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  Lectura reprezintă un mod de viață, 
o cale spre îndeplinirea tuturor dorințelor, o 
lume în care poți să-ți trăiești propriile 
visuri. Aceasta contribuie la dezvoltarea 
umanității, a culturii și a civilizației, fiind 
purtătoarea peste milenii a înțelepciunii și a 
cunoașterii umane.  
 Istoria lecturii este un subiect 
controversat, desfășurându-se pe mai bine 
de șase milenii. Primele semne ale apariției 
scrierii și ale lecturii datează încă de la 
aparițiile primelor tăblițe. Alberto Manguel a 
expus coerent şi bine structurat etapele 
evoluţiei lecturii într-o carte care este 
totodată şi un expresiv portret al cititorului 
şi al statutului său privilegiat. 
 Pentru mulți dintre oamenii de 
succes, lectura nu a însemnat doar acțiunea 
în sine de a citi, ci și cheia de descifrare a 
succesului și inteligenței.  Marele poet francez 
Victor Hugo afirmă faptul că a învăța să 
citești este ca și cum ai aprinde un foc, 
fiecare silabă fiind o scânteie, acesta 
referindu-se la greutatea cu care un om 
poate percepe tainele lecturii, doar prin 
perseverență. Citatul ‘’Citește pentru a trăi!’’ 
al lui Gustave Flaubert aduce în prim-plan 
concepția sa despre viață, care poate fi 
întreținută doar cu ajutorul lecturii.  Poetul 
englez Wystan Hugh Auden vede cărțile ca 
pe niște lectori, acestea reflectându-ne 
personalitatea: ”O carte adevărată nu este 
una pe care o citim, ci una care ne citeşte.”  

‘’Cărțile sunt mai mult decât cărți, sunt viața, inima și miezul 
anilor trecuți, motivul pentru care oamenii au muncit și au 

murit, esența și chintesența vieții lor.’’ 

 Lectura este un factor principal în 
dezvoltarea personalității adolescenților, 
conturându-le educația și oferindu-le un 
viitor srălucit. Deși lectura semnifică atât 
de mult în societate, din păcate, în zilele 
noastre, tinerii sunt preocupați de 
tehnologia avansată, preferând să-și 
petreacă timpul pe internet decât să 
citească o carte bună. Prin lecturarea unei 
cărți, adolescentul  își îmbogățește lumea 
interioară imaginându-și ceea ce a citit. 
Desigur, există și multe filme bazate pe 
anumite cărți, însă avantajul citirii unei 
opere este că fiecare își poate imagina 
într-un anumit fel un personaj, un loc sau 
poate să judece în felul său un eveniment. 
 Fiecare copil ar trebui să fie 
îndrumat spre drumul cunoașterii prin 
lectură, deoarece în acest mod putem 
deveni oameni de respectat, înțelegând 
sensurile vieții.  
 Dacă vorbim de caracter în raport 
cu lectura, se constată legături puternice, 
în ceea ce privește construirea și 
modelarea acestuia, în perioada copilăriei, 
sub directa influență a personajelor din 
cărți. Cartea este cel mai fidel prieten pe 
care îl poate avea un adolescent, ea te face 
să te bucuri, să râzi şi să plângi.  
 Un om care citește este, cu 
siguranță, un om demn de apreciat. Într-o 
lume atât de avansată din punct de vedere 
al tehnologiei, a întâlni oameni care citesc 
este un lucru foarte plăcut.  Prin urmare, 
lectura nu este doar un simplu obiectiv, ea 
presupune deopotrivă şi un instrument de 
educaţie şi dezvoltare personală, fie în 
cadrul şcolii sau a vieţii de zi cu zi.  
Nu trebuie să înțelegem că e necesar  să 
stăm numai cu nasul în cărți, fără a avea 
o viață socială activă, pentru că acestea se 
pot îmbina foarte bine, depinde doar de 
noi dacă suntem îndeajuns de preocupați 
de ambele aspecte ale vieții noastre. 
 În concluzie, lectura rămâne, 
totuşi, o condiţie esenţială pentru a reuşi 
în viaţă, totodată, ea având grijă ca 
aspirațiile noastre să devină realitate și ne 
educă formându-ne o conduită bună în 
societate. 
 Andreea-Florentina Aron / Sorana Pătru,  

Clasa a VIII-a - Școala Gimnazială Măgura 

3 



Septembrie 2015, Romania  

4 

Octombrie 2016, Bulgaria  

Noiembrie 2016, Romania  

TOAMNA SE NUMĂRĂ PROIECTELE 

 Dacă la alții toamna se numără bobocii, 

la Școala Gimnazială Măgura, toamna se 

numără activitățile din cadrul proiectelor 

europene. Cadrele didactice și elevii acestei 

școli au participat pe parcursul a trei săptămâni 

la activitățile desfășurate în aceste ultime trei 

luni atât în unitatea noastră de învățământ, cât 

și la școala Konstantin Velichkov din Plovdiv, 

Bulgaria. 

 Cele doua vizite trans-naționale care au 

avut loc în perioadele 8-12 septembrie 2016 și 7-

12 noiembrie 2016, ne-au adus din nou ca 

oaspeți, profesori și elevi din Italia, Spania, 

Polonia, Turcia, Islanda, Cehia, Suedia, 

Bulgaria și Franta, în timp ce elevii noștri 

Iasmina Bangu, Isabela Dinu, Andreea Enache 

si Gabriela Nastasia, însoțiți de cadrele 

didactice Cerasela Podoreanu, Alina Raducu, 

Dan Popescu și Gabriel Macsim au întors vizita 

oaspeților noștri din Bulgaria în perioada 10-14 

octombrie 2016. 
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Prof. Macsim Gabriel 

Școala Gimnazială Măgura 

 Așa cum ne-am obișnuit 

deja, în cele trei vizite 

desfășurate în cadrul 

proiectelor Erasmus+ “Reduce. 

Reuse, Recycle – with joy of 

learning”  și “United we play. 

United we win”, atât elevii, cât 

și profesorii au avut parte de 

activități și experiențe 

interesante, precum wokshop-

uri pe diverse teme (reciclare, 

activități sportive, activități de 

creație, pictură), spectacole de 

teatru bazate pe lucrări 

concepute de către elevii noștri 

și costume create în cadrul 

atelierelor, vizite cu teme 

adaptate subiectelor de care se 

ocupă cele două proiecte, 

excursii și multe altele. 

 Împărtășirea experiențelor personale, interacțiunea, dezvoltarea abilităților 

de comunicare într-o limba străină, schimbul cultural și de tradiții au fost doar 

câteva dintre modalitățile prin care, ca de obicei, elevii și profesorii și-au îmbogățit 

experiența. Și tot ca de obicei, aceste manifestări vor continua în cadrul acestor 

proiecte și, sperăm, proiectelor viitoare. 
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ÎNTÂLNIRE... EUROPEANĂ 

SEMINARUL  JUDEȚEAN DE VALORIZARE A PROIECTELOR ERASMUS + 

a avut loc pe 07.12.2016, începând cu orele 13,00 în Amfiteatrul Liceului Tehnologic 

“C.Nenițescu” Buzău. 

  
Instituțiile care au fost 

implicate în  prezentarea  

rezultatele implementării 

proiectelor Erasmus + au fost 

în număr de 11, incluzând și 

Inspectoratul Școlar Județean 

Buzău. Gazda acestui demers 

de diseminare și informare a 

profesorilor din județul nostru, 

domnul profesor Tony 

Nicolae, ne-a mărturisit că a 

fost plăcut surprins de 

numărul mare de participanți, 

aceștia fiind, pe lângă cei 

implicați direct în activitatea 

de diseminare a proiectelor 

din organizațiile lor, și 

reprezentanții pentru Proiecte 

Erasmus + din toate unitățile 

de învățământ preuniversitar 

din județul Buzău. Acest fapt 

îmbucurător arată, pe de o 

parte, o dorință reală de a 

participa în proiecte Erasmus+ 

din partea majorității școlilor 

din județul nostru, iar pe de 

altă parte, disponibilitatea 

colegilor noștri de a învăța 

lucruri noi, de natură să 

faciliteze dezvoltarea 

instituțiilor pe care le 

reprezintă, mai ales în ceea ce 

privește dimensiunea 

europeană a acestora, prin 

exemple concrete ce au fost  

puse la dispoziția dumnealor 

de către cei care au avut 

experiențe de împărtășit din 

acest domeniu. 
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 Concret, eu și colega 

mea,doamna inspector Ivănel Liliana, 

am asistat la un număr mai mare de 

11 diseminări de mobilități sau 

întâlniri de proiect, întrucât unele 

organizații, printre care și 

Inspectoratul Școlar Județean Buzău, 

au avut două astfel de evenimente de 

relatat în cuvinte și imagini generate 

de prezentări PowerPoint sau Prezi. 

Spre exemplu, doamna inspector 

școlar Georgeta Oprea, ne-a oferit 

exemple de bune practici cum ar fi 

crearea de broșuri sau organizarea 

unor campanii de sensibilizare a 

populației școlare, ca expresie a 

colaborării la nivel european, în timp 

ce Școala Gimnazială Măgura a 

continuat cu descrierea a două 

proiecte aflate în derulare, în termeni 

de obiective, rezultate așteptate și 

produse realizate la momentul 

întâlnirii. Șirul expunerilor a fost 

încheiat cu prezentarea proiectului 

gazdei noastre numit BEST, care a 

avut ca produs final reprezentativ un 

e-book ilustrativ pentru întreaga 

experiență acumulată pe parcursul 

celor doi ani de parteneriat european.  

 Dincolo de regulamente și 

produse ale unei colaborări formale, 

s-a vorbit de apropierea dintre 

participanți, fie ei profesori sau elevi, 

de trăiri de prietenie autentică ce 

traversează barierele de limbă sau 

religie, de clipele minunate oferite de 

satisfacția realizării de sarcini în 

echipe multinaționale, și ca să 

încheiem, de motivația puternică 

resimțită de elevii implicați în 

proiecte, vizavi de actul educațional 

și de dorința de a deveni persoane 

mai bune și mai bine informate. 

  

Insp. Proiecte Educaționale  

 Prof. Anca Harabagiu 

Inspectoratul Școlar Judetean Buzau 

Mulțumim înca o dată pe această cale gazdelor 

noastre generoase și tuturor participanților, cu 

mențiunea că îi așteptăm cu drag la viitoarele 

evenimente cu caracter formativ-informativ ce 

vor culmina cu un seminar de scriere proiecte 

Erasmus+ organizat de Școala Gimnazială 

Măgura la începutul lunii ianuarie a anului 

viitor. 
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The European… 

 The project management is a 

specialized area of management, the 

importance of which is continuously increasing, 

especially after the penetration of the  E U 

programs.  

 The project management implies a 

manager able to manage the project, to be 

concerned with its development of resource 

estimates and obtain project financing, human 

resources management and with material and 

financial resources  involved. 

 To define the concept of project 

management, it is necessary to clarify the 

concept of the project. The project comes after 

a needs analysis being conducted over a limited 

period of time, with a fixed budget and the role 

of the project team is implementing it. 

The project aims to solve a problem, changing 

practices, organization and resources, but can 

anticipate a problem, trying to get it resolved. 

The project is characterized by the idea of 

novelty, and by the target data from which it 

starts, to the idea to improve. 

 The project can be seen as an 

organization temporarily created to conduct 

unique, innovative activities, aiming to achieve 

an objective, using material human and 

financial limited resources, involving 

interdisciplinary collaboration, and 

collaboration with community while the project 

is implemented. 

  The field of education is one of the 

areas supported by the European Union, 

contributing to the development of project 

management education by the size of the 

statutory regulation of the combination of 

programmed actions and by the size of the 

execution of the programs established and 

implemented to achieve the objectives set for 

good functioning of the European community. 

 The European Union contributes to the 

development of quality education by 

encouraging cooperation between theMember 

States and, if necessary, by supporting and 

supplementing their action, while fully 

respecting Member States' responsibility for 

the content of teaching, the organization of 

education systems and cultural and linguistic 

diversity. 

 The project management is a process of 

driving a project which requires planning, 

team building, communication, control, 

decision making and project completion skills, 

setting principles, tools and techniques. 

 Knowing that the European project 

management education is a separate sphere, it 

has specific management strategies and specific 

tool types of project. Here we mention 

preparation and management of institutional 

development, methodology drafting 

institutional model methodological framework 

for the design and project management, 

institutional development and project 

management educational research, 

methodological principles in social research 

and educational structural models of project 

research, development and management of 

European projects in education, the 

characteristics of European, methodological 

steps and suggestions regarding the 

development and management of European 

projects in education. 

 The European projects in education, 

unilateral or multilateral, are performed on the 

basis of European programs in this sphere. 
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 The Magura Secondary School has 

been involved in the development of two types 

of European projects. The first projects were 

completed in the program LLP,, 2007- 2013: 

"Comenius TerraNostra @ OurEarth and 

LUSTES and the second type of projects are 

under Erasmus + 2014-2020.  

 This program promotes mobility 

opportunities for educational staff and students 

strong partnerships between schools and 

develops knowledge required for a reform in 

education, even at the level of the educational 

institution. 

At the Secondary School Magura two 

European projects are underway: Erasmus +:,, 

Reduce, reuse, recycle-with joy of learning" 

and "United we play, united we win: 

Developing social skills and inclusive education 

through sport and outdoor activities " . 

 The first of the two projects aims to 

promote actions to protect the environment in 

the local community. In this project are 

involved the schools: Poland, Turkey, Sweden, 

Spain and France. 

 The main goal of this project is the need 

to reduce the negative effects arising from 

climate change through activities in Magura 

village. 

The second project, "United we play, united we 

win: Developing social skills and inclusive 

education through sport and outdoor 

activities" supports educational partnership 

and aims to give students a better, healthier 

and happier school life through sport and 

outdoor activities. These types of activities 

streamline the teaching-learning-evaluation, 

but decrease the dropout rate and increase 

academic achievement of students. The partner 

countries in the project are Italy, whose 

institution coordinates the entire partnership, 

Turkey, Bulgaria, Spain, Iceland and 

Lithuania.  

 Both projects address current topics of 

general interest which makes the results 

obtained from the activities to be more visible 

in the local community directly involved in 

carrying out projects, but also at school level 

through the sharing of experiences of staff 

involved in projects. 

 So, the impact of these programs leave 

their mark on the design and development of 

pupils' personalities and their skills, but also on 

teachers' professional building in the current 

social context faced with challenges of a 

professional kind. 

Bibliography: 

1. Bârgăoanu, Alina, Managementul proiectelor, 

București: Editura Comunicare, 2007 

2. Gherguț, Alois, Ciobanu, Ciprian, Elaborarea și 

managementul proiectelor în serviciile educaționale. 

Ghid practic, Iași: Editura Polirom, 2009 

3. Oprea, Dumitru, Managementul proiectelor europene, 

Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași, 2011 

4. ASRO. SR ISO 10006:2005, Sisteme de management 

al calității. Linii directoare pentru managementul 

calității în proiecte, 2005 

5.  ASRO. SR 13465:2007. Cerințe pentru certificarea 

personalului în managementul proiectelor și 

programelor, 2007 

Prof. Popescu Dan 

Școala Gimnazială Măgura 
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Education 

“În situația când informația devine mai importantă ca oricând înainte, noua 
civilizație va restructura învățământul, va redefini cercetarea științifică și, 

mai cu seama, va reorganiza mijloacele de comunicare… Influența pe care 
computerul o exercită asupra timpului (…) este profundă, modificând însuși 

modul nostru de a gândi timpul.” 

EMIS (Education Management Information System) 

(Alvin Toffler, Al treile val) 

Managementul științific are drept principala 

resursă informațiile. Capacitatea managerilor de a 

culege, selecta și prelucra date și de a elabora pe 

baza lor decizii optime este vitală pentru bunul 

mers al activității în orice instituție educațională. 

Sistemul informațional cuprinde ansamblul 

informațiilor, surselor și nivelelor consumatoare, 

canalelor de circulație, procedurilor și mijloacelor 

de tratare a informațiilor. 

1. Sistemul informațional al SENP (Sistemul Educațional Național Preuniversitar) 

  

 Sistemul educațional, ca orice sistem cu 

activitate specifică sau mecanism specific, are un 

sistem informațional specific. În cadrul sistemului 

informațional educațional preuniversitar din 

Romania se identifica următoarele:  

• nivele ierarhice: Ministerul Educației, 

Inspectoratele școlare, Centrele bugetare, 

Unitățile de învățământ; 

și  

• domenii: Educațional, Administrativ, Resurse 

umane, Financiar contabil, Legislativ, 

Dimensiune internaționala. 

Căile de comunicare a informațiilor se regăsesc 

atât în cadrul SENP cât și între acesta și 

organizații externe. 

 

Comunicare in interiorul SENP. 

 În general, unitățile/ instituțiile de pe 

fiecare nivel de organizare a SENP comunică cu 

alte entități în interiorul SENP: 

• orizontal, cu entități de pe același nivel de 

organizare a SENP. De exemplu, între școli și 

între ISJ-uri în cazul mișcării elevilor sau 

cadrelor didactice.  

• vertical, în doua direcții: 

• în sus, cu entitățile superioare ierarhic, 

prin transmitere de date/ informații/ 

documente solicitate de acestea; 

• în jos, către entitățile subordonate 

ierarhic, prin transmitere de directive, 

planuri, programe, fonduri etc. 
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Comunicare cu exteriorul SENP.  

Organizațiile de pe toate nivelurile de organizare 

a SENP comunică cu organizații externe SENP, 

care pot fi: Autorități locale (primării, prefecturi, 

poliție), Comisia  Națională pentru Statistica 

(CNS), Casa Corpului Didactic (CCD), Centre de 

îndrumare profesională, Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale, Oficii locale de plasare a forței 

de muncă, Ministerul de Interne, Centre militare 

locale, Administrații financiare, Inspectorate 

sanitare, Sindicate, Organizații neguvernamentale, 

Ministere de sinteză (de exemplu, Ministerul 

Finanțelor), Ministerul Tineretului și Sporturilor 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Între școli/ centre de colectare date, ISJ-uri și 

MEN, sunt vehiculate în ambele sensuri mai 

multe tipuri de documente. 

Exemplu: 

Între școli și ISJ-uri, în domeniul educațional, se 

vehiculează documente de tipul: 

• documente rezultate din evidențele privind 

rezultatele școlare, programe școlare, 

rezultatele examenelor, concursurilor etc. 

• noutăți și actualizări de curriculum școlar;  

• subiecte de examene, concursuri, rezultatele 

inspecțiilor școlare, noutăți științifice pe 

diverse domenii; 

• ordine/dispoziții/circulare legate de procesul 

educațional, instrumente noi de evaluare;  

• rezultatele unor evaluări periodice privind 

calitatea actului educațional, etc. 

 

2. EMIS (Education Management Information System) 

EMIS (Education Management Information System) se intenționează a fi Sistemul informatic al SENP 

Partea automatizată, cu ajutorul calculatorului și a mijloacelor moderne de comunicare, din cadrul unui 

sistem informațional se numeste sistem informatic. 

Obiective ale EMIS  

Obiectivul principal al EMIS este îmbunătățirea managementului educațional, financiar, informațional 

și administrativ pe toate nivelurile SENP. Se dorește atingerea acestui obiectiv prin: 

• Îmbunătățirea bazei informaționale pe toate nivelurile SENP  (date corecte și complete); 

• Îmbunătățirea fluxului informațional între nivelurile SENP și cu exteriorul lui (informații prompte și 

corecte); 

• eliminarea redundanțelor informaționale și funcționale în SENP actual;  

Pentru atingerea acestui obiectiv, EMIS trebuie să se bazeze pe o infrastructură informatică, desfășurată 

pe toate nivelurile SENP: Școala, Centru bugetar/ de colectare date, Inspectorat școlar județean, MEN. 

Implementarea EMIS va contribui la ameliorarea 

celorlate capitole urmărite de reforma SENP: 

BIBLIOGRAFIE 

  

1. MEC: Informatizarea Invățământului 

Preuniversitar, 1996 

2. MEC: Managementul educațional pentru 

instituțiile de invățământ, București 2001 

3. ICI: “Sistem Informatic al Educației 

Naționale Preuniversitare (EMIS) – 

Specificații”, București, mai 2000 

4. ORDIN nr. 4310/16.08.2000 cu privire la 

realizarea Sistemului informațional pentru 

managementul educațional preuniversitar 

Prof. Nicolae Tony 

Liceul Tehnologic “Costin Nenitescu” Buzau 
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 Primul semestru al acestui an școlar a fost 

bogat în proiecte, parteneriate  și concursuri, în 

urma cărora școala noastră s-a facut remarcată, 

iar munca elevilor sub coordonarea profesorilor a 

fost răsplătită prin câștigarea unor diplome.  

Una dintre activități  a fost participarea la 

activitatea organizată de ANPCDEFP, în 

colaborare cu reprezentanța Comisiei Europene 

la Bucuresti, pentru Ziua Limbilor europene, 

Lingua Fest, ediția a V-a, din 26 septembrie, . 

Participarea la această activitate a constat în 

extragerea unui bilet pe care erau scrise toate 

limbile europene și prezentarea unui moment 

reprezentativ pentru țara și limba respectivă.  

 Echipa a fost coordonată de domnul 

director Popescu Dan și  Cristian Iulia, profesor 

de limba și literatura română.  Am extras biletul 

pe care era scrisă limba malteză, iar momentul 

prezentat a fost realizat cu ajutorul elevilor 

Cazacu Rareş și Sârbu Miruna, elevi în clasa a 

III-a,  și Şerban Adina, elevă în clasa I. Momentul  

a constat într-o scenetă scrisă în limba malteză, 

engleza și limba romană, scenetă însoțită de un 

film realizat de domnul profesor Nicolae Tony și 

decor, realizat de doamna Răducu Alina. Toate 

elementele acestui moment au făcut trimitere la 

spațiul maltez, la portul național, la obiectivele 

turistice reprezentative, la elemente specifice 

țării. Pe lângă acestea, în scenetă au fost utilizate 

cuvinte în limba malteză, cuvinte din vocabularul 

fundamental al oricărei limbi, acestea fiind 

însoțite de imagini care traduceau cuvintele în 

limba engleză.  

 În urma participării la acest concurs, elevii 

au fost răsplătiți cu diplome și cărți, dar cel mai 

important fapt a fost socializarea cu elevi din 

diverse școli din țară, școli partenere în diverse 

proiecte europene, promovând astfel învățarea 

limbilor străine, atât prin activități desfășurate la 

nivelul școlii cât și în afara acesteia. 

Ziua Limbilor europene,  
Lingua Fest, ediția a V-a 
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Schimb de povești despre școlile noastre 

 O altă activitate, importantă în aceeași 

măsură pentru elevii școlii noastre, a fost 

proiectul de parteneriat cu elevii Colegiului 

Național ,, B. P. Hasdeu”, coordonați de doamna 

profesoară Enache Daniela. Proiectul ,, Schimb de 

povești despre școlile noastre” a avut drept scop 

determinarea elevilor să cunoască istoria școlilor 

și rolul acestora pentru comunitatea locală, dar, în 

mod special, să observe rolul acesteia în formarea 

propriei identități. 

 Părerea elevilor despre desfășurarea 

acestei activități a fost surprinsă cel mai 

bine în articolul elevei  

Anca Băcneanu, clasa a IX-a H, de la 

Colegiul Național ,, B. P. Hasdeu”. 

 Ziua de 29 noiembrie a fost 

memorabilă pentru  noi, elevii din proiectul 

"Schimb de poveşti despre şcolile noastre", 

din clasa a IX-a H a Colegiului Naţional B. P. 

Hasdeu. 

 Am avut o întâlnire plină de emoţii şi 

bucurii cu elevii Şcolii Gimnaziale Măgura, ca 

şi cum ne-am fi întâlnit cu noi înşine, cu mai 

puţin de un an în urmă, când încă eram la 

"generală". 

 Cum aveam în program, în această 

dimineaţă, pe un frig tăios, ne-am urcat în tren din 

Buzău. Dacă te uitai pe geam, tabloul de toamnă 

semăna cu fundalul picturilor renascentiste, un 

amestec de gri cu arămiu. Cu toate că frunzele 

moarte şi zgribulite îţi dădeau un sentiment 

mohorât, cerul era destul de luminos. Iar noi, în 

vagoane, la căldură, am mai  pus la punct 

programul, am făcut ecusoane cu numele 

fiecăruia, am cântat... ce să vă mai spun, era o 

atmosferă de basm adevărat!  

  

 Povestea nu s-a terminat, însă, când am 

coborât din tren, fiindcă partea cea mai frumoasă 

abia începea. La gară ne-au întâmpinat Cati 

(Maria), colega noastră, fostă elevă a şcolii din 

Măgura, şi Victor, un băiat din clasa a  VIII-a, în 

care parcă mi-am regăsit vechiul eu, dinamic şi 

plin de umor. Ne-au mers la suflet căldura cu care 

ne-au primit domnul director, doamna  profesoară 

Cristian Iulia şi ceilalţi dascăli şi n-o să uit 

niciodată masa ca o câmpie întinsă, magică, pe 

care au răsărit prăjiturile cele mai delicioase ale 

deceniului. 
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 În sfîrşit, după tombola cu 

cărţi, a venit un moment 

semnificativ pentru noi. Pizza! Nu 

e o glumă. Pentru noi, mâncatul 

împreună reprezintă un simbol, o 

tradiţie sub deviza: "Cei care 

mănâncă împreună, rămân 

prieteni". După îmbrăţişări şi 

promisiuni, a venit timpul să ne 

întoarcem. Sper că am reuşit să 

transmitem ceva din spiritul 

hasdeian, dar asta numai timpul 

poate spune. Am cunoscut o 

grămadă de mici măgureni, copii 

minunaţi pe care îi aşteptăm să 

crească, să vină la noi, să continue 

şcoala pe tărâmul Hasdeului. 

 Am început programul, am 

făcut prezentări ale şcolilor – a noastră, 

înconjurată de castani bătrâni, a lor – 

străjuită de măreţe păduri crescute pe 

dealuri legendare. Privind fațadele pe 

ecran, ne-am dat seama că şcolile 

noastre se aseamănă, pentru că 

amândouă au ceva din imaginea unui 

palat,  care se răsfrânge asupra 

spaţiului din jur şi îl înnobilează. 

 Aş minţi dacă nu aş recunoaşte 

emoţiile ce m-au năpădit când m-am 

prezentat în faţa atâtor ochi de copii, 

plini de visuri şi de curiozitate, ochi ce 

m-au făcut să mă văd în ei ca în 

oglinda copilăriei mele. Poveştile 

noastre, poveştile lor, lecturile din 

creaţii proprii, prezentarea de carte, 

scenetele interpretate de actorii din 

fiecare şcoală cu atâta dăruire pentru 

artă,  cântecele, desenele expuse având 

ca temă lumina din cărţi, copacul 

prieteniei, cu frunze-cuvinte, 

prezentarea proiectului pentru sprijinul 

animăluţelor abandonate, momentul 

hazos de energizing, cu dans  – toate au 

avut efectul aşteptat, am simţit o 

apropiere adevărată între elevii de liceu 

şi cei de gimnaziu, parcă ne cunoşteam 

dintotdeauna. 

Prof. Cristian Iulia 

Școala Gimnazială Măgura 
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Games…  
to be played in the 
English classes 

 Above all theories, all children play 

games for one reason, beyond any doubt, and that 

reason comes from the sheer pleasure of playing. 

Of course that the following games aim at 

something specific, be it vocabulary, numbers or 

expressing freely, but the general impression is 

that the participants simply have fun. 

 Word Grab with Songs 

 This activity is ideal for waking up the 

class. We extract, say, fifteen words from a song, 

write them on pieces of paper and stick them to 

the board. Afterwards, we organize the class into 

two lines of students facing the board at about five 

metres away, each line making up a team. We play 

the song that can be known or not, and the first 

pair of students must go to the board as soon as 

they hear the word pronounced and take it to 

handle to his or her team player that has become 

the first in the row. Their mission having been 

accomplished, they go to the back of the row and 

the next pair enters the race.  

 Be an animal for a day 

 Students silently choose an animal they 

would like to be for a day from a series of 

pictures, a list or just from memory. The others 

won’t know about what one chooses. The 

operation takes a minute or so. Then, we ask them 

to write a few sentences about this day from the 

new perspective, regarding feelings or whatever 

they feel appropriate. We do not give clues. A few 

more minutes are needed, but there is no time 

limit. 

 Beep Game 

 The teacher asks ten pupils to stand in 

line in front of the class. They start counting from 

one, in turn. The first player says one, the second 

says two, the third says three but the fourth says 

beep while the fifth says five and so on. Some 

students will remain silent for too long or utter the 

number divisible with four, in which case they 

must leave the game.  

 Battle Ships - A Vocabulary Game 

 The game needs a little preparation. We 

divide the students in groups of four or five. Each 

group is a ship and they choose names for their 

ships. After it, we ask each ship to choose a 

captain and a shooter. The captain must know his 

ship’s name because he must reply when his ship 

is called and the shooter must know all other ship 

names, so that he or she can shoot them by calling 

their names. The game goes like this: the captains 

stand in a circle having behind them their crews 

lined up. The shooters end the lines. They will 

defend their ships against attacks with vocabulary 

items previously studied. The vocabulary area 

being known by everybody, all fighters think of a 

word, except for the shooters. Concretely, let us 

take as an example fruits. The pupils have two 

minutes to organize their thoughts. Now, the 

teacher calls out a ship’s name, be it “Mircea cel 

Bătrân”. The captain of this ship says orange, his 

first crew member follows in with apple, then the 

last to speak calls out pear.  The shooter will not 

name a fruit but a ship he or she wants to “hit”, 

and the game continues in this manner with the 

new captain speaking. No word can be repeated. 

If the captain is relent in answering, or a member 

is blocked, or there is a wrong answer, or the 

shooter shoots the wrong ship such as his own or 

another that has been sunk, then the ship is sunk 

and its members join the crew of another ship. 

The teacher launches a new challenge, changing 

the lexical area. Finally, there will be two big 

ships fighting for supremacy. 

 Fragment  lucrare gradul I ”Language 

Games and Learning/Teaching English” 

Prof. Falnicu Florin 

Școala Gimnazială Măgura 
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ȘI TU POȚI  FI VOLUNTAR! 

 Unul dintre cele mai cunoscute avantaje 

ale voluntariatului este impactul pe care îl 

produce asupra comunităţii. Voluntarii neplătiţi 

sunt "lipiciul" care ţin unită o comunitate. Pe 

lângă asta, multa lume nu realizează că munca 

neplătită este ca o sabie cu două tăişuri, dar în 

sensul bun al cuvântului, o situaţie de tip win-win: 

câştig si cauza, şi oamenii care contribuie la 

realizarea ei. (www.imparte.ro). 

 Voluntariatul pentru copii este un mod 

eficient şi altruist de a-ţi aduce contribuţia la 

viitorul societăţii din care faci parte. Activităţile 

de voluntariat aduc cu ele numeroase beneficii 

psihologice, fiind totodată modul prin care multe 

persoane înţeleg să îşi ofere ajutorul către semenii 

lor. 

 Cum să îţi implici copilul într-o activitate 

de voluntariat? Iată câteva motive şi soluţii: 

1. Prin voluntariat îşi creionează mai bine setul 

de valori după care se conduce în viaţă. 

2. Învaţă să aprecieze lucrurile pe care le au şi 

să se bucure chiar şi de mărunţişuri. 

3. Îşi setează obiective mai realiste în viaţă. 

4. Obţine abilităţi de comunicare şi 

relaţionare socială care îi vor fi utile pe 

viitor şi în cariera profesională. 

5. Într-un CV, activităţile de voluntariat sunt 

considerate de mulţi angajatori ca 

experienţă profesională. 

6. Poate descoperi în activităţile de voluntariat 

realizate, hobby-uri şi îşi poate forma 

orientări profesionale pe această linie. 

7. Îşi formează abilităţi de lider, dobândeşte o 

capacitate mai bună de a lua decizii, ştie să 

facă o analiza "cost-beneficiu" sau "resurse-

cerinţe" mult mai acurată. 

8. Îşi formează prieteni noi. 

9. Îi crește încrederea în sine și se simte util 

societății . 

10. Își petrece timpul într-un mod cât se poate 

de plăcut, în acelaşi timp învăţând lucruri 

noi.(www.suntparinte.ro) 

 Voluntariatul înseamnă , în primul rând, 

bucuria primordială în cea mai pură formă a ei. 

Dorinţa de a oferi din timpul, din cunoştinţele, 

abilităţile, talentul şi entuziasmul tău pentru a 

ajuta un copil. 

 Cu ocazia sărbătorilor de iarna am avut 

minunata bucurie de a primi o echipa de voluntari, 

niște oameni deosebiți, ,,Spiridusii Mosului,, i-am 

numit noi, care din puținul lor ne-au împărțit 

dulciuri, hainuțe și jucării. Le-am răsplatit fapta 

buna prin colinde și le-am recitat poezii de iarnă. 

 A fi voluntar înseamnă a dărui fără a cere 

nimic în schimb decât zâmbete. Zâmbetele sunt 

cele mai frumoase mulţumiri ce le poţi aduce, dar 

şi primi de pe chipul unui copil. 

Prof. Înv. Preșc. Răducu Alina 

Școala Gimnazială Măgura 

http://www.imparte.ro/
http://www.imparte.ro/
http://www.imparte.ro/
http://www.imparte.ro/
http://www.imparte.ro/
http://www.suntparinte.ro/
http://www.suntparinte.ro/
http://www.suntparinte.ro/
http://www.suntparinte.ro/
http://www.suntparinte.ro/


17 

Ce se mai poate descoperi în 
matematică ? 

 Ca profesor de matematică, de multe ori 

m-am vazut pus în situația de a răspunde acestei 

întrebări, încercând să găsesc un răspuns pe 

măsura nivelului de înțelegere dovedit de 

interlocutor. Desigur că pentru cineva pentru care 

matematica se opreşte la nivelul operațiilor de 

bază, întrebarea este perfect pertinentă şi 

îndreptățită. Nu şi pentru cei care au avut 

curiozitatea de a se afunda adânc în hățişurile 

matematicii, unii încercând să ajungă spre 

rădăcinile sale, către teritoriul axiomaticii, acela al 

“cărămizilor” de bază, domeniu de care chiar şi 

cei mai înverşunați matematicieni se tem. 

 Pentru cei mai mulți, matematica 

înseamnă doar adunare, scădere, înmulțire, 

împărțire şi teorema lui Pitagora, cel mult. Pentru 

ei, totul a fost deja descoperit cu mii de ani în 

urmă, iar această materie care îi sperie şi, 

deopotrivă îi plictiseşte pe cei mai mulți dintre 

elevi, nu-şi are rostul, fără să ştie că, de fapt, ceea 

ce se face la orele de matematică din şcoala 

primară, gimnazială şi o parte din cea de liceu, 

este ceea ce mie îmi place să spun, “cablarea 

creierului”. Este, dacă vreți, ceea ce fac 

electroniştii atunci când construiesc o placă de 

rețea pentru calculator, unind diverse componente 

prin conductori metalici, pentru a face ca aceasta 

să funcționeze în mod optim si corect. Cam 

acelaşi lucru s-ar întâmpla şi în creierul nostru în 

timpul lecțiilor de matematică. Pentru că aceasta 

ne învață în primul rand să organizăm datele, să 

raționăm logic, corect, să folosim în mod 

inteligent şi optim datele pe care le întâlnim într-o 

problemă de orice natură, astfel încât să o putem 

soluționa într-un timp cât mai scurt. Dacă ar fi să 

alegem o imagine mai plastică, matematica face 

ordine şi pune etichete pe toate sertăraşele din 

creierul nostru, astfel încât să putem şti oricând ce 

şi de unde putem lua anumite informații utile în 

raționamentele pe care le facem. Doar gândindu-

ne la faptul că limbajul calculatorului este o 

înşiruire de 1 si 0 (circuit electric închis / deschis) 

şi că impulsurile electrice au un rol extrem de 

important în funcționarea creierului, ar trebui să 

ne pună pe gânduri, încercând să dăm din start o 

şansă matematicii. 

 Pentru cei mai mulți, matematica 

înseamnă doar algebră şi geometrie, poate şi 

analiză matematică, fără să ştie că ceea ce se 

studiază până în clasa a XII-a reprezintă doar o 

mică parte din acest vast domeniu. Un simplu 

click pe linkul https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Areas_of_mathematics ar oferi o imagine sumară 

asupra  ramurilor matematicii. Dacă acum 2-3 mii 

de ani, unui învațat îi era cu putință să se ocupe cu 

succes de algebră, geometrie, astronomie, 

arhitectură şi altele, în acelaşi timp, la momentul 

actual, matematica s-a dezvoltat atât de mult încât 

unui om îi este aproape imposibil să se ocupe şi să 

ştie, de exemplu, toată geometria. Există în lume 

la ora actuală doar câțiva matematicieni care îşi 

pot exprima păreri extrem de pertinente din 

absolut orice ramură a matematicii, nişte 

adevărate genii, cei pe care eu îi numesc 

“matematicienii compleți” şi dintre care i-aş 

enumera aici pe Sir Roger Penrose şi Alain 

Connes .   

 Banalele operații de adunare, scădere, 

înmulțire şi împărțire sunt de fapt nişte cazuri 

extrem de particulare ale unor operații mult mai 

complicate şi care nu implică doar numere, ci şi 

mulțimi, mulțimi cu anumite structuri, spații, 

mulțimi de spații, etc. Şi pentru că îmi plac 

imaginile plastice, aş face din nou o comparaţie: 

imaginați-vă coroana unui copac imens, înalt de 

20-30 m. Ceea ce se studiază până la sfârşitul 

liceului la matematică ar fi cam 4-5 frunze din tot 

imensul coronament. Este infim față de cât 

înseamnă ceea ce s-a descoperit şi se descoperă 

continuu în acest de vast domeniu pe care cei mai 

mulți îl desconsideră dintr-un motiv pe cât de 

dureros, pe atât de simplu: a gândi nu este un 

lucru uşor. 

Prof. Macsim Gabriel 

Școala Gimnazială Măgura 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Areas_of_mathematics
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Origami 

 Cuvântul origami, de origine 

japoneza, este format din oru care 

are sensul de a îndoi și kami cu 

sensul de hârtie, deci “hârtie 

îndoită”. 

 Formele care pot fi realizate 

prin această artă sunt legate de 

imaginația celui care pliază hârtia, 

dar există și categorii de forme 

tradiționale care includ flora și 

fauna. 

 În România, arta plierii 

hârtiei este încă considerată a face 

parte doar din segmentul 

disciplinelor pedagogice care 

dezvoltă îndemânarea, uitându-se, 

poate din ignoranță, de latura 

spirituală pe care această artă o are 

în țara ei de origine, Japonia. 

  
 În ultima vreme însă, arta origami începe să atragă din ce în ce mai mulţi 

pasionaţi. Având în vedere că este o variantă interesantă de relaxare, prin care îţi poţi 

pune în practică talentul şi îndemânarea, nu-ţi rămâne decât să iei o coală de hârtie şi să 

urmezi câțiva paşi simpli. Iată cum poți realiza o floare in stil origami:  

Floarea kusudama 

Inv. Ionescu Rodica 

Școala Gimnazială Măgura 
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Somewhere in the country of RoSpTurItPo, in a 

school… 

Izat (storyteller) Break: bullying, despise, bad 

language… 

Ayşe: What’s your name? If you have one… 

(laughters) 

Laura (the victim): I am … 

Maria Chiara: I know, I know, you’re a freak. 

Laura: No, I’m… 

Javier: Actually, who cares? Why are you here? Has 

the monkey school closed?  

Wojtek: Back off, S3! How dare you? 

Javier: OOOOOh! What have we got here? A savior 

on a white horse. 

Wojtek: Want a smack in the face? 

Ayşe: Calm down, boys. Someone else is the hotshot 

here. Go ahead and introduce yourself, girl. Now that 

you have your first admirer, you’ve got my attention. 

Maria Chiara: Hush… the teacher’s coming! 

Sonia (the teacher) enters: 

Sonia: Hello, class! 

All: Hello, teacher! 

Sonia: And how are you today? 

Maria Chiara: Fine and happy to have a new 

colleague. 

Sonia: Oh, I see… Can you tell us a few words about 

yourself? 

Laura: Of course. I am Laura and I am new in the 

neighborhood. 

All: We can see that! 

Sonia: Don’t mind them! Let’s start our lesson. Who 

knows the past tense form of the verb go? 

Izat (storyteller) Silence. Laura raises hand timidly. 

Laura: Goed? (laughters) She sits down and covers 

her head. 

Ayşe: Went. And a sentence: She went back to … 

nowhere. (laughter again) 

Sonia: I appreciate your English but your attitude is 

far from fair, right class? 

Izat (storyteller) Heads down. 

Sonia: I wish I could see you in her place… 

Izat (storyteller) The second day she is not at school. 

Sonia: Where is Laura? 

Javier: She didn’t show up. 

Sonia: I wonder why… 

Izat (storyteller) After a week she is still 

missing. 

Sonia: Come on, guys. You know you’ve 

been too hard on her. I mean some of you. 

Anyway, are you really proud of what 

you’ve done? 

All: No…. 

Javier: I found out that she has five younger 

brothers to take care of at home, and her 

father is unemployed. 

Maria Chiara: It’s time to pay her a visit! 

Izat (storyteller) The second day she appears 

in school, escorted by the four colleagues. 

Everybody applauds her. 

Ayşe: I’ll help you with the English 

grammar! 

Maria Chiara: I am in charge with human 

relations. Count on me! 

Javier: I will introduce you to our handball 

coach. Don’t be shy. I heard you’re good! 

Wojtek: As nothing is left for me, I’ll tease 

you sometimes…I’m kidding. 

Sonia: As you know, our school takes part in 

an international project called No Child Left 

Behind. I can promise you that you will be 

part of it.  

All: Welcome!  

Sceneta realizata in cadrul proiectului 
Erasmus + NCLB la Școala Gimnazială 
Căpățânești… 

Prof. Daniela Falnicu 

Școala Gimnazială Căpățânești 
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 Rețeaua de transport în comun de suprafață din 

București este cea de a patra cea mai mare din 

Europa (și una dinte cele mai dense de pe 

continent, transportând 2,3 milioane de 

pasageri pe zi). 

 Bancnota românească de 10 bani pusă în 

circulație în 1917 este cea mai mică bancnotă 

din lume. Dimensiunile acesteia erau de doar 

de 2,75 x 3.80 cm. 

 Biserica de lemn a Mănăstirii Săpânța-Peri este 

cea mai înaltă biserică de lemn din lume. 

Construcția are o înălțime totală de 78 metri, se 

află pe malul Tisei și fost realizată între anii 

1998 și 2003. 

  Strada Sforii din Brașov este cea de a treia cea 

mai îngustă stradă a Europei după 

Spreuerhofstrabe din Germanania și Parliament 

Street din England Anglia). Strada are 83 de 

metri lungime, iar lățimea ei este cuprinsă între 

1,11 și 1,35 m. 

 România este prima ţară din lume cu producţie 

de petrol înregistrată statistic (1857), cu 

exploatări între văile râurilor Prahova şi Trotuş. 

 Motorul modern cu reacție a fost inventat de 

inventatorul bucureștean Henri Coandă în 

1910. 

 Timișoara a devenit în 1889 primul oraș din 

Europa care a avut iluminat public electric. 

 Stiloul a fost inventat de vâlceanul Petrache 

Poenaru. 

 Cele mai vechi fosile de homo sapiens de până 

acum au fost descoperite în sud-vestul 

României, în Peștera cu Oase. Fosilele sunt 

vechi de aproximativ 37 800-42 000 de ani. 

 Peştera de la Mânzăleşti (Subcarpaţii Buzăului) 

este cea mai mare peşteră din sare din Europa 

şi a doua în lume, cu o lungime de 1.337 metri. 

Este parcursă de două pâraie şi printre alte 

atracţii de interes ştiinţific, oferă o varietate de 

formaţiuni divers colorate. 

 Marea Neagră este unică pe Terra datorită celor 

două straturi de apă total diferite pe care le 

conţine: la suprafaţă apă mai dulce, iar la 

adâncime apă sărată. 

 „Vulcanii noroioşi” reprezintă una dintre cele 

mai interesante rezervaţii mixte (geologică şi 

botanică), cu o suprafaţă de 30 ha. Este vorba 

despre un fenomen spectaculos rar întâlnit pe 

planeta noastră. Aceşti „vulcani” denumesc 

formaţiunile create de gazele naturale ce provin 

de la peste 3.000 de metri adâncime. 

 Cel mai înalt copac din Europa este un brad, 

care se găseşte în ţara noastră, în Valea 

Arţagului (unul din afluenţii Buzăului). Are 

peste 60 m înălţime. 

 Cu toţii ştim că  Delta Dunării este o rezervaţie 

unică în lume, dar iată şi de ce: 

 este cea mai întinsă zonă compactă de 

stufăriş de pe Glob (suprafaţa acoperită 

de stuf: peste 400.000 ha) 

 are cele mai multe canale şi lacuri; 

 găzduieşte cea mai mare colonie de 

pelicani din Europa; 

este totuşi regiunea cea mai secetoasă 

din ţară (se înregistrează anual 400-500 

mm precipitaţii, temperatura medie 

anuală fiind cea mai ridicată din ţară: 

10-11°C).  

 Al doilea glaciar subteran ca mărime din 

Europa, Ghețarul din Peștera Scărișoara, se 

găsește sub Munții Bihor din România. Are un 

volum de 75 000 de metri cubi și are o vechime 

de peste 3 500 de ani. 

Curiozități despre 
România… 

Prof. Înv. Primar:  Popescu Petruța 

Școala Gimnazială Măgura 
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Despre cadouri… 

Politețea este o monedă care îl imbogățește nu 
pe cel care o primește, ci pe cel care o 

cheltuiește. (proverb persan) 

 Fiindcă se apropie perioada sărbatorilor 

de iarnă, când toți oferim sau primim cadouri, este 

bine să știm cum e politicos să procedăm în astfel 

de situații. 

Când și cui oferim cadouri? 

 De regulă, oferim cadouri cu anumite 

ocazii: la zile de naștere, la zile onomastice, de 1 

și 8 Martie, la sărbătorile Crăciunului și ale 

Paștelui, la sărbătorirea unor evenimente, cum ar 

fi: câștigarea unui concurs, reușita la un examen, 

aniversarea unui numar de ani de la căsătorie etc. 

Persoanelor foarte apropiate le putem oferi 

oricând un cadou, nu doar la ocaziile amintite mai 

sus.  

Ce cadouri oferim? 

 Când alegem un cadou, ne gandim la 

persoana pentru care cumpărăm. Încercăm să 

ținem cont de preferințele și dorințele acestuia.  

 Astfel, pentru copii cele mai potrivite 

cadouri sunt: jucăriile, cărțile, dulciurile, revistele, 

jocurile, instrumentele de scris, de desenat sau de 

colorat. Vom ține cont de vârsta copilului, de 

procupări, de înclinațiile sale către un anumit 

domeniu. Celor apropiați le putem oferi și diverse 

articole de îmbracăminte: un fular, o căciulă, 

mănuși, un tricou etc. Pentru mămici, bunici, un 

buchet de flori este potrivit în orice ocazie: la 

aniversare sau de ziua onomastica, de 1 sau 8 

Martie.  

 Pentru cineva din familie cel mai bine 

este să discutăm cu ceilalti membri ai familiei 

problema cadoului pentru persoana sărbătorită. 

Putem oferi cărti, bijuterii, obiecte de 

îmbrăcăminte, produse cosmetice etc. Important 

este să alegem un dar cât mai potrivit pentru 

persoana care urmează să-l primească.  

Atentie! 

 Nu oferim în dar obiecte foarte scumpe, 

viețuitoare (câini, pisici, papagali etc.), băuturi 

alcoolice.  

 Cel mai bine este să mergem în 

magazinele specializate pentru cadouri. Acolo 

vom găsi cu siguranță ceea ce căutăm. 

Cum oferim cadourile? 

 Cadourile se ofera ambalate. Ambalajul 

trebuie să fie cât mai frumos. Dacă totuși, ținem 

neapărat să scriem o dedicație, aceasta se scrie pe 

pagina 1 sau 3 a carții; textul trebuie să fie scurt și 

să cuprindă numele persoanei căreia îi oferim 

cartea, o urare sau un gând bun, data și semnatura. 

Florile le putem oferi ambalate, numai dacă 

ambalajul este transparent; în caz contrar, le 

oferim fără ambalaj. Florile se ofera în număr 

impar. Prospețimea florilor este o altă condiție 

care trebuie respectată. Nu se ofera flori artificiale 

(din hartie, material plastic etc.). Buchetul se 

ofera cu florile îndreptate în sus. 

 Orice cadou se ofera natural, cu gesturi 

firești, chiar persoanei căreia îi este adresat. Nu 

facem gesturi teatrale, nu vorbim foarte tare, 

pentru a observa toata lumea că oferim un cadou. 

În niciun caz nu lasam cadoul undeva, pe o masa, 

spunându-i sărbătoritului: «Ți-am lăsat un cadou 

acolo, pe masă.». Este nepoliticos. 

Cum primim cadouri? 

 Când primim un cadou, mulțumim 

imediat. Florile se scot din ambalaj și se pun într-o 

vază cu apa; celelalte cadouri se despacheteaza 

când le primim, de fața cu persoana sau 

persoanele de la care le-am primit. Ne manifestam 

bucuria și admirația pentru ceea ce am primit.  

 În niciun caz nu spunem ceva de genul: 

«Nu e ceea ce-mi doream!» sau «Nu e prea 

grozav!». Ar fi o teribila impolitețe din partea 

noastră. 

 Acum, că am mai aflat câteva lucruri 

despre cum să dăruim sau ce fel de cadouri să 

oferim, nu ne rămâne decât să căutam cele mai 

potrivite daruri pentru cei dragi. Dar nu uitati: 

important este să le oferim din inimî! 

Prof. Înv. Primar:  Rînciog Adriana 

Școala Gimnazială Măgura 
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CRĂCIUN LA POLUL NORD 

 Călătoria începea într-o iarnă aspră, când 

viscolul alunga şi zăpada de pe crengile copacilor. 

Nimic nu se mai distingea. Natura era învelită de 

o pătură albă. Fulgii albi de nea înveleau 

pământul cu strălucirea lor. Se apropiau 

sărbătorile de iarnă, momentul cel mai important, 

când familia era unită şi sărbătorea naşterea lui 

Iisus Hristos. Se simțea spiritul Crăciunului, cu 

miros îmbietor de cozonac  şi portocale, într-un 

cuvânt „bucurie”.  

 Niciodată nu mai fusese despărţită, ca în 

acest an, familia Adam. Crăciunul părea a fi o zi 

tristă, o zi ca oricare alta. Domnul Tudor, soţul 

doamnei Cristina şi tatăl Ioanei şi al Monicăi, 

lipsea. Toţi erau îngrijoraţi. Promisese că va 

ajunge de Crăciun pentru a fi alături de fete şi de 

soţia sa. Nimic nu i se părea mai miraculos decât 

bucuria de a-şi vedea fetele crescând şi de a fi 

aproape de soţia sa. Îşi iubea şi îşi preţuia familia, 

punând-o mereu pe primul loc. 

 Mama, doamna Cristina, o femeie blândă 

cu ochi de smarald, în care sclipea bunătatea, 

încerca să-şi liniştească fetele, ascunzându-şi 

teama.  

 Domnul Tudor plecase cu două săptămâni 

în urmă, într-o noapte stranie, la Polul Nord. Era 

om de ştiinţă şi mergea mereu să cerceteze locuri 

interesante. Nu era doar o meserie, era pasiunea 

lui. Doamna Cristina a avut o presimţire în 

legătură cu această plecare şi îl rugă din suflet pe 

soţul ei să rămână acasă, însă  acesta o asigură că 

totul va fi  bine şi o rugă să nu stea cu grijă.  

  

 

 

 

 

 

 

Oare cum îi fusese sfârţitul? Îşi făcea o mulţime 

de gânduri rele, nu putea să doarmă nici măcar o 

secundă. Totuşi,  ştia că soţul ei este puternic şi va 

ajunge cu bine acasă, indiferent când. 

 Domnul Tudor îşi făcuse cercetările, dar o 

avalanşă îl opri să ajungă acasă. Era înconjurat de 

primejdii la orice pas, dar totuşi era îngrijorat 

pentru cei de acasă. Frigul îl cuprindea şi îl 

strângea tare. Era cumplit. Era imposibil să 

trăieşti la Polul Nord, însă, întotdeauna, a fost un 

învingător şi a câştigat lupta cu viaţa. A mai fost 

pus în asemenea situaţii, doar asta îi era meseria.  

Timpul trecea şi el aştepta un miracol, pe cineva 

să-l salveze şi să-l ducă aproape de iubitele sale 

fiice şi de minunata sa soţie. Se părea că îşi dorea 

prea mult. Se simţea slăbit, că nu îl mai ajută 

puterile. La o asemenea temperatură scăzută nu se 

putea trăi prea mult, în ciuda hainelor groase. 

Trebuia să se gândească repede  la o modalitate de 

a ieşi din acel infern. S-a gândit să-şi construiască 

o barcă cu ajutorul unor ustensile pregătite în 

cazul unui eşec al operaţiunii. Era tare priceput, 

iar frigul de afară  nu-l putu împiedica. A construit 

o barcă, până ce lumina, şi aşa difuză, a soarelui, 

începu să dispară. Cu barca terminată, domnul 

Tudor se înveli cu un aşternut şi se rugă să ajungă 

teafăr acasă. 

 În cealaltă parte, doamna Cristiana îşi 

aranja fetele pentru ziua de Crăciun, îmbrăcându-

le cu diferite rochiţe. Lacrimile i se prelingeau 

uşor pe obraji, iar fetiţele încercau să-i fure un 

zâmbet. Ştiau că tatăl lor lipseşte, dar mama le 

asigurase că o să sosească  în curând. 

 Se vedea îngrijorarea ei şi nu putea să o 

ascundă. Toate cunoştinţele ei au rugat-o să fie 

optimistă şi să nu mai plângă, pentru că domnul 

Tudor avea experienţă. Dar în acest caz nu mai era 

vorba de experienţă, deoarece acesta era în 

pericol. 
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 Când lumina zilei îşi făcu apariţia, 

domnul Tudor luă barca pe care o construise şi 

astfel găsise o modalitate de a evada din locul în 

care aproape îşi găsise sfârşitul. S-a gândit să 

plece cu barca pe ocean în speranţa că va întâlni 

un alt vas şi va fi salvat. Vântul îşi arăta forţa şi îi 

clătina barca puternic, îngrijorându-l.  

 Acesta  locuia în Anglia, chiar în Londra. 

Singura sa şansă era aceea de a fi găsit de o altă 

ambarcaţiune, fapt care acum părea a fi doar un 

miracol de Crăciun.  Îi era dor de oraşul său, de 

serile în care se plimba cu familia sa pe străzile 

luminate ale Londrei. Ce era cert, era lipsa 

familiei pe care şi-o clădise cu multă dragoste, 

devenind de nedespărţit. Familia nu însemna doar 

o legătură de sânge, ci şi faptul că trebuiau să se 

simtă a fi aproape unul celuilalt.  Acum îl 

neliniştea faptul că nu se zărea nicio 

ambarcaţiune, numai o întindere de gheaţă, care îi 

făcea sângele să îngheţe. O furtună se porni parcă 

din senin, făcând ca temerile sale să devină 

realitate. Nu mai vedea nicio cale de scăpare. 

Epuizat de furtuna violentă, domnul Tudor îşi 

pierdu cunoştinţa. 

 Se trezi speriat, neştiind ce i s-a întâmplat. 

Acum se afla pe un vapor de pescuit. Viaţa sa îi fu 

redată. Se simţea de parcă s-ar fi născut a doua 

oară.  Acesta le-a povestit oamenilor de pe vapor 

ce i s-a întâmplat , iar aceştia s-au oferit să-l ajute 

să se întoarcă acasă. Miracolul Crăciunului se 

adeverise, iar el era norocosul care beneficia de el.  

Ajuns în Londra, chiar în ziua de Crăciun, acesta 

cumpără cadouri pentru fiicele sale şi pentru soţie 

şi se gândea că viaţa sa a stat doar în puterea lui 

Dumnezeu. 

 Doamna Cristina stătea pe fotoliu, lângă 

sobă. Nu putea să doarmă, nici nu mai dormise de 

o săptămână. Deodată auziră  două bătăi în uşa de 

la intrare. Mâhnită, se ridică să deschidă uşa, dar 

nici prin cap nu-i trecu că în faţa uşii îşi va găsi 

soţul mult iubit.  

 Când deschise uşa, o scânteie i se aprinse 

în ochii ca de smarald şi inima îi bătu puternic. 

Fetiţele săriseră şi ele în braţele tatălui lor şi îl 

rugaseră să nu mai plece niciodată.  

 Domnul Tudor le-a povestit toată 

peripeţia sa, necrezând că va mai  ajunge vreodată 

acasă. Soţia sa a fost de acord că Dumnezeu a fost 

acolo şi a făcut un miracol. Seara de Crăciun se 

transformase. Tuturor le reveni zâmbetul pe buze. 

Acesta s-a hotărât a renunţa la pasiunea sa şi le 

spuse că îşi va schimba profesia, doar pentru a le 

fi alături lor, celor mai dragi fiinţe din viaţa sa. 

Din acel moment familia Tudor şi-a schimbat 

destinul, viaţa lor fiind învăluită în dragoste. 

Aron Andreea -Florentina,  

Clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Măgura 
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LUMINA CRĂCIUNULUI 

  . 

 Lumini, lumini, lumini. Peste tot în oraş, lumini. 

Pe străzi, la ferestrele blocurilor, în parc, 

decoraţiuni din cele mai frumoase şi strălucitoare. 

Dacă alegi să străbaţi parcul într-o seară călduţă 

de iarnă, cu siguranţă nu vei observa nimic altceva 

decât luminile multicolore care îţi vor lua ochii, 

nu vei observa nici mormanul de hăinuţe ude de 

pe banca din parc. 

 Tot timpul stă acolo, mai puţin ziua, când 

colindă străzile în căutarea unui covrig oferit din 

suflet. Parcă îl văd, da, micuţ de tot, se acoperă cu 

zdrenţele ude şi doarme acolo noaptea chiar dacă 

e ger. Dar să vă spun povestea. 

 S-a trezit aproape îngheţat. În picioruşele 

fragede şi degerate, papucii de gumă, oferiţi de o 

vânzătoare vara trecută, prinseră un strat de 

brumă. Nici costumul vechi de stofă nu-i rezistă 

gerului. Manşetele tocite capătă ţurţuri firavi. 

 Se ridică de sub hainele cu care se învelise 

noaptea trecută. Îşi întinde oasele şi priveşte în 

jur: oameni veseli, circulând în trăsuri împodobite, 

şi miros de gogoşi proaspete. Un zâmbet amorţit 

apare pe faţa vânătă a micuţului, iar o lacrimă 

fierbinte i  se desprinde din ochiul stâng, 

provocând un abur moale pe pământul bătut de 

brumă. Încercând să-şi dezlipească genele 

îngheţate ale ochiului drept, porneşte încet pe 

aleea parcului. 

 

 

 Traversând parcul, observă brutăria lui      

,, Moş Gogoaşă”. Se îndreaptă fericit într-acolo, 

însă în apropiere se opreşte. Nu avea niciun ban. 

În faţa lui, la tejghea, o fetiţă cu bucle castanii şi 

cu un palton roşu aprins degusta o felie de 

cozonac. Băieţelul a încercat să zâmbească şi  să 

îşi netezească părul rebel, iar fetiţa, privindu-l de 

sus, adaugă un ,, hm!” autoritar şi se îndepărtă 

mândră. 

Dincolo de tejghea, soţia brutarului îi zâmbea, 

întinzându-i o jumătate de cozonac scump, după 

care îi face semn să plece cât mai repede: 

 ― Unde-i cealaltă jumătate de cozonac? 

dădu buzna brutarul, urlând la soţia sa. 

 ― E ajunul Crăciunului, dragule... 

 ― Şi ce ?! 

 ― M-am gândit că e frumos să dăruieşti, 

să fii amabil... 

 ― Sigur, iar la noi gogoşile se coc cu apă, 

nu? 

 Băieţelul se îndepărtă alergând, fiindu-i 

milă de biata brutăreasă. Mergea încet pe străzile 

aglomerate. Era febra Crăciunului şi toate străzile 

erau aglomerate deoarece toţi oamenii mişunau în 

căutarea cadourilor. 
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 Deodată observă magazinul lui ,, Moş 

Crăciun”. Era cel mai scump, deoarece jucăriile 

erau din cele mai frumoase. S-a apropiat de 

vitrină, lipindu-şi obrajii liliachii de geamurile 

lustruite. Un trenuleţ cu abur plimba figurine 

multicolore pe o machetă decorată pentru 

Crăciun.  Privea fascinat, însă o lovitură de 

mătură îl distrage. Vânzătoarea deschide uşa şi 

începe să ţipe: 

 ― Vrei să îmi lustruieşti geamurile, ha? 

 Băiatul fuge până dă de o casă mare, 

foarte frumoasă, cu ferestre mari. Se aşeză pe 

mocheta caldă a treptelor, savurând jumătatea de 

cozonac. Se aşternuse o linişte deplină... Instalaţia 

de pe acoperişul impunătoarei case cânta. 

Deodată, un grup de copii hoţomani trece în 

goană, fiecare având în mână câte un ren de 

plastic cu luminiţe. Unul ajunse pe trotuar. S-a 

îndreptat să-l ia, însă simţi o lovitură puternică de 

mătură în creştetul capului şi căzu. 

 Intrase într-un fel de amnezie combinată 

cu amorţeală. A mai auzit sunetul ambulanţei, 

după care a simţit două mâini ce l-au ridicat de pe 

trotuar... apoi a adormit ca anesteziat. 

 Se afla învelit într-o pătură de lână, caldă, 

pe un fotoliu confortabil, în faţa unui şemineu 

imens, însă deocamdată nu se putea mişca deloc. 

 ― Domnule doctor, spunea gazda casei 

impunătoare, ce s-a întâmplat cu băieţelul? 

 ― Nu ştiu să vă spun exact, ezită 

doctorul. Frigul ar fi fost letal, era pe cale de a 

face şoc hipotermic când l-aţi adus înăuntru.  

 Femeia privea deznădăjduită un tablou cu 

imaginea unui copil. Îl pierduse acum doi ani, pe 

trotuarele oraşului, într-un ajun de Crăciun. Era 

disperată. După multe căutări, a renunţat, 

considerând că acesta a decedat datorită frigului, 

pierdut fiind în marele oraş. 

 Intră în camera luminată de şemineu, se 

aşeză în genunchi lângă copil, strângându-i mâna 

fragedă. Tresări, realizând că băiatul nu mai avea 

puls şi începu să plângă pe înfundate, cu capul 

sprijinit de braţul fotoliului. 

 În acest timp băieţelul călătorea pe 

culoarele minţii sale. Se vedea din nou mic, de 

mână cu mama sa, ieşind din casă după 

cumpărături, după care se vede singur în mijlocul 

mulţimii, colindând străzile oraşului. O lumină 

puternică îi apăru în faţa ochilor. Deschise ochii... 

 Mama sa se ridică... priveşte ochii 

copilului, apoi costumul ud cu care plecase 

copilul ei la cumpărături pentru Crăciun, acum doi 

ani. Amintirile îi trecură prin faţa ochilor şi îşi 

îmbrăţişă fiul deodată, în faţa căminului cald. 

 Deasupra lor, icoana Micii Domnului 

vărsă o lacrimă sinceră şi curată 

Mirea Maria Ecaterina 

Colegiul National “B.P. Hasdeu” Buzau 
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Astăzi s-a născut Iisus! 
E un semn venit de sus. 
Cu toți să ne bucurăm,  
Un colind noi să cântăm! 

ANDRONE TEODOR- ALEXANDRU  

Clasa a VI-a, Școala Gimnazială Măgura 

Magii au aflat 
Vestea despre împărat, 
Împăratul cel vestit, 
Mesia numit. 

NAȘTEREA DOMNULUI 

Cad din cer steluțe-n ploaie, 
Drum de zahăr sunt nămeții. 
Bucuroși încep copiii 
Să alerge  prin zăpadă. 
  
Și Crăciunul e aproape, 
Noi pe Moș îl așteptăm, 
Să vină să  ne așeze 
Cadourile sub un  pom. 
  
Că-i haină sau jucărie, 
Că e carte sau un ban, 
Le numesc copilărie, 
Le port ca pe-un talisman. 

GRIGORE CĂTALINA  

Clasa a VI-a, Școala Gimnazială Măgura 

IARNA 
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Iarna e la ușa mea. 
Oare ce aduce ea? 
Multe, multe bucurii, 
Pentru foarte mulți copii.  

A-nceput să ningă 
Și afară-i ger. 
Omul de zăpadă 
Se uită spre cer. 
 
Fulgul de zăpadă 
Așteaptă și el 
Să vină Crăciunul 
C-un dar mititel. 

FULGUL DE ZĂPADĂ 

IARNA 

VIZITIU DARIA  

Clasa a VI-a, Școala Gimnazială Măgura 

Cu zăpadă ne jucăm, 
Cu sania noi ne dăm. 
Nu ne mai vedem deloc, 
Zăpadă e cât un bloc. 

RADU ANA-MARIA  

Clasa a VI-a, Școala Gimnazială Măgura 

Bradul verde e fălos, 
Pentru că a nins frumos. 
Zăpada l-a- mpodobit, 
Acum este pregătit. 
  
Copiii, când îl zăresc, 
Pe loc se înveselesc 
Și se strâng în jurul lui 
În așteptarea Moșului. 

BRADUL 

NASTASIA GABRIELA  

Clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Măgura 
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Moș Crăciun, bătrân, haios 
Astăzi este bucuros. 
Toți copiii îl așteaptă 
Cu daruri, să le împartă. 
  
Tolba-i este încărcată,  
În sanie e urcată. 
Moșu-i gata de plecare 
Vreți să-i facem o urare? 

MOȘ CRĂCIUN 

BANGU IASMINA  

Clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Măgura 

Rudolph are nasul roșu, 
Este asortat cu Moșu’. 
Vesel  este că-l ajută,  
Cadouri să ne aducă. 
  
Primul e la sanie, 
De ger nu se sperie. 
Pe cer repede el  trece, 
Nici cometa nu-l intrece. 

MIREA MARA  

Clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Măgura 

RUDOLPH 
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Să descifrăm misterul din spatele cărții! 

 Într-o perioadă în care adolescenții 

preferă filmul  în detrimentul cărții și trăiesc o 

criză a identității, romanul lui J. D. Salinger 

revine în atenția cititorilor, având o temă mereu  

de actualitate.  

 Romanul a apărut în anul 1951, fiind un 

roman subiectiv, iar perspectiva narativă este cea 

a unui adolescent de 17 ani care trece printr-o 

criză a adolescenței și se revoltă împotriva 

adulților, împotriva unei societăți care 

uniformizează. 

 Holden Caulfield este un adolescent rebel 

ce își alege ca arme izolarea, sinceritatea și 

umorul, acesta considerând și filmul un ,, mediu 

nesincer”, fiind pasionat de citit: ,, Ceea ce mă 

impresionează cu adevărat la o carte este să îți 

dorești, atunci când o termini de citit, ca 

scriitorul să-ți fie prieten foarte apropiat și să îl 

poți suna oricând. Asta nu se întâmplă foarte des, 

totuși.” 

 Acțiunea romanului se petrece în zilele de 

școală de dinaintea Crăciunului, perioadă în care 

protagonistul romanului trece prin diferite 

experiențe care îi vor influența devenirea, 

romanul fiind un bildungsroman: ,, Viața este 

într-adevăr un joc! Este un joc pe care se cade 

să-l joci după regulile lui.” 

 Romanul abundă în momente de flash- 

back, care îl fac pe acesta să își regândească 

reacțiile. Pe parcursul scrierii, protagonistul 

oscilează între siguranța lumii simple a copilăriei 

și problemele ce trebuie înfruntate în lumea 

complicată a adulților, totuși, acționează în 

conformitate cu normele sociale, chiar dacă nu e 

de acord cu acestea și ține cont de părerea 

mentorilor săi și de cea a membrilor familiei: 

 ,, Printre alte lucruri, o să îți dai seama că nu 

ești prima persoană care a fost vreodată nesigură 

sau speriată de comportamentul uman. Nu ești 

sub nicio formă singurul care trece prin acele 

situații. O mulțime de oameni au fost în egală 

măsură tulburați din punct de vedere moral și 

spiritual cum ești tu acum. Din fericire unii dețin 

recorduri ale acestor stări.” 

 Vă întrebați ce legătură are 

titlul romanului cu acțiunea sa? Nu 

vă pot spune decât faptul că acesta 

are legătură cu unul dintre membrii 

familiei sale care are un rol decisiv în 

stabilirea priorităților personajului 

principal. Las ca sentimentul de 

curiozitate să devină un instrument al 

cunoașterii și să vă conducă spre 

aflarea răspunsului pentru această 

întrebare, într-un roman ce prezintă 

labirintul perioadei adolescentine. 

Prof. Cristian Iulia 

Școala Gimnazială Măgura 
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 Bucurii, lacrimi, invidie, empatie, iubire, 

sensibilitate, răutate... sunt foarte multe de spus 

atunci când ne raportăm la ce amalgam de 

sentimente caracterizează un om. 

 Cea mai importantă calitate umană cu 

care ne-a înzestrat Dumnezeu este iubirea. Unii 

dintre noi pierdem din intensitatea acestui 

sentiment, însă există oameni care, prin simpla 

lor prezență, ne amintesc de acest sentiment 

înălțător. 

 Doamna profesoară Magda Grigoraș a 

fost un om care emana iubire, în prezența sa nu 

puteai să nu te străduiești să fii mai bun.  Un 

om ale cărui cuvinte bune și calde, spuse cu 

sufletul, creau o atmosferă senină, o atmosferă 

în care te cuprindea cu brațe nevăzute și te 

determina să spui: ,, Fiecare zi este frumoasă!”, 

,, Fiecare om este unic.” Sensibilitatea sa era 

fără mărgini, reușind să-i facă pe cei 

neastâmpărați să-și schimbe comportamentul, 

spunând doar vorbe calde.  

 Există în școală un loc care îți aduce atât 

bucurie, cât și tristețe, urmate de un sentiment 

care nu poate fi descris, care îți umple sufletul, 

îți invadează ochii. 

 Nu trebuie să ne întrebăm de ce. Trebuie 

să închidem ochii și  să ne-o amintim și vom 

înțelege că tot ceea ce a fost ea și tot ceea ce a 

însemnat pentru noi va rămâne în sufletele 

noastre. 

 Ce am învățat de la doamna profesoară 

Magda?  Am învățat să fim buni și iubitori mai 

presus de toate, că fiecare zi este un dar 

neprețuit, orice zi fiind frumoasă atât timp cât o 

trăim cu inima curată. 

Un înger printre oameni 

Mirea Maria 

Colegiul National “B.P. Hasdeu” Buzau 
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Mâine veți fi ceea ce astăzi ati ales să fiți. 
 Urmați-vă visurile și doar așa ceea ce veți face în viață vă 

va aduce împlinire! 

Perspective 

Promoția 2017 
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