 
p mânt, le-a împodobit cu cele mai alese daruri şi le-a men inut aşa cum Dumnezeu le-a h r zit. 
O asemenea minune este şi Valea Buz ului; una dintre minunatele podoabe din zestrea acestui 
str vechi inut românesc este şi localitatea M gura, vatr  pre ioas  de istorie şi civiliza ie.       
 Elementul fundamental în jurul c ruia graviteaz  întreaga noastr  existen  este râul 
Buz u. Atributul esen ial al aşez rii noastre este frumuse ea locului, mai précis, în imaginea celor 
care o cunosc şi care locuiesc aici, este, de fapt, des vârşita împ care în Univers; un echilibru 
spiritual şi sufletesc al oamenilor aduna i într-un cuget în lumina aceleiaşi sim iri fraterne. Pe aici 
şi-a purtat paşii, în toamna anului 1599, Marele Domn al Unirii, Mihai Viteazul, în drum spre 
Ardeal pentru a împlini întâia oar  un vis care apoi va deveni crezul tuturor românilor-Unirea. 
 Vara, aici miroase a fân cosit, a poame dolofane, a t mâie şi a rai de Ciolanu, a împ r ie 
de aur şi a sim ire româneasc , miroase a col  de ar  str veche, miroase a izvoare n valnice şi a 
spirit de jertf , miroase a fresc  proasp t  mângâiat  de scâncet de candel , în amurg, când blând 
se revars  Sfântul Duh peste p duri şi mişc  graiul clopotelor.  
 Cele dou  sate gemene, M gura şi Ciuta, sunt picurate la poalele culmii Ciolanului, cas  
cu cas , toate înşirate de-a lungul acestui Iordan al nostru care este râul bland şi sfânt-Buz ul. 
Istoria acestor locuri coincide cu începuturile civiliza iei umane în acest spa iu; urme ale locuirii 
dateaz  din perioada de trecere de la eneolitic la epoca bronzului, apar inând Culturii Monteoru. 
Resturile de ceramic  şi r m şi e umane descoperite în punctual Cet uia înt resc aceast  
afirma ie. Dovezi mai concludente şi informa ii documentare provin din epoca medieval .  Bunii 
şi str bunii acestor minuna i locuitori ai M gurei le-au strecurat în suflet dragostea de familie, de 
neam şi ar   setea de dreptate, adev rul şi jertfa. Brâncoveanu i-a înv at c  moartea este şi ea o 
fapt  care încoroneaz  un neam, poate mai mult ca îns şi via a, atunci când este vorba  de 
credin a str moşeasc .  
 Doamna Neaga, mama noastr  a tuturor, cea care a suferit înaintea noastr  şi a pribegit 
pe aceste plaiuri, ne-a transmis prin veac dragostea şi ospitalitatea, r bdarea şi ascultarea, mila şi 
iu imea min ii, asprimea cu cel r u şi cu gânduri viclene, blânde ea cu fratele mai slab, dragostea 
de moşie şi spiritual de jertf ; vitejia şi omenia stând s  ias  cu folos la iveal  atât la izbând  cât 
şi la nenorocire. Via a modest  dar plin  de mândrie a locuitorilor de aici este ilustrat , în primul 
rând, de pictura interioar  a l caşurilor de cult întâlnite în fiecare dintre cele dou  sate. Existen a 
pietrei de construc ie şi prelucrare a favorizat meşteşugul cioplitului. Pe lâng  func iile ei 
utilitare, piatra cioplit  cap t  înf iş ri de o mare de o mare valoare artistic  (linuri, uluce, 
ghizduri, vase pentru flori, coloane, b nci, trepte.  
 Iat  de ce suntem obliga i s  iubim pe veci aceste plaiuri şi s  ne întoarcem, totdeauna, 
cu pioşenie la obârşiile noastre. Dumnezeu s  binecuvânteze M gura şi pe minuna ii s i locuitori!   
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