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Nou început 
 

În fiecare an trăim cu intensitate maximă începutul unui 

nou an şcolar. Acest moment toarnă în pieptul nostru – al 

profesorilor şi al elevilor - un amestec misterios de 

curiozitate, forţă, ambiţie şi speranţă, parfum cu emoţiile 

noului început de toamnă, al cărei farmec nu îşi va pierde 

niciodată ecoul.  

Elevii se aşează visători la linia de start, cu gândul că 

pornesc în cursă pentru a-şi croi un drum în viaţă şi pentru a-

şi alege o carieră, ţinând cont de faptul că de alegerile pe care 

le fac depinde viitorul lor. Vorba proverbului: „Cum îţi 

aşterni, aşa dormi”.  Noi,  profesorii ne alăturăm bucuroşi 

acestor tineri dornici să îşi formeze viitorul, sprijinindu-i pe 

cât ne stă în putinţă. Când spectrul de opţiuni se lărgeşte, 

viziunea se actualizează.  În şcoală, atât cei care formează, 

cât şi cei care sunt formaţi, colecţionează cunoştinţe, calităţi, 

experienţe, diplome… Fără să ne dăm seama, suntem 

parteneri la „şcoala vieţii”. Mai avem o mulţime de lucruri de 

învăţat, dar vrem să împărtăşim ceea ce ştim cu semenii 

noştri. 

Şcoala este ceva mai mult decât o clădire cu coridoare drepte sau 

întortocheate, cu săli misterioase; ea este un spaţiu viu, atrăgător, care 

rămâne mereu în amintire. Mai mult,  şcoala este şi subiect literar. 

Mulţi scriitori au depus mărturie despre anii de şcoală. 

Sufletul şcolii sunt elevii şi profesorii, necunoscute 

într-o ecuaţie al cărei rezultat îl reprezintă formarea. 

Elevul vine la şcoală pentru a şti, iar profesorul îl ajută să 

ştie şi să fie. Elevul vine la şcoală pentru că trebuie, iar 

mai apoi descoperă ce bine te simţi în mijlocul unor 

persoane de vârsta ta, cu elanuri copilăreşti şi, cu dorinţa 

de a face lumea mai bună. adolescentine Profesorul este 

aceea persoană care îl călăuzeşte printr-un univers 

complicat, dar seducător, care îi propune un model şi îl 

ajută să descopere şi să se descopere. 

Valorile sunt cele care ne motivează în drumul 

împlinirii şi evoluţiei personale. Ele reprezintă cele mai 

profunde dorinţe ale noastre şi reflectă modul în care 

alegem să relaţionăm cu lumea, ce înseamnă pentru noi 

binele şi răul, ne influenţează comportamentul şi 

obiectivele. Tocmai de aceea este important ca obiectivele 

noastre să fie centrate pe valorile pe care le avem: 

altruism, ambiţie, colaborare, competiţie, creativitate, 

curaj, dreptate, evoluţie, încredere, onestitate, optimism, 

respect. Doar aşa vom privi în urmă cu satisfacţia că ne-

am folosit talentele, construindu-ne o viaţă în acord cu 

ceea ce este important pentru noi, că ne-am putut exprima 

sinele şi valorile în destinul pe care ni l-am ales, că am 

trăit în conformitate cu povestea vieţii noastre pe care am 

conceput-o încă din copilărie… 

Director, prof. Avram Lumini ţa Eugenia 
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„ Școala noastră dragă” 

 
 

Acum 2000 de ani, Apostolul Pavel prea 

frumos spunea: „Dacă dragoste nu e, atunci nimic nu 

e!”. Astăzi, după 30 de ani de la absolvirea Școlii 

Gimnaziale „Teodor V. Ștefanelli”, îmi permit să-l 
parafrazez spunând că: „Dacă educație nu e, nimic nu 

e!”.  

Ce datorez eu școlii și dascălilor ei? Multe le 

datorez: ca școlăriță în clasele primare, ca elevă mai 

mare în gimnaziu, ca învățătoare debutantă și apoi 

experimentată, ca om al școlii cu răspundere și datorii. 

Școala „Teodor V. Ștefanelli” se află la 

temelia evoluției mele școlare și generale. În ea am 

învățat o bună carte și mi-am format trăsături și 
deprinderi folositoare și 

temeinice, necesare în 

școală, în familie, în 

societate. M-am ordonat și 

disciplinat în toate. Am 

învățat să mă observ, să 

mă compar cu alții, să-mi 

aleg „modele” de conduită 

profesională, să primesc 
lumina cărții și să fiu 

recunoscătoare pentru ceea 

ce primesc. Așa cerea 

doamna învățătoare Oltea 

Dominte, așa cerea domnul 

director Noapteș Gicu, așa se cerea în toată școala. 

Disciplina și exigența domneau în clasă și peste tot. 

„Doamna  noastră” Oltea Dominte ne-a îndreptat 

pașii pe drumul drept. Era sfânt cuvântul său. Cine se 
abătea primea sfatul meritat, când blând, când sever, iar 

cine o asculta se bucura de laudă și dragoste. Ea a fost 

pentru mine cel mai luminos „far” ce mi-a iradiat 

mintea și simțirea. Personalitatea ei mi-a marcat 

ucenicia școlară și m-a motivat în alegerea profesiei de 

educator. Aș alătura doamnei Dominte alte câteva nume 

care au onorat școala noastră primară: Rodica Toxin, 

Elena Lalău,  Elena Moldovan, ca să dau măcar câteva 

exemple din pleiada bunelor învățătoare. 

Au urmat profesorii competenți, exigenți și severi, 

pe care-i respectam și admiram pentru prestanță și exemplu 

profesional. Intrarea lor în clasă mă emoționa, dar emoțiile 

erau compensate de lecția atrăgătoare și motivantă pe care o 

primeam. Grație acestor dascăli mi-am înălțat edificiul 

educațional până la devenirea mea profesională.  

Ca învățătoare începătoare, mă îndreptam cu gândul 

nostalgic și recunoscător spre dascălii mei, mă lăsam „furată” 
de modelele lor și găseam la ei răspunsuri la toate întrebările 

mele, „soluții” salvatoare la problemele clasei. Dăinuie în 

amintirea mea orele cu lecții bogate, clare și antrenante, 

conduse cu rigoare și tact de profesorii acelui timp: Noapteș  

Gicu, Florescu Temistocle, Bratu Gheorghe, Busuioc 

Ecaterina, Nistor Valeria, Grigoruță Maria, Andrieș George, 

Dranga Tiberiu, Toxin Gheorghe, Noapteş Astrida, fiecare cu 

„modelul” său. Lor le datorăm  renumele școlii. Lor le 

datorez pregătirea și evoluția mea. 
Acum, după 30 de ani, 

pot spune, fără falsă modestie, 

că m-am străduit și eu să 

devin un cadru didactic 

„model” pentru toți școlarii 

mei. A fost și mai este nevoie 

de foarte multă muncă. A fost 

nevoie de competență, de 

rigurozitate și exigență, 
dublate de multă bunătate, 

înțelegere și afecțiune. A 

trebuit să pun „modelele” 

întâlnite în viața mea în acord 

cu lungimea de undă a 

sensibilității și inteligenței mele, a inclinațiilor și hotărârilor 

mele. Pentru că orice „model” didactic întâlnit a reprezentat, 

de fapt, speranța lăuntrică că urmându-i exemplul, la capătul 

drumului, mă așteaptă propria mea imagine, propria mea 
personalitate, a celei ce mi-am propus să devin.  

Astăzi sunt un cadru didactic cu experiență, dar tot mă 

raportez, cu încredere și recunoștință, la înaintașii Școlii 

Gimnaziale „Teodor V. Ștefanelli”. 

Urmând exemplul școlii de ieri, să ne facem 

datoria în școala de azi, slujind cu credință și pasiune la 

„altarul” științei de carte, deoarece: „Dacă educație susținută 

cu dragoste nu e, atunci nimic nu e”! 

                  Prof. Blidar -Coca Adriana                                                         
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Cum corectăm greşelile de scriere? 
 
Condiţia esenţială a unei scrieri corecte o 

constituie formarea la elevi a deprinderilor analizei 
independente a propriului scris în perioada învăţării 
gramaticii.  
 La clasele I şi a II-a şi în situaţii în care nu au 
fost încă explicate regulile, am folosit corectarea 
integrală directă, desfiinţând pe caiet scrierea greşită şi 
înlocuind-o cu imaginea corectă a cuvântului. O literă 
omisă ori înlocuită cu alta am scris-o cu cerneală roşie 
la locul ei în interiorul cuvântului. În caz contrar 
citirea se face prin omiterea literei introduse prin 
corectare sau prin reţinerea tocmai a celei greşite. La 
fel am procedat şi în cazul scrierii cu iniţiale 
majuscule, la folosirea cratimei sau la scrierea 
cuvintelor compuse. 
 "Formele necorecte obosesc de două ori 
mintea - întâi se întipăresc, apoi trebuie şterse ca în 
locul lor să vină formele corecte în timp ce forma 
corectă oboseşte mintea o singură dată."1 

 La sfârşitul lucrărilor am scris în forma 
corectă toate cuvintele greşite de elev, care ştia că 
trebuie să le recitească şi să le copieze alături de 
model. Am folosit acest procedeu deoarece, atunci 
când primesc lucrarea corectată, şcolarii mici au 
înclinaţia de a-şi număra greşelile fără a analiza 
gravitatea lor şi fără a-şi pune problema scrierii 
corecte. 
 Treptat am renunţat la scrierea cuvintelor la 
sfârşitul lucrării, această sarcină revenind tot elevului 
care le citea corectate în interiorul textului şi le copia 
apoi singur. Numai încheindu-se cu munca 
independentă a copilului corectarea greşelilor de către 
învăţător este eficientă şi conduce la corectarea 
scrisului şi la formarea capacităţii de autocontrol. 
 În clasele a III-a şi a IV-a am introdus şi 
procedee de corectare care-i obligă pe elevi să 
gândească asupra formelor ortografice. În vederea 
corectării independente a temelor şi lucrărilor am 
utilizat începutul de corectare. Astfel, de la corectare 
am realizat trecerea la autocontrolul elevilor asupra 
propriei lor scrieri. 
 Cele trei forme ale începutului de corectare: 
 1. Am tăiat greşeala făcută iar pe marginea 
paginii am scris: 
 - structura cuvântului (înegri; în + negru); 
 - un cuvânt cu structura asemănătoare 
(înpreună; împărat); 
 - cuvântul sinonim (Nu a citit de loc.; defel, 
nicidecum ) 
                                         (Colega s-a a venit.; ei, lui) 
 - cuvintele care sunt scrise cu cratimă (Ma-i 
chemat.; mă ai ) 

 - referiri la regulă (făt-frumos; Cum se scriu 
numele de persoane sau cele date personajelor 
literare?   sau   Copiii se ducea.; La ce număr se află 
substantivul cu rol de subiect?) 
 2. Am subliniat greşelile, elevilor revenindu-
le sarcina de a scrie forma corectă pe marginea 
caietului sau la sfârşitul lucrării. 
 3. Am  indicat  numărul  total  al greşelilor de 
ortografie  iar  elevii le-au identificat şi le-au corectat 
după modelele anterioare. 
 Ultimul procedeu de corectare l-am introdus 
spre sfârşitul clasei a IV-a. 
 Indiferent de forma începutului de corectare, 
după ce elevii au realizat corectarea lucrării  am 
verificat iarăşi scrierea pentru a nu se strecura alte 
greşeli, iar apoi am analizat cu ajutorul lor, la tablă, 
greşelile tipice frecvente.  
 Pentru greşelile care au la origine cauze de 
ordin fonetic am folosit metoda fonetică, analitico-
sintetică ca în exemplul: Ghiaţa a acoperit lacul. Am 
cerut elevilor să dea exemple de cuvinte asemănătoare: 
teamă, gheară, ceară. Am procedat astfel pentru că 
"ceea ce poate rămâne nedistins în pronunţare poate 
de asemenea a fi nedeosebit în scriere ".2 

De la autocontrol la autoevaluare nu este 
decât un pas. Adesea, chiar  fără  a fi  întrebaţi,  după  
verificare, elevii  din  clasele a III-a  şi a IV-a îşi 
propun nota sau îşi spun părerea asupra notei ce-o 
merită colegul examinat, fiind adeseori aproape de 
realitate. 
 "Autoaprecierea reprezintă expresia unei 
motivaţii lăuntrice faţă de învăţătură şi devine un 
mijloc de cultivare a unei atitudini pozitive faţă de 
propria activitate."3
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Regăsindu-l pe Eminescu

Azi, 

elevii din clasa a VII-a B, de la Ș

,,Teodor V. Ștefanelli”, au organizat o activitate cu 

ocazia împlinirii a 166 de ani de la na

poet, Mihai Eminescu. Sub titulatura 

pe Eminescu”, elevii școlii au adus omagii poetului 

naţional prin momente literar-artistice 

recitarea unor poezii, atât în limba român

limba englez

Prin activitatea de astăzi, organizatorii 

propus atât omagierea poetului na

atragerea elevilor către lectură

creativităţii şi a lucrului în echipă, prin

metodică. 

IN MEMORIAM …POETUL NEPERECHE

DE CUVINTE 

l pe Eminescu 

Azi, 15 ianuarie 2016, 

Școala Gimnazială 

au organizat o activitate cu 

de la nașterea marelui 

poet, Mihai Eminescu. Sub titulatura  „Regăsindu-l 

i au adus omagii poetului 

artistice şi prin 

recitarea unor poezii, atât în limba română cât şi în 

limba engleză. 

 

ăzi, organizatorii şi-au 

atât omagierea poetului naţional, cât şi 

tre lectură şi stimularea 

i a lucrului în echipă, prin  activitatea 

Totodată, activitate

rolului bibliotecii şcolare în reducerea distan

culturale şi psihologice dintre elevi 

realizarea animaţiilor centrate pe obiectul

şi pe cititor, actiunea desfă

școlii .       

Elevii au fost încânta

comemorativ eminescian, activitatea finalizându

cu aplauze care au descris starea de spirit a 

participanţilor. 

                              

…POETUL NEPERECHE     
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activitatea a vizat promovarea 

colare în reducerea distanţei 

i psihologice dintre elevi şi carte,  prin 

iilor centrate pe obiectul  de lectură 

desfășurându-se in biblioteca 

 

 

Elevii au fost încântaţi de momentul 

comemorativ eminescian, activitatea finalizându-se 

cu aplauze care au descris starea de spirit a 

                              Prof. Nuțescu Gabriela 
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 Pe 15 ianuarie, anul acesta, 
doamnele învățătoare de la clasele a II
a III-a B, Luminița  Sbiera 
Ștefan  au organizat o festivitate în memoria 
marelui nostru poet Mihai Eminescu 
prietenului său Ion Creangă. Elevilor li s
prezentat un material despre via
activitatea lui  Mihai Eminescu. Ei au avut 
de transcris  și de citit fragmente din operele 
celor doi scriitori, au recitat poezii, au 
vizionat videoclipuri  și au cântat balade 
scrise  de Luceafărul poeziei române
Munca elevilor a fost recompensat
semne de carte  pe care se reg
celebre scrise de Eminescu. 

            Cu toții ne-am simțit minunat, am 
trăit pentru puțin timp în mirifica lume a 
lui Creangă, în Humuleștiul  jocurilor pline 
de hazul și farmecul copilăriei. Totodat
am citit și am recitat  poezii, elevii fiind 
impresionați de frumusețile naturii, a 
istoriei și a dragostei, surprinse în opera 
eminesciană, rememorând câteva crâmpeie 
din opera poetului nepereche. 
            Dorim ca astfel de activit
desfășoare mai des astfel încât
elevilor cu opera marilor clasici români s
fie mai interactiv. Vrem să atragem elevii în 
lumea fascinantă a lecturii. Dup
spunea Eminescu:” Citește! Numai citind 
mereu creierul tău va deveni un laborator
nesfârșit de idei și imagini, din care vei 
întocmi înțelesul și filozofia vie
 
                       
    
                        Prof. Ștefan Petronela
 

IN MEMORIAM …POETUL NEPERECHE

DE CUVINTE 

Pe 15 ianuarie, anul acesta, 
toare de la clasele a II-a A și 

a  Sbiera și Petronela 
tefan  au organizat o festivitate în memoria 

marelui nostru poet Mihai Eminescu și  a 
ă. Elevilor li s-a 

prezentat un material despre viața și 
activitatea lui  Mihai Eminescu. Ei au avut 

i de citit fragmente din operele 
celor doi scriitori, au recitat poezii, au 

i au cântat balade 
rul poeziei românești. 

Munca elevilor a fost recompensată cu  
pe care se regăseau citate 

țit minunat, am 
in timp în mirifica lume a 

tiul  jocurilor pline 
i farmecul copilăriei. Totodată 

i am recitat  poezii, elevii fiind 
țile naturii, a 

i a dragostei, surprinse în opera 
, rememorând câteva crâmpeie 

 
Dorim ca astfel de activități să se 

oare mai des astfel încât contactul 
arilor clasici români să 

ă atragem elevii în 
 a lecturii. După cum 

ște! Numai citind 
u va deveni un laborator 

i imagini, din care vei 
i filozofia vieții”   

tefan Petronela 
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Despre plăcerea de a citi 

  Cu toții știm că, în zilele noastre, 

lectura a pierdut tot mai mult teren în fața 

calculatorului care oferă răspunsuri utile 

într-un timp record și în fața televiziunii care 

răspunde nevoii de ficțiune a copiilor. 

Cartea a pierdut teren nu numai la noi, ci în 

întreaga lume, astfel că, se poate spune că 

elevii citesc doar din obligație. Și atunci, ce 

putem face, pentru a atrage școlarii spre 

lectură, pentru a o transforma în plăcere?  

 O oportunitate s-a ivit odată cu 

înființarea clubului de lectură, în parteneriat 

cu Editura Art, de unde elevii își 

achiziționează cărțile pe care le citim apoi, 

împreună, în cadrul unor activități, în afara 

orarului clasei, dar și în particular. Sunt cărți 

recent traduse sau cărți din literatura clasică, 

în care copiii se regăsesc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 După parcurgerea cărții, urmează 

activități diverse, propuse în jurnalul de 

lectură: de povestire, de interpretare în 

manieră proprie, de  creație, de reprezentare 

prin desen a unei secvențe. 

 Fiind o activitate facultativă, clubul 

de lectură a avut succes în primul semestru 

al anului școlar în curs, micii cititori 

manifestându-și dorința de a o continua și în 

semestrul următor. Au început timid, dar au 

început să descopere plăcerea de a citi, de a 

se identifica cu personaje sau de a călători în 

lumi imaginare. Odată făcuți primii pași, am 

observat la mulți dintre ei nerăbdarea 

cititorului de a afla finalul unei povești. 

 Clubul de lectură se dovedește a fi 

colacul de salvare al promotorilor lecturii în 

lupta cu internetul și cu rețelele de 

socializare în special care captează atenția 

tinerilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Prof. Troașe Iulia 
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Călătorie în lumea literelor 

 

Toate fiinţele umane sunt 

recunoscute ca fiind cele mai evoluate 

mamifere de pe Terra. Însă acest aparent 

avantaj este însoţit de o mulţime de 

slăbiciuni. Una dintre aceste slăbiciuni este 

ataşarea de toate lucrurile din jurul nostru: 

de la unita familie, la copăcelul ce-l vezi în 

fiecare zi când vii de la şcoală. Şi eu am 

avut ,,contact’’ cu această slăbiciune: 

bineînţeles, cu familia , dar şi cu animale 

cum ar fi pisica sau chiar obiecte, mai exact 

obiectele cele mai pline de învăţăminte 

istorice, de mare folos omenirii. Pentru cei 

care aşteaptă cu nerăbdare să dezvălui 

surpriza, ei bine! … bătaie de tobe …. pe 

locuri …fiţi pregătiţi!... le voi satisface 

dorinţa: obiectul de care eu mă ataşez în 

proporţie de 99,9%  este O CARTE!!! 

 Toată această aventură a început cu 

prima carte citită. Nu mult a durat să termin 

toate cărţile de vârsta mea de acasă. Apoi, pe 

la vârsta de opt ani, aveam deja o fişă ,,de 

lectură’’, cum o numesc eu, la Biblioteca 

Municipală. În ziua aceea, când am păşit 

pentru prima oară în bibliotecă, mi-am dat 

frâu liber pasiunii de ,,a mânca’’ cărţile, pe 

pâine! Citeam orice carte îmi pica în mână, 

cărţi cu aventuri pe mare mai ales. Astfel, 

până în prezent am acumulat destule 

informaţii încât să mă descurc în viaţă. Însă, 

există o carte care a avut puterea de a mă 

face să plâng, să râd, să mă încrunt şi să 

zâmbesc de la primele capitole.   

 Totul a început într-o obişnuită zi în 

care am mers la Biblioteca Municipală 

împreună cu sora mea. M-am plimbat printre 

rafturi şi mi-am ales vreo două cărţi mai 

subţirele. Ca la orice bibliotecă care se 

respectă ,şi aceasta avea atât cărţi vechi, cât 

şi cărţi noi; aşa se face că erau amestecate 

cele noi cu cele vechi. Printre cărţi prăfuite 

şi îngălbenite strălucea o carte cu cotor 

verde. Instinctul m-a împins spre acea carte 

şi în următoarea secundă o aveam în mână. 

Era o carte de culoare verde, groasă de 

aproximativ patru centimetri; titlul m-a 

impresionat pe dată ,,Elias şi spioana 

cărturarilor’’, dar şi imaginea unui imens 

amfiteatru, abia conturat. Grosimea cărţii m-

a pus pe gânduri, dar m-am hotărât să fac o 

încercare şi să mă înham la o nouă călătorie 

în lumea literelor, unde totul este posibil. 

Am împrumutat cartea şi m-am dus acasă. 

 Trebuie să precizez că titlul şi 

coperta nu au prea mare importanţă decât la 

prima vedere. Când ajung acasă, pun cărţile 

undeva şi uit de ele. Aşa a fost şi cu această 

carte, doar că aici aveam o presimţire. 

 Spre seară, am luat cartea şi m-am 

aşezat în pat. I-am mângâiat coperţile 

cartonate cu fineţe şi am privit titlul scris cu 

litere aurii, lucioase. Am deschis cartea la 

primul capitol şi am început să citesc; 

întâmplarea începuse brusc, dintr-o dată 

parcă m-am trezit lângă Laia (spioana 

cărturarilor) şi priveam amândouă îndurerate 

cum casa ei ardea ca o troiţă. Vedeam cum 

frica şi deznădejdea puneau stăpânire pe ea 

şi nesuportând scena terifiantă Laia fugi fără 

să se uite înapoi… După primul capitol am 

închis cartea; coperta s-a izbit cu zgomot. 

Era deja târziu, dar magia acestei cărţi 

pusese stăpânire pe mine. În următoarele 

zile, cum veneam de la şcoală, fugeam în pat 

şi mă transportam în Imperiul ,,Cotropitor’’ 

sau în Imperiul Cărturarilor, iar aventura 

începea. Citeam rânduri, pagini, capitole 
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întregi fără să simt că citesc. Eram ca un 

simplu curios, care aterizase în mijlocul 

platoului de filmare, şi nu ştia ce se 

întâmplă. Totul era real şi se desfăşura în 

faţa ochilor mei într-o manieră originală. 

Literele şi cuvintele se transformau în 

personaje, sentimente, fapte eroice sau fapte 

ruşinoase ce săreau din carte şi începeau să-

şi joace destinul creat de o mână umană, ca 

şi a mea.     

 Zilele treceau, iar numărul paginilor 

rămase scădea văzând cu ochii. Eram foarte 

fericită că aventura din spatele paginilor se 

lega într-un final fericit, dar eram profund 

îndurerată că totuşi un final însemna 

terminarea cărţii. Totuşi, a sosit şi clipa în 

care până şi ultimul cuvânt s-a scurs şi am 

închis cartea. Am dus cartea la bibliotecă şi 

am lăsat-o acolo cu multă părere de rău. 

 Ce păcat că aventurile din spatele 

coperţilor se sfârşesc aşa de repede! 

 

      

 Balahura Daria, cl, a VI-a A 
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Soyons francophones! 
 

Petit à petit, il est devenu une tradition que le printemps arrive une fois avec le Festival Régional 

« Soyons francophones! »   

Cette année, le 20 mars (la Journée Internationale de la Francophonie), on a célébré la troisième 

édition de ce festival, qui a eu lieu à Gura Humorului et qui a réunit encore une fois les professeurs, les 

élèves et d’autres personnes qui aiment la langue, la culture et la civilisation française et francophone.  

Tout un après- midi, le publique a été invité à quitter les frontières roumaines pour entrer dans une 

monde où le seul moyen de communication et de transmission des émotions a été la langue française. On a 

pu écouter des poésies de diverses poètes de la littérature française, on a pu écouter des chansons françaises 

interprétées par des élèves de notre département, et encore on a pu voir des élèves qui ont joué diverses 

scénettes, en français.               

Parmi ces élèves ont 

été dix enfants de sixième 

classe de l’Ecole Gymnasiale 

« Teodor V. Ştefanelli » de 

Câmpulung Moldovenesc qui 

ont interprété avec succès 

l’histoire Le Petit Chaperon 

Rouge. Ils ont été appréciés 

par les organisateurs et ils ont 

eu l’occasion d’enrichir leurs 

connaissances concernant la 

langue française dans une 

manière amusante.     

 

Ce grand spectacle organisé pour fêter  La Journée Internationale de la Francophonie a réussi à créer 

une ambiance chaleureuse et relaxante, qui invitait à voyager dans l’espace francophone.    

Prof.Norocel Dorina 
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DIRE BONJOUR DANS LE MONDE 

 
Dire bonjour est la première chose que l'on 

fait lorsqu'on rencontre quelqu'un, où que l'on soit sur 
la planète. Mais dans certains pays, on souhaite bien 
plus qu'une simple bonne journée. 

Pour se saluer en Occident, on a l'habitude 
d'échanger une poignée de main. Cela peut donner une 
indication sur le caractère des gens: plus une personne 
serre la main fermement, plus elle est énergique. 

En Asie, le plus souvent, on fait une petite 
révérence en signe de respect : on incline la tête seule 
en Chine ; la tête et le buste au Japon (cela s'appelle 
l'ojigi) ; la tête avec les mains jointes en Inde et en 
Thaïlande (cela s'appelle le wai). 

 
Les Espagnols, les Mexicains et les Anglo-

Saxons se donnent l'accolade : ils se prennent dans les 
bras en se donnant des tapes dans le dos, car autrefois 
on voulait vérifier que l'autre ne portait pas d'arme 
cachée derrière son dos… 

 

Dans les pays musulmans, les hommes 
mettent la main sur le cœur en disant salam aleikoum 
(« la paix soit avec vous »). C'est de cette expression 
que vient le mot français « salamalec » (« faire des  

 
 

 
 
salamalecs », c'est faire des politesses en exagérant un 
peu). Les Juifs disent en hébreu shalom alekhem, qui a 
le même sens qu'en arabe. 
Chez les Inuit et les Lapons, où il fait très froid, on se 
frotte le bout du nez pour vérifier qu'il n'a pas gelé. En 
réalité, on touche plutôt la joue de l'autre avec son nez 
pour sentir son odeur. 

Au Tibet, pour dire bonjour, on se tire la 
langue ! Mais cela se pratique de moins en moins. On 
croyait autrefois que l'on pouvait jeter des sortilèges 
qui coloraient la langue. En la montrant, on prouvait 
qu'elle était nette. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prof.Norocel  Dorina-Maria 
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LA FÊTE DES MÈRES   
 

Tous les ans, au printemps, un jour est dédié aux 
mamans : c'est la fête des mères ! 
Il existe de nombreuses façons de célébrer cette journée. Tu 
peux lui faire un joli dessin, lui écrire un mot gentil, lui offrir 
un bouquet de fleurs ou même lui préparer une surprise ! 
            Auprès de ta famille ou à l'école, tu trouveras de l'aide 
et des conseils pour fabriquer un joli cadeau : un objet rigolo 
pour les mamans qui aiment rire, un délicieux gâteau pour les 
gourmandes, un collier ou une boîte à bijoux pour les 
coquettes… tu peux même lui écrire un poème, tout est 
permis ! 
            Avec beaucoup d'amour et un peu d'imagination, tu 
trouveras à coup sûr le cadeau qui fera plaisir à ta maman. 

 

Le savais-tu? 
La fête des mères est célébrée dans de nombreux pays même si 
la date n'est pas la même partout. 
En général, elle a lieu à la fin du mois de mai ou au début du 
mois de juin. 
La tradition de la fête des mères est très ancienne. Dans 
l'Antiquité, les Grecs organisaient des festivités dédiées à la 
déesse Rhéa, la mère des dieux. Chez les Romains, on célébrait 
les mères lors des Matronalia, au début du mois de mars. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
La semaine de la langue française et de la francophonie s’est 
déroulée cette année  du 12 au 20 mars. Cette semaine permets 
de célébrer la langue française à travers de nombreuses 
animations organisées partout en France et à l'étranger. 
Les élèves de notre école ont fêté cette semaine en chantant des 
chansons en français, en récitant des poésies écrites par des 
poètes d’origine française, en jouant de jeux en français et en 
réalisant des dessins avec des divers monuments de la France 
ou des dessins qui font référence à la belle relation d’amitié qui 
existe entre la France et la Roumanie.  

          
Starciuc Marius - VIB (L’Arc de Triomphe)                                

 

                                    
 Rusu Crina – VI B (La Tour Eiffel) 

 

 

 

 
Atomei Andrei – VII  
A (La relation entre la 

France et la 
Roumanie) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Prof. Norocel Dorina-Maria 
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Suntem școlari adevărați! 

          În seria de activități pe care le-am 
desfășurat cu mare plăcere a fost cea a 
sărbătoririi Zilei Naționale .Am cântat, am 
dansat și am vorbit despre importanța tricolorului 
în existența noastră, a românilor. Trebuie să 
învățăm să ne iubim țara adevărată așa cum este 
ea, frumoasă  și invidiată. Minusurile și plusurile 
le dau oamenii. Dovezile de iubire constau în 
lucruri mărunte  și mai ales în EDUCAȚIE. Pe 
acest drum  al descoperirii am pornit și noi… 

 

Alături de elevii Grupului Școlar am 
participat la o activitate din cadrul proiectului  
inițiat de doamnele prof. Vasiliu  Mihaela și 
prof. Moraru Elena  Am confecționat felicitări. 
Acțiunea a fost primită cu mult entuziasm de 
către toți participanții și a însemnat deschiderea 
unui șir de alte întâlniri similare , în cadrul 
proiectului.       

                                                                                                

De sărbători am încercat să aducem 
puțină  fericire  în sufletul celor mai puțin 
norocoși decât noi. Am pregătit cadouri care ne-
au ajutat să simțim bucuria de a dărui .  
Apreciem  inițiativa oamenilor care s-au implicat 
în  această campanie ShoeBox 2015. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Prof. Spatariu Cristiana 

De sărbători…… 

         Este iarnă și se apropie  sărbătorile. Se 
creează o atmosferă plină de taină și emoție la 
gândul că va veni Moșul cel bun ce aduce daruri 
și surprize tuturor.  Suntem cu toții prinși de 
valul acesta  în care cei mari se regăsesc la vârsta 
copilăriei , iar cei mici trăiesc la intensitate 
maxima fiecare moment. În așteptarea  lui Moș 
Crăciun am fost si noi, copiii clasei 
fluturașilor.Am pregătit  un mic spectacol , 
încercând să dovedim  cât de  frumoși   și de 
talentați  suntem.   
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 Cea mai așteptată săpt
ghiozdanele iau vacanță, iar elevii exerseaz
respectul față de semeni și  realiz
mediul înconjurător, competiția corect
 Elevii clasei a III-a A au desf
sănătos, cu caracter civic, de educa
 Săptămâna a început cu Crosul prim
unde am concurat cu colegii de vârst
 

Am vizitat Brigada de pompieri 
am aflat rolul lor în societatea noastr
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O săptămână „altfel” 
ă săptămână din anul școlar, pentru copii, este s
, iar elevii exersează, fără să conștientizeze, valori morale: prietenia, 
și  realizările lor, respectul față de înaintașii noștri,  respectul fa
ția corectă.  

a A au desfășurat activități diverse: de educație pentru stil de via
tos, cu caracter civic, de educație morală, activități recreative și de informare. 

mâna a început cu Crosul primăverii, competiție organizată pe stadionul din ora
unde am concurat cu colegii de vârstă apropiată. 

Am vizitat Brigada de pompieri și Subunitatea de jandarmi din orașul nostru, prilej cu care 
am aflat rolul lor în societatea noastră. 
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Ne-am simțit bine, servind masa de 
prânz împreună, povestind despre ceea ce ne 
pasionează pe noi, făcând planuri pentru zilele 
ce urmează în această săptămân
 

În excursia organizată în jude

zburăm și noi la Aeroportul „

domnitor se retrăgea pe timp de r

bucovinean, am ascultat balada marelui compozitor Ciprian Porumbescu la el acas

Am vizitat și grădina zoologic

să le vezi.  

A fost o săptămână reu
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Colectivul clasei a III-a A

 

it bine, servind masa de 
, povestind despre ceea ce ne 

când planuri pentru zilele 
ămână. 

ă în județ am aflat povestea dulce a înghețatei Betty, am încercat s

i noi la Aeroportul „Ștefan cel Mare”, ne-am plimbat în locurile în care marele 

gea pe timp de război, ne-am bucurat de începutul primăverii

bucovinean, am ascultat balada marelui compozitor Ciprian Porumbescu la el acas

dina zoologică „Șoimaru”, unde am admirat  animale pe care rar 

ă reușită, plină de voie-bună, în care ne-am simțit minunat!
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a A 

țatei Betty, am încercat să 

am plimbat în locurile în care marele 

ăverii la Muzeul satului 

bucovinean, am ascultat balada marelui compozitor Ciprian Porumbescu la el acasă.                                            

oimaru”, unde am admirat  animale pe care rar ți-e dat 

țit minunat! 
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JA in a Day    
 
 
În săptămâna 18 – 22 aprilie 2016, 

dedicată activităților din programul: „
altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, mai 
precis în ziua de 19 aprilie, împreun
clasei I A, pe care îi îndrum, am
activități learning by doing din cadrul 
proiectului Ja in a Day – Educație financiar

Proiectul și materialele utilizate în cadrul 
acestor activități au fost puse la dispozi
noastră, în urma încheierii unui acord de 
parteneriat, de către Junior Achievement 
România (Ja România), organizaţie non
care a fost fondată în anul 1993 şi este parte
Worldwide şi JA Europe. JA este cea mai mare 
şi cea mai dinamică organizaţie interna
educaţie economică şi antreprenorial
programele fiind urmate în 39 de
Europa și 123 din toată lumea.   

Pe parcursul celor patru ore dedicate 
acestui proiect s-au desfășurat activit
educație financiară, adaptate nivelului de 
înțelegere al elevilor de clasa I.  Prin intermediul 
activităților, elevii au observat consecin
modului în care aleg să îți cheltuiasc
buzunar, au învățat să diferențieze nevoile de 
dorințe precum și strategii de gestionare a 
banilor S-au utilizat în aceste activit
materiale puse la dispoziție de Ja România
și materiale pe care le-am preferat noi: jetoane, 
jucării, fructe, legume, dulciuri, hârtie colorat

Activitățile de educație financiar
în proiect i-au ajutat pe elevi să înțeleag
circulația banilor în societate, să
financiare informate în viața de zi cu zi, s
mai responsabili privind alegerile care implic
cheltuirea banilor și să economiseasc
viitor. 

 

ACTIVIT ĂȚI  EXTRACURRICULARE  

DINCOLO DE CUVINTE 

22 aprilie 2016, 
programul: „Școala 
 fii mai bun!”, mai 
împreună cu elevii 

m desfășurat 
din cadrul  

ie financiară. 
i materialele utilizate în cadrul 

i au fost puse la dispoziția 
, în urma încheierii unui acord de 

Junior Achievement 
, organizaţie non-profit, 

şi este parte a JA 
JA este cea mai mare 

ie internaţională de 
i antreprenorială, 

39 de țări din 

Pe parcursul celor patru ore dedicate 
urat activități de 

, adaptate nivelului de 
elegere al elevilor de clasa I.  Prin intermediul 

ilor, elevii au observat consecințele 
i cheltuiască banii de 

țieze nevoile de 
de gestionare a 

au utilizat în aceste activități atât 
Ja România cât 

am preferat noi: jetoane, 
rii, fructe, legume, dulciuri, hârtie colorată.  

ie financiară incluse 
țeleagă rolul și 

ia banilor în societate, să ia decizii 
a de zi cu zi, să fie 

mai responsabili privind alegerile care implică 
 economisească pentru 

 

 
 
 
 
 

 
                    
 
        
                            

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Prof. Maria Lăcrimioara Zbranca

15 

 
 
 

 
 

                   

 
                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

crimioara Zbranca 



 ACTIVIT
 

  DINCOLO DE CUVINTE

2015/2016 

 
”Hai la înverzit!”   
scria într-un slogan Asociația Ghizilor din 
Bucovina (Bucovina Guides), pe Facebook,  
lansând startul pentru o nouă campanie de 
plantat puieți pe Valea Putnei. A fost un motiv 
suficient pentru a ne lăsa convinși și   noi, elevii 
clasei a III-a B, de la Școala  Gimnazial
”Teodor V. Ștefanelli”, împreună
părinți, care au putut să  renunțe  la confortul 
căminului și au preferat un scurt dialog cu natura 
atât de mult încercată. 

Pentru a forma o societate mai bun
este suficient să nu faci rău, este necesar  s
bine. Acest lucru încerc să îl promovez 
străduiesc să-mi fac  elevii să-l con
Cu acest gând am pornit în acea sâmb
aprilie 2016, cu mic, cu mare  să plant
să ne luăm revanșa  față de emisiile de gaze, de 
gunoaiele aruncate în natură, de apa 
irosite. 

O surpriză plăcută a fost 
„încălzire” înainte de începerea acțiunii, preg
de către Andrei Doroftei din echipa Rebrand 
Your-Self, care ne-a înviorat și binedispus.

Aproximativ 300 de voluntari am  fost 
la acest eveniment, la care am depus efort ca, pe 
Valea Putnei să renască o mică parte din p
Bucovinei. Acțiunea nu a durat mai mult de 
câteva ore și a lăsat în urmă cea mai tân
pădure din zonă, pe care ne dorim din tot sufletul 
să mai mergem s-o revedem, cum a evoluat si 
poate, de ce nu, s-o îngrijim, pentru
puieții plantați  nu vor sfârși sufocaț
din jur.  

Și, ca bucuria noastră să fie deplin
natura ne-a oferit  o ploaie zdravănă
acțiune, drept mulțumire pentru efortul nostru 
dragostea pe care 
i-am oferit-o.  

 Sunt convinsă că dup
experiență cel mai mult au avut de  câ
elevii care au venit la această acțiune, deoarece 
au învățat  că lucrurile frumoase și durabile se 
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 după această 
 cel mai mult au avut de  câștigat 

țiune, deoarece 
și durabile se  

fac împreună cu oameni care iubesc frumosul, 
natura...oameni care știu s
o parte din energia lor pozitiv
unde ajung. Nu degeaba se spune c
sfințește locul”. 

 
 

 

                                 
 
        Prof. Ștefan Petronela
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 cu oameni care iubesc frumosul, 
știu să dăruiască și să-și lase 

o parte din energia lor pozitivă în locurile pe 
unde ajung. Nu degeaba se spune că ”omul 

Ștefan Petronela 
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PROIECT EDUCATIV – FAMILIA MEA 

 

Totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în 

primul rând şi în cea mai mare măsură, oamenii.  Între 

aceştia primul loc îl ocupă părin ţii şi educatorii.”                                                                                                 

A. S. Makarenko,   “Cartea pentru părin ţi” 

Familia a fost și este un subiect de discuție din multe 

puncte de vedere. Pentru unii valoare,  pentru alții  

”instituție”, familia încă este în centrul societății noastre și 

evoluează odată cu timpul.   

 Elevii clasei pregătitoare B împreună cu doamna 

învățătoare au participat în luna martie a acestui an la 

activitățile Proiectului educativ – Familia mea. 

Scopul proiectului a fost promovarea valorilor 

familiale și a importanţei familiei pentru creşterea şi 

dezvoltarea copilului.  

Pentru realizarea acestui proiect copiii împreună cu 

părinții și doamnele profesoare Balahura Luminița și 

Leontieș Laura au desfășurat două activități comune.  

Prima activitate derulată în cadrul proiectului a fost un 

atelier cu titlul:         ” Împreună construim familii puternice”. 

Cea de-a doua activitate ”Părinți voioși lângă copii 

frumoși” a fost un program artistic în care ”Albinuțele ” au 

arătat părinților cât de plini sunt fagurii cunoștințelor după 

aproape un an de școală. 

Toate discuțiile noastre despre familie s-au 

materializat  în câteva desene cu care am realizat o expoziție 

din care am selectat câteva pentru concursul cu aceeași temă. 

” Familia mea”. 

Sperăm că activitățile noastre vor fi apreciate și vom 

fi răsplătiți cu premii pentru efortul depus și promitem să ne 

implicăm activ și în alte proiecte. 

   Prof. Balahura Lumini ța 
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     Dragi cititori, acest articol vă va prezenta talentul 
trupe de teatru alcătuită din elevii ş
susţineţi pe micii actori în viitoarele spectacole.
     Elevii noştri au aptitudini atât în ceea ce prive
extraşcolare. Una dintre aceste activit
Luminiţa Avram şi a profesorilor coordonatori 
înţelegerea şi susţinerea întregului colectiv, aceast
importante spectacole la care a participat trupa a fost 
„ Poveste de iarnă ” organizat pe data de 15.12.2015  în sala de festivit
Câmpulung Moldovenesc. 
      Făcând parte şi eu din această trup
vocaţia şi pasiunea acestor tineri talenta
la timpul lor liber pentru a se dedica cu adev
rămâneam împreună câte 2-3 ore pentru a ne înv
înainte de marele spectacol de Crăciun, toate preg
de întâmpinare a spectatorilor era preg
     Ziua marelui spectacol a sosit. Actorii, plini de emo
Începe spectacolul. În deschidere sunt chiar piesele de teatru. Elevii clasei a cincea, îndruma
doamna profesoară Magda Lehaci, au preg
fiind doamna profesoară Ţăran Lumini
” , iar clasa a şaptea, cu ajutorul doamnei 
o’clock ”. De asemenea, clasa a şaptea a prezentat dou
profesoară Lehaci Magda, numite: ,,Elf ’s on strike ” 
     Aşa cum era de aşteptat, după nenum
intens acele momente şi au aplaudat ridica
zadar, iar motivaţia de a reuşi îi călă
    Concluzionând, trupa noastră de teatru merit
foarte mare succes. 
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TRUPA DE TEATRU 

ă va prezenta talentul şi realizările unei încântătoare si reprezentative 
 din elevii şcolii noastre, care sper să vă capteze atenţia ş

ii actori în viitoarele spectacole. 
tri au aptitudini atât în ceea ce priveşte învăţatul cât şi în realizarea activit

colare. Una dintre aceste activităţi este şi cea a trupei de teatru. Cu sprijinul doamnei directoare 
i a profesorilor coordonatori Ţaran Luminiţa si Lehaci Magda , precum 
inerea întregului colectiv, această trupă a prins viaţă. Unul dintre cele mai 

importante spectacole la care a participat trupa a fost  
ganizat pe data de 15.12.2015  în sala de festivităţi a C.N. Drago

i eu din această trupă, am avut ocazia de a participa la repetiţii. Atunci am realizat 
i pasiunea acestor tineri talentaţi care îşi ocupă majoritatea timpului cu actoria. Ei au renun

la timpul lor liber pentru a se dedica cu adevărat teatrului. În fiecare zi, după programul 
3 ore pentru a ne învăţa replicile, precum şi mişcările teatrale. Cu o z

înainte de marele spectacol de Crăciun, toate pregătirile se încheiaseră. Decorul era aranjat, iar muzica 
de întâmpinare a spectatorilor era pregătită. 

Ziua marelui spectacol a sosit. Actorii, plini de emoţie si de bucurie, păşesc sfios c
Începe spectacolul. În deschidere sunt chiar piesele de teatru. Elevii clasei a cincea, îndruma

 Magda Lehaci, au pregătit piesa „Un Crăciun altfel”; clasa a 
ran Luminiţa, a prezentat ,,Bacalaureat” ,,Justiţie” şi ,,O scrisoare pierdut

aptea, cu ajutorul doamnei Ţăran Luminiţa, a jucat ,,Amicii ”, ,,Că
o’clock ”. De asemenea, clasa a şaptea a prezentat două piese în limba engleză, îndruma

 Lehaci Magda, numite: ,,Elf ’s on strike ” şi ,,Santa’s diet ”. 
ă nenumăratele repetiţii,  totul a fost impecabil, spectatorii au tr

i au aplaudat ridicaţi în picioare. Astfel, munca şi dăruirea copiilor nu a fost în 
i îi călăuzeşte în continuare spre noi şi frumoase reprezenta
ă de teatru merită tot respectul şi aprecierea pentru realiz

                                                                                                                Mihai Donisan, clasa a VII
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ţia şi să vă facă să îi 

i în realizarea activităţilor 
i cea a trupei de teatru. Cu sprijinul doamnei directoare 

a si Lehaci Magda , precum şi 
. Unul dintre cele mai 

i a C.N. Dragoş Vodă din 

, am avut ocazia de a participa la repetiţii. Atunci am realizat 
 majoritatea timpului cu actoria. Ei au renunţat 

ă programul şcolar, 
ş ările teatrale. Cu o zi 

. Decorul era aranjat, iar muzica 

ăşesc sfios către scenă. 
Începe spectacolul. În deschidere sunt chiar piesele de teatru. Elevii clasei a cincea, îndrumaţi de către 

ciun altfel”; clasa a şasea, coordonator 
ţie” şi ,,O scrisoare pierdută 

a, a jucat ,,Amicii ”, ,,Căldură mare ” şi ,,Five 
ă, îndrumaţi de doamna 

ii,  totul a fost impecabil, spectatorii au trăit 
ăruirea copiilor nu a fost în 

i frumoase reprezentaţii.  
i aprecierea pentru realizările sale de un 

Mihai Donisan, clasa a VII-a A 
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Ziua Verde  a  Eco
 
 
 În acest an şcolar, Şcoala Gimnazial
activitatea de plantare ,, Ziua Verde a Eco
Danubian de Geoecologie. 
 Activitatea, de anvergură 
plantarea unui copăcel ( fie el pom fructifer sau arbust). Organizatorii au gândit activitatea ca un act 
de participare comună a copiilor ş

La nivelul şcolii noastre, am coordonat aceast
entuziasmul caracteristic vârstei, au tr
voluntariat pentru mediu.  În gră
lucrătorilor Ocolului Silvic Vama care a r

Activitatea de plantare, la ini
Verde a Eco- Şcolilor din România
necesităţii implicării personale în rezolvarea problemelor de mediu. Elevii în
plantare la nivel naţional ca o responsabilitate ce le revin  de a
din una fără consideraţie pentru natur
etica ecologică. 

Şcolarii aşteaptă cu încântare s
protejată. 
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Ziua Verde  a  Eco- Şcolilor din România 

coala Gimnazială ,,T.V.Ştefanelli” s-a alăturat ş
Ziua Verde a Eco- Şcolilor din România” , organizat

Activitatea, de anvergură naţională, a avut loc în data de 29.10.2016, la ora 12:00, misiunea 
cel ( fie el pom fructifer sau arbust). Organizatorii au gândit activitatea ca un act 

 a copiilor şi tinerilor din România la o acţiune benefică p
colii noastre, am coordonat această activitate cu succes. Elevii clasei a II

entuziasmul caracteristic vârstei, au trăit cu intensitate fiecare moment legat de aceast
voluntariat pentru mediu.  În grădina şcolii aceştia au plantat un număr de 13 puie

torilor Ocolului Silvic Vama care a răspuns prompt la cererea noastră şi că
Activitatea de plantare, la iniţiativa  Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie prin ,,

colilor din România”, a fost percepută de elevii clasei a II
rii personale în rezolvarea problemelor de mediu. Elevii în

ional ca o responsabilitate ce le revin  de a transforma societatea în care tr
ie pentru natură, în una capabilă să-şi proiecteze activit

 cu încântare să mai fie implicaţi în acţiuni în care prietena lor, Natura, s

Prof. Reabsc
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turat şcolilor din România în 
” , organizată de Centrul Carpato-

, a avut loc în data de 29.10.2016, la ora 12:00, misiunea - 
cel ( fie el pom fructifer sau arbust). Organizatorii au gândit activitatea ca un act 

iune benefică pentru mediu. 
 activitate cu succes. Elevii clasei a II-a B, cu 

it cu intensitate fiecare moment legat de această acţiune de 
r de 13 puieţi de brazi, graţie 
ă şi căruia îi mulţumim. 

Danubian de Geoecologie prin ,, Ziua 
 de elevii clasei a II-a B ca un simbol al 

rii personale în rezolvarea problemelor de mediu. Elevii înţeleg evenimentul de 
transforma societatea în care trăiesc 

i proiecteze activităţile ţinând cont de 

iuni în care prietena lor, Natura, să fie 

Reabschi Adriana  
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Medierea conflictelor 

Astăzi, elevii din Școala Gimnazial
”Teodor Stefanelli”, Câmpulung 
Moldovenesc, împreună cu cadrele didactice, 
conducerea școlii si consilierul 
demarat o acțiune cu scopul prevenirii 
violenței în mediul educaționa
invitat pe domnul Vasile Vargan, 
președintele Asociației Mediatorilor din 
județul Suceava. Au participat 100
din ciclul primar si 70 din cel gimnazial, 
tema abordată fiind - Medierea în 

Copiii de la clasa preg
prezentat la deschidere poster
cadrul activităților de grup de la clas
împreună cu psihologul școlii, un
discutat despre ceea ce înseamn
responsabilitate, educație, siguran
prevenție, emoții negative, t
comunicare, si toleranță. Elevii au în
astăzi că toate aceste aspecte sunt esen
pentru a defini respectul în rela
jur, dar și cu propria persoană
cei prezenți venind cu exemple concrete din
rolurile de elev, fiu sau fiică
coleg. 

 Domnul mediator a f
prezentare a ceea ce înseamn
școlară, a definit conflictul, cauzele apari
acestuia, manifestările asociate, dar 
mediatorului în gestionarea eficient
acestor situații. Discuțiile au fost interesante, 
ceea ce a dus la planificarea
ulterioare pentru continuarea dezbaterilor. 

Mulțumim dragi elevi 
invitați!  
                       Consilier școlar Laura Leontie
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Școala Gimnazială 
”, Câmpulung 

cadrele didactice, 
colii si consilierul școlar, au 

une cu scopul prevenirii 
ional, avându-l ca 

at pe domnul Vasile Vargan, 
iei Mediatorilor din 

ul Suceava. Au participat 100 de copii 
din cel gimnazial, 

Medierea în școli.  
Copiii de la clasa pregătitoare B au 

prezentat la deschidere posterele realizate în 
ilor de grup de la clasă 

colii, unde s-a 
discutat despre ceea ce înseamnă 

ție, siguranță, 
ii negative, tipuri de 

Elevii au înțeles 
 toate aceste aspecte sunt esențiale 

pentru a defini respectul în relația cu cei din 
i cu propria persoană, fiecare dintre 

i venind cu exemple concrete din 
rolurile de elev, fiu sau fiică, prieten sau 

Domnul mediator a făcut o 
prezentare a ceea ce înseamnă medierea 

finit conflictul, cauzele apariției 
rile asociate, dar și rolul 

mediatorului în gestionarea eficientă a 
iile au fost interesante, 

ceea ce a dus la planificarea unor întâlniri 
ulterioare pentru continuarea dezbaterilor.  

umim dragi elevi și stimați 

colar Laura Leontieș 
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   Oul, simbolul Mântuitorului  
   întors la viață din mormânt 
 
 
     Paștele, cea mai mare sărbătoare 
creștină , a fost prăznuit întotdeauna de 
români ca o zi de bucurie. Noaptea Învierii 
este petrecută în biserici în priveghere, 
rugăciune și cântări de bucurie. Din această 
noapte și până la Înălțare. Creștinii se 
salută cu „Hristos a înviat!” și își răspund 
cu „Adevărat  a înviat!”. 
         Răstignirea și Învierea reprezintă 
legătura eternă dintre moarte și viață , așa 
cum renaște natura în fiecare primăvară, iar 
oul, însuși purtător de viață , devine un 
simbol al regenerării , al purificării, al 
veșniciei. Legenda spune că Sf. Maria , 
venind să-și vadă 
Fiul răstignit i-a 
adus ouă care au 
fost stropite sub 
cruce. Altă 
legenda afirmă 
ca după ce Iisus 
a fost răstignit , 
cărturarii saducei 
și rabinii farisei 
au făcut un ospăț 
de bucurie. Unul 
dintre ei a spus:„ 
Când va învia 
cocoșul pe care îl 
mâncăm și ouăle 
fierte vor devenii 
roșii, atunci v-a 
învia și Iisus”. 
Nici nu și-a 
terminat spusele și ouăle s-au și făcut roșii 
iar cocoșul a început să bată din aripi. În 
tradiția popular românească ouăle de Paști 
sunt purtătoare de puteri miraculoase: 
vindecă boli, protejează animalele din 
gospodărie , sunt benefice în diferite 
situații. Culoarea roșie este simbol al 
focului purificator. O credință din 
Bucovina afirmă ca oul roșu este apărător 
de diavol. Acesta se interesează dacă 
oamenii fac ouă roșii și umblă cu colinda,  

 
caci doar atunci când aceste obiceiuri vor 
înceta , el va ieși in lume.  
          Una dintre cele mai vechi mărturii 
privind ouăle colorate la români este a 
secretarului florentin a lui Constantin 
Brâncoveanu, Antonio  Maria de Chiaro, 
care pe la 1700 se minuna de culoarea 
aurie a ouălor vopsite de la Curtea 
domnitorului muntean.  
      Pe lânga ouăle roșii , există în lumea 
carpatică o categorie special de ouă pascale 
împodobite cu ornamente policrome , 
geometrice sau vegetal florale cunoscute 
sub denumirea de ouă încondeiate sau ouă 
închistrite care fac faima acestor ținuturi . 
Dintre toate obiceiurile românești , cel al 
închistririi ouălor de Paști este de departe 
cel mai gingaș și mai cald. Ce fericire 

poate fi mai mare 
decât a ne vesti 
unul altuia prin 

intermediul 
ouălor roșii 
„Hristos  a 
înviat”? Fiecare 
român îl 
pregătește și-l are 
pe masa lui de 
Paști  la loc de 
cinste. Dar poate 
nicăieri ca în 
Bucovina oul nu 
este privit cu atât 
de multă dragoste 
și nici obiceiul 
scrierii lui nu este 
ridicat la nivel de 
artă ca aici. 

Femeile din această zonă , adevărate 
creatoare de frumos știu mai bine ca 
oricine să scrie poveștile minunate ale 
acestui tărâm de basm pe coaja fragilului și 
delicatului ou. Fiecare ou închistrit care 
iese din mâna lor este diferit , fiecare are 
propria lui personalitate, propria 
frumusețe. Motivele foclorice sunt cele 
care se găsesc  în întreaga simbolistică 
românească: spicul, soarele, frunza , și mai  
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presus de toate , ca o reconfirmare a 
creștinătății noastre, crucea.  Ouăle  
„scrise” în Bucovina oferă o revărsare de 
frumos , o încântare pentru ochi și inimă. 
Culorile folosite corespund unei anumite 
simbolistici: 
ROȘU- simbolul sângelui , soarelui, 
focului, dragostei și bucuriei de viață; 
NEGRU- absolutism, statornicie, 
eternitate; 
GALBEN - lumină, tinerețe, fericire, 
ospitalitate; 
VERDE- reînnoirea naturii, prospețime. 
speranță; 
ALBASTRU - cer, sănătate, vitalitate. 
      Ornamentica ouălor decorative este 
variată, ea cuprinzând simboluri 
geometrice, vegetale, animale , religioase. 
În ornamentica geometrică deosebim 
simboluri și semnificații precum: 

- linia dreaptă verticală=viața 
- linia dreaptă orizontală = moartea 
- linia dublă dreaptă  = eternitatea  
- linia cu dreptunghiuri = gândirea și 

cunoașterea  
- linia ușor ondulată = apa, 

purificarea 
- spirala = timpul, eternitatea 
- dubla spirală= legătura dintre viață 
și moarte. 

 Ouăle de Paști sunt o mărturie că datinile , 
credințele și obiceiurile pascale se 
integrează  elementelor  cu deosebită 
valoare ale culturii spiritual populare, fiind 
cele ce definesc , alături de multe altele, 
particularitățile etnice ale poporului  
nostru. 
  

 D-na prof. Mahu Otilia împreună cu lotul 
de elevi înscriși în concurs ( Premiul I) 
 
         

 
 
D-na director Avram Luminița și elevii 
școlii „Th. Stefanelli” în vizită la Muzeul 
ouălor „Lucia Condrea”, Moldovița 
                                                                         
 

                                              

                                     Prof. Mahu Otilia  
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PAȘTELE ÎN FAMILIA MEA 

 
 Suntem în Postul Mare. Eu și familia mea ne pregătim și așteptăm cu nerăbdare Sfintele Paști.  
 Mama ne pregătește mâncăruri gustoase de post și ne așteaptă de la școală cu masa pregătită. 
 Eu împreu 

nă cu cei doi frați și cu sora mea mergem tot timpul la biserică, însoțiți de părinți. Acum, în post, ne-am spovedit 
și ne-am împărtășit. Mama ne spune tot timpul că așa ne pregătim pentru Învierea Domnului. 
 În Vinerea Scumpă mergem toți să cântăm Prohodul Domnului. Înainte de slujba de Înviere, mama ne 
pregătește patru coșulețe, iar noi le umplem cu bunătăți și ouă roșii. Cu ele mergem la biserică în noaptea Sfântă 
iar preotul le sfințește.  
 În ziua de Paște ne așezăm la masă nerăbdători și scoatem din coșulețe ouăle roșii cu păscuța sfințită. 
Ciocnim în liniște ouăle spunând: „Hristos a înviat!”, „Adevărat a înviat!”, 
 Eu văd în această sărbătoare o unire a familiei creștine și o speranță mai mare în Dumnezeu.  
                                                                                                                                      Bosînceanu Iustin, clasa I B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Harasemciuc Andrei,cl.IB                                     Verșan Denisa,cl I B

 

O SURPRIZĂ DIN ABECEDAR 
  
                                                                               
 Într-o zi, am primit de la o persoană dragă 
un abecedar diferit de celelalte. Textele și desenele 
din acesta mi-au prezentat viața unui copilaș care a 
rămas orfan de mititel și a fost crescut de bunica sa.   
 Am aflat, cu emoție, 
cum bunica îl lua vara pe 
băiețel într-o trăistuță și îl 
așeza la umbra unui pom, 
făcând o cruce mare asupra lui 
și îl lăsa acolo până termina de 
secerat grâul. 
 Am descoperit în 
minunatul abecedar cum se 
rugau bunica și copilașul la 
lumina care abia pâlpâia și cum 

copilașul îi citea bunicii din cărți sfinte, privind 
cum aceasta plângea cu ochii ascunși în palme. 
 Apoi am aflat cum băiețelul a crescut și a 
rămas și fără bunica, cum era primul la carte și cum 
muncea cu spor. Când s-a făcut mare, și-a găsit 
drumul vieții, plecând la mănăstire. A trăit la 
Mănăstirea Neamț și în Mănăstirea Sfântului Sava 

din pustia Iudeii. 
 Am aflat că băiatul 
din abecedar, care mi-a 
plăcut atât de mult este chiar 
Sfântul Ioan  Iacob de la 
Neamț.  
 Acest sfânt m-a 
impresionat mult, iar 
abecedarul este un cadou 
prețios pentru sufletul meu. 

                                                                                                                
Bruja Iustin, cl. a III-a A 

      

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                    

     Alvirescu Ștefania, cl I A                                                                                

 

 

 

 

 

                     Buimagă Aniela, cl.preg B  
 

 

                                     Stan Georgiana, cl I A  
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Călătorie  în univers

 
De ziua mea astronautul Dumitru 

Prunaru m-a luat cu el în spatiu, pe Marte, 
dorind să văd dacă există viaţă
planetă. Am luat cu noi apă, deoarece pe 
Marte nu este apă, haine speciale ca s
 nu-mi fie frig, mască de oxigen pentru a 
putea respira, bocanci foarte grei pentru a 
putea merge fără să mă ridic în aer 
aparat foto pentru a păstra amintirile.

 În drum spre Marte, am trecut 
lângă o cometă care a luminat întreg 
universal, iar  în urma ei se auzea un vâjâit 
puternic cauzat de viteza ame
Atunci m-am ghemuit de frică
mă să nu ne ciocnim. Peste tot se vedeau 
stele care radiau lumina albă . 

 Ce păcat că a fost doar un vis !
 
                         David Surpatu

                                     

 

                     Doroftei Cezara, cl.a II-a B 
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torie  în univers 

De ziua mea astronautul Dumitru 
a luat cu el în spatiu, pe Marte, 

ă viaţă pe această 
ă, deoarece pe 

, haine speciale ca să 
 de oxigen pentru a 

putea respira, bocanci foarte grei pentru a 
 ridic în aer şi un 

stra amintirile. 
În drum spre Marte, am trecut pe 

 care a luminat întreg 
universal, iar  în urma ei se auzea un vâjâit 
puternic cauzat de viteza ameţitoare. 

am ghemuit de frică, temându-
 nu ne ciocnim. Peste tot se vedeau 

 
oar un vis ! 

David Surpatu, cl. a II-a B Balahura Iustinian, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a B  
          Epure Ana Maria, cl. a II-a B           Balahura Iustinian, 
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Balahura Iustinian, cl. a II-a B  
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Zâna Toamna  a hotărât c

Ea arunca în jurul ei cu un prăfule
                Peisajul era de basm.
descărcau încet, încet de apa cristalin
unde se jucau copii, și-au pierdut culoarea aprins
Copacii dârdâie de frig. Ei și-au pierdut frunzele iar acum îng
                Animalele pădurii și
umplut căsuțele călduroase și î
se cuvine. Dar oare ce au făcut unele p
migrarea în țările calde. Dar înai
                Pe hornurile caselor deja a început s
preparat dulcețuri si compoturi pentru iarna care urma sa vin
cum era gustul dulceag al ierbii proaspete de pe p
                 Zâna Toamnă, împreun
către mama lor, adică Mama Anotimpurilor
norișor. 

           

Prieten drag 
 
În pădure, o mireasmă îmbătătoare,
cer,multe păsări călătoare, 
Pentru prima dată fără teamă și fiori
Mă aventuram în pădure în zori.
 
Deodată mă-ntâlnii cu-n pom m
Coroană de aur ca a unui astru
Care-ncepu mieros să vorbească
Scuturându-și coroana nepământeasc
              Baltă Alexandru, cl. a V

 

                                   Petrescu Odrid
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TOAMNA 

ărât că vara călduroasă trebuie să plece. Aceasta a î
Ea arunca în jurul ei cu un prăfuleț, de diferite culori care usca totul în jur și f

basm. Cerul avea culoarea cenușie. Norii plumburii si pufo
încet de apa cristalină adunată aproape toata vara  secetoas

au pierdut culoarea aprinsă, transformându-se intr
au pierdut frunzele iar acum îngheață. 
și-au pregătit provizii pentru iarnă foarte repede.
și încăpătoare cu alune. Ursul abia așteaptă să se odihnea
ăcut unele păsări? Păsările și-au pregătit un mic pache

Dar înainte de plecare au vrut să își ia la revedere de la suratele lor.
Pe hornurile caselor deja a început să iasă fum. Femeile împreun

uri si compoturi pentru iarna care urma sa vină. Animalele 
cum era gustul dulceag al ierbii proaspete de pe pășune. 

mpreună cu surorile ei Iarna,Vara și Primăvara au fost trimise de 
Mama Anotimpurilor,să se odihnească pe cel mai uscat 

                                                      Balan Florentina

ătătoare,e 

și fiori  
dure în zori. 

n pom măiastru, 
de aur ca a unui astru 

 vorbească, 
ământească. 
, cl. a V-a A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Toamnă… 
 
Toamnă, toamnă iarăși vii?
Peste dealuri și câmpii, 
Păsările le gonești 
Și copacii îmbătrânești. 
 
Școala iarăși tu o chemi 
Și copiii mii și mii, 
Îi aduni de pe câmpii, 
În curțile școlilor, 
Lângă toți profesorii lor.
             Bucșă Maria, cl.

Petrescu Odrid, cl.a III-a A 
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Aceasta a început munca. 
și făcea totul trist. 

Norii plumburii si pufoși se 
secetoasă. Câmpiile verzi, 
se intr-o culoare ruginie. 

 foarte repede. Veverițele și-au 
ă să se odihnească cum 

tit un mic pachețel pentru 
revedere de la suratele lor. 

Femeile împreună cu copiii lor au 
Animalele triste își amintesc 

ăvara au fost trimise de 
l mai uscat și mai pufos 

Balan Florentina, cl. a VI-a A 
 

și vii? 
 

 

 

i profesorii lor. 
cl. a VII- a A 
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Noapte sfântă 
 
Marea albă de zăpadă 
Se așterne peste dealuri, 
Fulgii ce plutesc în aer, 
Munții învelesc în aur. 
 
Dar de afară ce se –aude 
Clinchete de zurgălăi, 
Trec copiii care cântă, 
Și anunță noaptea sfântă. 
 
Căci la Betleem Maria 
Săvârșind călătoria, 
A născut un împărat, 
Mesia cel așteptat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fabrica de Lapte

 
        În săptămâna „ Școala altfel
împreună cu clasa mea am vizitat  
Fabrica de Lapte ,,Rarăul”, din ora
Acolo am văzut cum se face   laptele, 
brânza și cașcavalul. În  interior erau 
niște mașinării imense. Mama lui 
Robert, colegul nostru , ne-a  fost ghid 
. Am observat că la fabrică erau ni
încăperi aproape cât mall-ul.
        La sfârșit am primit fiecare dintre 
noi câte o cutie de Făgăraș. Eu am 
savurat conținutul spunându
a plăcut să vizitez cu clasa mea Fabrica 
de Lapte.                                                                 
 
                      Latiș Ioana, clasa I A
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Când m

Când m

Cu dalb

                     
Meduza 

  
 O meduză mititică, 
 Patinează singurică. 
 Printre alge, printre pești 
 Nu te saturi s-o privești. 
 Pe plajă ea dansează, 
 Croșetează, patinează, 
 Cântă și se distrează.      
                                                              
               Epure Ana-Maria, 
                               cl. a II-a B 
 

      Gagniuc Ilinca, cl. a III-a A  

Fabrica de Lapte 

coala altfel” , 
 cu clasa mea am vizitat  

ul”, din oraș. 
zut cum se face   laptele, 
cavalul. În  interior erau 
rii imense. Mama lui 

a  fost ghid 
ă erau niște 
ul. 

it am primit fiecare dintre 
ș. Eu am 

inutul spunându-mi că mi-
 vizitez cu clasa mea Fabrica 

de Lapte.                                                                 

, clasa I A 
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Mama  
O dragă mamă! 

Tu m-ai făcut 
O dragă mamă! 

Tu m-ai crescut. 
 

O dragă mamă! 
Tu mă iubești 

O dragă mamă! 
Tu mă-ngrijești. 

 

Îmi amintesc, 
Când mă mângâiai, 

Îmi amintesc, 
Când mă sărutai. 

 
Iubită mamă 

Cu dalbă năframă 
Eu te-ngrijesc, 

Eu te iubesc! 
 

Mîndril ă Andrei, 
cl. a III-a B 
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Ghetele 
 

      Gheorghe se întoarce de la 
descalță în grabă. Aruncă  ghetele murdare  
în ungherul holului. Deodată ghetele încep 
să  vorbească: 
        - Vai, ce murdare suntem! spuse una 
dintre ghete. 
       -  Trebuie să-i dăm o lec
cealaltă . 
 
      A doua zi trebuia să  mearg
Pe raft erau ghetele curate,
Dintr-o dată ghetele au început s
din loc în loc. Când voia să
Gheorghe se murdărea pe mâini  deoarece 
ele  se transformau în noroi și  spuneau:

 

                                                 
          Marea, este un infinit albastru care 
nu le-a descoperit  încă.     
           Valurile ei încărcate cu note
frumoase simfonii. Nisipul de aur 
mării.  Scoicile de pe nisipul m
pășească pe ele. La finalul zilei,
pătrunde în lumea viselor. 
                                                  
 

     
Iată, mai sunt trei săpt

dimineaţa în zori, de ghiozdanul cu c
scrisul în caietele care oricum muceg
într-o clipă, de tot ce ţine de şcoal
 Şi urmează colosala vacan
măcar atât avem la dispoziţie ca s
tezelor la română şi matematică
când merg la mall se asigură la col
culegeri şi cărţi de citit!  
 Eu, ca o elevă ,,silitoare
fac să mă milogesc de profesori s
şi învăţatul. Probabil s-au săturat 
 Dar, până la vacanţă…
matematică că parcă văd că mă
aştepte…dar nu mult!!!  
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întoarce de la școală. Se 
  ghetele murdare  

în ungherul holului. Deodată ghetele încep 

ce murdare suntem! spuse una 

m o lecție, răspunse 

  meargă  la școală. 
Pe raft erau ghetele curate, nu ca ieri. 

 ghetele au început să se miște 
din loc în loc. Când voia să le prindă, 

rea pe mâini  deoarece 
și  spuneau: 

     -  Îți  place  să fii și tu
    -  Nu, și vă rog să  mă
    -  Am putea să te iert
promiți că o să  ai grijă
grijă mama ta. 
    -  Bine, dar  lăsați-mă
băiatul. Promit că voi fi foarte  ordonat de
acum înainte. 
    - Cred că și-a învățat lec
ghetele! 
                                  

Lati

Marea Albastră 
                 

un infinit albastru care ascunde în apele sale atâta mister 

rcate cu note muzicale , se ciocnesc puternic de  mal
Nisipul de aur se atinge delicat de picioarele trecătorilor, uimi

nisipul mării,  lovesc tălpile trecătorilor neatenţi,
La finalul zilei, soarele se ascunde sub plapuma mării agitate, 

                                               Surpat Gianina,

CU GÂNDUL LA VACANŢĂ… 
  

, mai sunt trei săptămâni de şcoală şi AM SCĂPAT!  Am sc
a în zori, de ghiozdanul cu cărămizi, de şcoala preistorică, de orele monotone, de 

scrisul în caietele care oricum mucegăiesc în pod, de temele pentru acasă

ine de şcoală, educare şi învăţare!    
 colosala vacanţă, de abia două luni prăpădite şi ca vai de capul lor! Bine c

ţie ca să trecem uşor-uşor peste depresia minutelor nesfâr
i matematică. Căci, aşa vorbind între patru ochi, elevii ră

ă la colţ ca să nu dea din greşeală peste vreo libr
       

 ,,silitoare’’ ce sunt ( mai ales când vacanţa bate la uşă
 milogesc de profesori să se îndure de noi, bieţii copii, şi să ne lase odat

ăturat şi dumnealor, numai că nu vor să mărturisesc
… stai un pic! Să termin de rezolvat la tablă problema asta grea la 
ă mă aşteaptă nerăbdător un scăunel întors! Vacan

       
                                           Balahura Daria, cl. a VI
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și tu  murdar? 
ă  mă iertați!  
 te iertăm doar dacă ne 

  ai grijă de noi, cum are 

mă să vă încalț, spuse 
 voi fi foarte  ordonat de 

țat lecția, chicotiră 

                                                                                                    
Latiș Ioana, clasa I A 

apele sale atâta mister  pe care omenirea 

e ciocnesc puternic de  mal, dând naștere unei 
torilor, uimiţi de magia 
ţi,care îndrăznesc să 
ării agitate, pentru a 

Surpat Gianina, cl. a VI-a A 

Am scăpat  de trezitul 
, de orele monotone, de 

iesc în pod, de temele pentru acasă ce-ţi albesc părul 
  

i ca vai de capul lor! Bine că 
or peste depresia minutelor nesfârşite şi a 

e patru ochi, elevii rămân traumatizaţi: 
 peste vreo librărie cu manuale, 

  
a bate la uşă), nu ştiu cum să 

 ne lase odată cu scrisul 
rturisescă!  

problema asta grea la 
unel întors! Vacanţa poate să mai 

  
, cl. a VI-a A 
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Universul ! Atât de fascinant !
la începutul anului  școlar 

 

De pe Pamant se vede 
numai o parte a Lunii. Asta 
pentru ca Luna se invarteste 

in jurul axei proprii in 
acelasi timp in care se 

invarteste in jurul 

Daca ai calatori cu viteza 

luminii de la un capat la altul 

al galaxiei Calea Lactee, ti-ar 

trebui 100.000 ani ca sa 

termini calatoria. 

Uranus apare ca si cum ar fi fost 

indoita de o mana uriasa 

invartindu-se oblic pe axa sa, asa 

cum se invarteste un butoi 

rasturnat. 

Luminii de la Soare ii ia 8 

minute pana atinge 

Pamantul; daca Soarele s-ar 

stinge acum, in 8 minute am 

ramane in intuneric. 

DE TOATE…PENTRU TOȚI 
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Pe Marte se gaseste cel mai 

inalt vulcan din sistemul 

nostru solar, de 3 ori mai inalt 

decat Everestul. La polii 

planetei Marte se gaseste 

gheata. 

 

t de fascinant ! Construiește o machetă a Sistemului Solar 
colar  viitor, cea mai si cea mai va fi premiat

  Prof. Socoleanu Daniela

De pe Pamant se vede 
numai o parte a Lunii. Asta 
pentru ca Luna se invarteste 

in jurul axei proprii in 
acelasi timp in care se 

Jupiter este cea mai mare 
planeta din sistemul nostru. 
ea ar incapea toate celelalte 8 
planete. 
acoperita de 11 suprafete ale 
Pamantului sau ti

1.000 de planete Pamant
daca vrei sa

luminii de la un capat la altul 

ar 

Daca stii culoarea unei stele, iti poti da 
seama de temperatura ei: cele rosii sunt 
mai reci, cele cu temperaturi medii sun

galbene si cele cu temperaturile cele 

mai mari sunt albastre. Nu exista stele 

verzi...!!! 

Uranus apare ca si cum ar fi fost 

indoita de o mana uriasa 

se oblic pe axa sa, asa 

cum se invarteste un butoi 

Luna noastra se 

Pamant cu 3 cm pe an. Gravitatia 

Lunii este de 6 ori mai mica decat a 

Pamantului. De exemplu daca pe 

Pamant ai 42 de kg, pe Luna ai 7 kg.
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Sistemului Solar  și  
ea mai si cea mai va fi premiată ! 

Prof. Socoleanu Daniela 

Jupiter este cea mai mare 
planeta din sistemul nostru. In 
ea ar incapea toate celelalte 8 
planete. Suprafata lui poate fi 
acoperita de 11 suprafete ale 
Pamantului sau ti-ar trebui 
1.000 de planete Pamant 
daca vrei sa-i umpli volumul. 

Cand o cometa se apropie de 

Soare, coada o urmeaza. 

Cand se indeparteaza de 

Soare, coada este cea care 

merge in fata. 

Daca stii culoarea unei stele, iti poti da 
seama de temperatura ei: cele rosii sunt 
mai reci, cele cu temperaturi medii sunt 

temperaturile cele 

mai mari sunt albastre. Nu exista stele 

De pe Luna cerul se vede 

negru pentru ca Luna nu are 

atmosfera care sa imprastie 

lumina. 

Luna noastra se departeaza de 

Pamant cu 3 cm pe an. Gravitatia 

Lunii este de 6 ori mai mica decat a 

Pamantului. De exemplu daca pe 

Pamant ai 42 de kg, pe Luna ai 7 kg. 
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VITEZE DIN NATURă 

  Din cele mai vechi timpuri, viețuitoarele, 
dar mai ales omul au trebuit să parcurgă diferite distanțe 
cu viteze diferite, bineînțeles. Omul se 
deplasa foarte greu în comparație cu celelalte 
viețuitoare, pentru că încă nu se inventaseră mijloace care 
să le ușureze deplasarea. Dacă la început omul se 
deplasa cu 5 km/h ,el a căutat dintotdeauna diferite 
mijloace de ,,transport’’. Totuși el nu se clasa rău 
într-un tabel al vitezelor.    

 
                   

Recorduri în lumea vitezei 

 -Continentul care se deplasează cel mai mult este America, el îndepărtându-se de 
continentul african cu 10-11 cm pe an;        

- Cele mai rapide mișcări de aer de pe planeta noastră sunt tornadele. Cea mai mare viteză 
atinsă de vânt pe Terra s-a datorat unei tornade;atunci viteza vântului a atins 513 km/h;  

 - Cel mai rapid ghețar din lume este ghețarul Quarayag, din Groelanda, care poate 
parcurge între 20 și 24 m pe zi;         - 
Cel mai rapid animal pe uscat este cu siguranță ghepardul, care poate atinge o viteză de 110 km/h;
 - Cea mai rapidă muscă aparține unei specii numită Cephenomia. Ea se deplasează în 
medie cu 1300 km/h, putând atinge atunci când este ,,grăbită’’, chiar și 1500 km/h;  
  - Cea mai rapidă pasăre din lume este șoimul călător. Ei pot atinge în zbor orizontal o 
viteză record de 65-90 km/h, iar în coborâre pot ajunge la viteza record de peste 200 km/h; 
 - Cel mai rapid păianjen este un păianjen de mari dimensiuni, numit Tegenaria gigantea. El 
poate atinge incredibila viteză de 1,9 km/h;     

- Cel mai iute pește de mare este ,,peștele-ferăstrău’’, care poate înota cu o viteză de până 
la 110 km/h;             

   - Cea mai lentă viețuitoare este steaua de mare,atingând doar 0,85 m/h.  
 Bineînțeles că oricare dintre animalele de mai sus își poate pune un rucsac-turbo și devine 
rapid ca un ghepard.           
             
             
     
 

 

 

În consecință, vitezele mamei-natură sunt foarte variate, de la 1 m/h la 110 km/h. 
Omul poate să întreacă toate aceste recorduri în prezent , dar mai sunt multe mistere ce trebuie 
deslușite de omenire și de acum încolo. Viteza însă este fascinantă , mai ales a animalelor !!!! 

                                                                                  Balahura Daria, cl. a VI-a A 
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REZULTATE LA COMPETI

SPORTIVE 
 
SAH 
Faza pe cerc –ZONA – Loc II
Echipa: Balmoș Cosmin, Rusu Bogdan, 
Țuțuianu Cosmina, Kulhanek Antonio
 
Campionatul Județean C1, C2

Vaman Diana – Loc I – 500m 
Nisioi Cosmin – Loc I – 1500m
Lucan Isabela – Loc II – 500m
Vereha Ștefan – Loc III – 500m
 
Campionatul Național – Bucure
C1,C2,C3 

Vaman Diana – Loc I – 600m 
Nisioi Cosmin – Loc II – 1500m
Lucan Isabela – Loc V – 600m
 
Campionatul Național Cross 
Vaman Diana – Loc I – 1200m C
Nisioi Cosmin – Loc III C1 

 
Cross Bistrița – Gabriela Szabo
Nisioi Cosmin – Loc I – 2000m C
Vaman Diana – Loc I – 2000m C
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REZULTATE LA COMPETIȚIILE 

Loc II  
 Cosmin, Rusu Bogdan, 

uianu Cosmina, Kulhanek Antonio 

2, C3 

 
1500m 
500m 
500m 

București Sală 

 
1500m 
600m 

onal Cross – Botoșani 
1200m C2 

Gabriela Szabo 
2000m C1 

2000m C2 

 
Campionat Zonă – Iași C
Vaman Diana – Loc I – 
Nisioi Cosmin – Loc I –
Lucan Isabela – Loc II –
 

Cupa Sucevei – Etapa Jude
Vaman Diana – Loc I 
Nisioi Cosmin – Loc I –
Lucan Isabela – Loc II –
Cehreni Daria – Loc I – 
 
FOTBAL FEMININ –  
FOTBAL FEMININ –  
FOTBAL FEMININ –
Loc V – Mențiune 
 
ECHIPA DE FOTBAL FEMININ

1. Cehreni Daria 
2. Gătej Georgiana
3. Botnariuc Antonia
4. Hauca Fărăoanu Fabiana
5. Doroftei Cristina
6. Rogojan Bianca 
7. Curcă Denisa 
8. Becica Ioana 
9. Giosan Piticari Andreea
10. Moroșan Ana Maria
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și C1,C2,C3 
 800m C2 

– 1500m C1 

– 800m C2 

Etapa Județeană 

– 800m 
– C2 

 C1 – 60m 

 Faza Locală– Loc I 
 Fază Cerc – Loc I 
– Etapă județeană- 

ECHIPA DE FOTBAL FEMININ  

 
Botnariuc Antonia 

oanu Fabiana 
Doroftei Cristina 

 

Giosan Piticari Andreea 
an Ana Maria 
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CONCURSURI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balahura Daria a V a A 
Balahura Daria a V a A 
Balan Ioana a V a A Men
Balahura Daria a V a A Men

Balan Ioana a V a A Men

Negură Bianca a VI a A Men
Donisan Mihai a VI a A 
Negură Bianca a VI a A 
Donisan Mihai a VI a A 
Latiș Eduard a VII a B Men

Dariciuc Izabela a VII a B Men

Becica Ioana a VII a B Men
Balmoș Bogdan a VIII a A Men

Zbranca 
Georgiana 

a VIII a B Men

Balmoș Bogdan a VIII a A Men

Stoian Dragoș a VIII a A Men

Vaman Diana a III-a A 
Lucan Isabela a III-a A 
Nisioiu Cosmin 
Constantin 

a IV-a B 
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CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE 

 

 

 

III Olimpiada Geografie -faza națională 
I Olimpiada Geografie -faza județeană 

Mențiune Olimpiada Geografie -faza județeană 
Mențiune Olimpiada Lb. Română –Etapa Județeană

Mențiune Olimpiada Lb. Română –Etapa Județeană

Mențiune Olimpiada Geografie -faza județeană 
I Olimpiada de Ed. Tehnologică Faza jude
II Olimpiada de Ed. Tehnologică Faza jude
I Olimpiada de Ed. Tehnologică Faza național

Mențiune Olimpiada Lb.Engleză-faza județeană 

Mențiune Olimpiada Lb.Engleză-faza județeană 

Mențiune Olimpiada de Ed. Tehnologică Faza jude
Mențiune Olimpiada  matematică-faza județeană 

Mențiune Olimpiada Lb. Română –Etapa Județeană

Mențiune Olimpiada Națională a Sportului Școlar –
Etapa Județeană ȘAH 

Mențiune Olimpiada Națională a Sportului Școlar –
Etapa Județeană CROS 

II Campionatul  national sportiv II – 800m 
III Campionatul national sportiv  II – 800m 
II Campionatul national sportiv  II – 800m 
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Solcan Mihaela 
Solcan Mihaela 
Solcan Mihaela 

țeană Țaran Luminița 
Reveica 

țeană Țaran Luminița 
Reveica 
Solcan Mihaela 

 Faza județeană Juverdeanu Gabriela 
 Faza județeană Juverdeanu Gabriela 

țională Juverdeanu Gabriela 
Lehaci Magda 
Adriana 
Lehaci Magda 
Adriana 

 Faza județeană Juverdeanu Gabriela 
 Mariuc Izabela 
Maria 

țeană Țaran Luminița 
Reveica 

– Avram Luminița 
Eugenia 

– Avram Luminița 
Eugenia 

 Timpau Elena-Erzilia 
 Timpau Elena-Erzilia 
 Timpau Elena-Erzilia 
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 Pentru elevii clasei a IV
iunie a fost o zi cu o încărcătur
suflet amintiri dragi care le-au marcat anii copil
mânuţele lor, au participat la cursul festiv intitulat 
artistic minunat prin care şi-au luat r
doamna învăţătoare. Au invitat la acest even
viitoarea dirigintă a lor, începând cu clasa a V
,,bobocei”, au cântat şi au recitat cu mare sensibilitate, demonstrând c
tot ce au învăţat.     
 Momentul de maximă intensitate al activit
mei: un şir de imagini power point cuprinzând fotografii cu momente importante din via
elev, începând cu clasa I: prima zi de 
ale clasei, excursii şi alte activit
moment. 
 Consider că prin această
bine să mulţumim celor care ne
final am realizat o fotografie de promo
clopoţel”.clopoţel”.clopoţel”.clopoţel”.                                                                                  
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,,Ultimul ,,Ultimul ,,Ultimul ,,Ultimul clopoţel”clopoţel”clopoţel”clopoţel” 

Pentru elevii clasei a IV-a A de la Şcoala Gimnazială ,, T.V.Ștefanelli”, ziua de 17  
ărcătură emoţională deosebită. Îmbrăcaţi de sărbă

au marcat anii copilăriei, într-o frumoasă clas
ele lor, au participat la cursul festiv intitulat ,,Ultimul clopoţel”,,Ultimul clopoţel”,,Ultimul clopoţel”,,Ultimul clopoţel”. Au sus

au luat rămas bun de la cei patru ani de şcoal
toare. Au invitat la acest eveniment al clasei noastre pe doamna director 

 a lor, începând cu clasa a V-a, dar şi pe părinţi.  În faţ
i au recitat cu mare sensibilitate, demonstrând că ştiu s

ă intensitate al activităţii a fost surpriza pregătit
ir de imagini power point cuprinzând fotografii cu momente importante din via

elev, începând cu clasa I: prima zi de şcoală, activităţi spotrive, serbări, diverse evenimente 
i alte activităţi extraşcolare. Elevii au fost plăcut surprin

 prin această activitate am sădit în sufletul elevilor mei convingerea c
re ne-au luminat mintea şi sufletul: părinţii şi dasc

final am realizat o fotografie de promoţie, mărturie peste timp a cursului festiv 
                                                                                  

Pr
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Ștefanelli”, ziua de 17  
ărbătoare, purtând în 

ă clasă, ornamentată de 
. Au susţinut un program 
şcoală primară şi de la 

iment al clasei noastre pe doamna director și pe 
i.  În faţa invitaţilor, aceşti 

ştiu să pună în practică 

ătită de mine elevilor 
ir de imagini power point cuprinzând fotografii cu momente importante din viaţa de 

ări, diverse evenimente 
ăcut surprinşi de acest 

dit în sufletul elevilor mei convingerea că este 
ţii şi dascălii noştri. La 

rturie peste timp a cursului festiv ,,Ultimul ,,Ultimul ,,Ultimul ,,Ultimul 

Prof.Grosu Niculina                                                                                 
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CLASA a VIII-a A

BIDIREL P. IOSIF GIMI 
BIDIREL P.JESSICA GINA ESMERALDA
BOZONC P.DANIEL IONUŢ 
BRADU N.ANDA LENUŢA 
CAZACU I. VLAD CONSTANTIN
CURCĂ V.D.  DENISA 
FEIBEL R.A MĂDĂLIN ALEXANDRU
GEANOPOL I. ALEXANDRU MARIN
LOBA S.TIBERIU IOAN 
LUPAŞCU C. ALEXANDRU 
LUPAŞCU C. DANIEL 
MANOLACHE C. LAUR TEODOR
NAPERCOVSCHI  V. PEDRO GEORGEL
ROGOJAN D. ANA MARIA BIANCA
TIMU MÎNDRILĂ C. PETRU NARCIS
TROIA I NELY EMMY 
TROIA D.SUNYTA NAOMI 
ŢÎRLEA G. VALENTINA DENISA
ZAHARIA V. COSMIN FLAVIUS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 Profesor diriginte – Solcan Mihaela
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a A 
 

BIDIREL P.JESSICA GINA ESMERALDA 
 

CAZACU I. VLAD CONSTANTIN 

LIN ALEXANDRU 
GEANOPOL I. ALEXANDRU MARIN 

C. LAUR TEODOR 
NAPERCOVSCHI  V. PEDRO GEORGEL 
ROGOJAN D. ANA MARIA BIANCA 

 C. PETRU NARCIS 

ÎRLEA G. VALENTINA DENISA 
ZAHARIA V. COSMIN FLAVIUS 

Solcan Mihaela 

 CLASA a VIII- a B
 
BECICA Ş. IOANA ŞTEFANA
BOSÎNCEANU V. OANA GEORGIANA
BOUHAR C. DENIS GEORGE
BURDUHOS F. EMANUELA BIANCA
CATARGIU D. DENIS TUDOR
COCA C. CONSTANTIN ADRIAN
CRĂCIUNESCU I. MAGDALENA MARIANA
DARICIUC D. IZABELA ADRIANA
GĂTEJ M. GEORGIANA
GROSU R. TEODORA Ş
ILIE S. CLAUDIA ANDREEA
LATIȘ C. EDUARD VALENTIN
LATIŞ D. GABRIEL 
LEUȘTEAN V. CRISTIAN CLAUDIU
MERCHEŞ M. CONSTANTIN
MERILĂ G. TOADER IULIAN
MIHALACHI T.ALEXANDRU IONU
NIGA D ŞTEFĂNEL IONU
PÎNTEA M. GEORGIANA
POPA C. CRISTIAN 
PRAHUZA P. CRINA BIANCA
SLOTARIU V. ANCUŢA
ŢUŢUIANU I. ANDREEA COSMINA
UNGUREAN R. BIANCA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor diriginte – Lehaci Magda
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a B 

TEFANA 
BOSÎNCEANU V. OANA GEORGIANA 
BOUHAR C. DENIS GEORGE 
BURDUHOS F. EMANUELA BIANCA 
CATARGIU D. DENIS TUDOR 
COCA C. CONSTANTIN ADRIAN 

CIUNESCU I. MAGDALENA MARIANA 
IZABELA ADRIANA 

TEJ M. GEORGIANA 
GROSU R. TEODORA ŞTEFANA 
ILIE S. CLAUDIA ANDREEA 

 C. EDUARD VALENTIN 

TEAN V. CRISTIAN CLAUDIU 
 M. CONSTANTIN 

 G. TOADER IULIAN 
MIHALACHI T.ALEXANDRU IONUŢ 

IONUŢ 
PÎNTEA M. GEORGIANA 

PRAHUZA P. CRINA BIANCA 
ŢA 

UIANU I. ANDREEA COSMINA 
UNGUREAN R. BIANCA 

Lehaci Magda 
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