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Nu s-a terminat bine școala căci pentru elevi a început perioada taberelor. Tot mai căutate în ultimii ani
sunt taberele de aventură la munte care includ, pe lângă drumeții, și adevărate lecții practice de supraviețuire în
natură.
În perioada 30. 07 - 4. 08. 2018 elevii clasei a VI-a B, împreună cu doamna dirigintă Jalbă Ecaterina au

CUPRINS

participat la tabăra de creație literară de la Poiana Mărului & Ranch, jud. Brașov.
A urmat o săptămână de activități instructiv-recreative, organizate în scopul stimulării creativității,
dezvoltării capacității de relaționare și al promovării unui comportament civic responsabil.
Activitățile propuse au fost variate și adaptate vârstei și preocupărilor elevilor: „Campioni la fotbal”,

Cuprins ................................................................................................................................ 3

„Jocuri și creativitate”, „Jocuri de rol”, Natura, prietena noastră”, „Știință, istorie și povești”, „Caraoche”, „Jocuri

Cuvânt către cititori.............................................................................................................. 4

și bune maniere”.
Copii s-au implicat, cu entuziasm, în ateliere de creativitate care au oferit un bun prilej de învățare și
socializare, într-un cadru nonformal, atractiv.
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Ce pot face mințile dibace – continuare -............................................................................ 6
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Exemplu: Cascada Cuvintelor - Joc de echipă:
Grupul de 12 elevi a fost împărțit în două subgrupe de câte 6. Fiecare subgrupă a primit o foaie de fleep-
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Sărbătoarea literelor – moment de bucurie și de bilanț al clasei I B........................................8

chart. Din fiecare subgrupă s-a ales câte un lider. Fiecare lider informal a scrie pe coală un cuvânt de început care

Din creații ale elevilor noștri................................................................................................ 9

i-a trecut prin minte. Restul grupei a gândit, individual, o frază care s-a referit la tabăra de creație de la Poiana

Centenarul Marii Uniri…………………………………………………………………… 12

Mărului. Fiecare membru a trecut și a scris, pe rând, câte un cuvânt completând fraza. Coordonatorul a dat startul.

Poluarea – un atentat asupra naturii.................................................................................... 13

Fiecare lider a prezentat fraza și a făcut un scurt comentariu. A câștigat grupa care a obținut cea mai ingenioasă

Let s Get Green – România!................................................................................................ 14

exprimare. S-a și votat prin punctaje de la 1 la 5. S-a făcut scorul și câștigătorul a fost evident, bineînțeles, grupa
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din care am făcut parte și eu!...
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Tabăra mea de vară
În această vară am mers în tabără la Gura Humorului cu 11 copii și doamna învățătoare Sonu Mirela
care s-a dovedit un însoțitor de nota zece. Peisajul montan cu aerul rarefiat îmi răstignea la tot pasul privirea.
Secundele se cerneau și în urma rămâneau peisaje nirifice înconjurate de liniște și armonie. Cum am ajuns la
Revista unei școli este o veritabilă carte de vizită pentru instituția căreia

locul de cazare, în tabără, stăteam cu sufletele drepți și cu soarele-n priviri. Am început să explorăm casele

aparține, ea relevând o stare de spirit, de competiție și competență care aureolează ca un

din jur. Erau făcute din cărămidă și unele chiar din lut.Căpițele din fân predicau a hărnicie în smirna ierbii

curcubeu visurile, năzuințele și speranțele copiilor, aflați mereu într-o dispută

aburinde. Majoritatea oamenilor erau îmbrăcați în costume populare. Am mers o oră de la cabană, și am fost

concurențială, cu ambiția de a ști și de a cunoaște mai mult.

întâmpinați de o câmpie care te înfășura în adierea luminii și care te provoca la un joc sublime. A fost perfectă

Este miracolul inocenței și al ambiției de a performa în fața unor obstacole, nu

pentru o partidă de fotbal și alte jocuri attractive.

întotdeauna ușoare, dar mai mereu ostile, este farmecul irezistibil și atât de vizibil al
dorinței de a pătrunde necunoscutul, de a-1 cunoaște până în cele mai mici nuanțe și
detalii, amintindu-ne cunoscuta maximă a unui gânditor care scria atât de plastic: „Numai
pornind din adâncuri poți atinge mâreția culmilor!”.
Un pas important în realizarea unei revistei este atragerea elevilor

care au

aptitudini literare și care manifestă disponibilitate şi dorinţă de a scrie, de a se implica în
această activitate, deloc simplă, care necesită timp, pasiune, talent, cultură generală, dar
mai ales curiozitate…

Am vizitat Muzeul tradițiilor locale și cea mai interesantă

Valoarea revistei unei școli constă în libertatea de exprimare a elevilor, articolele
selectate fiind cele care-i reprezintă, așa cum sunt ei:

suavi, curioși, responsabili,

dintre ele mi s-a părut sărbătorirea Revelionului. În timpul acestei sărbători, oamenii, ce trăiau acolo acum 100
de ani, se costumau în tot felul de personaje și colindau prin sat.

ambițioși, riguroși, uneori haioși etc., dar care iau și pulsul evenimentelor din școală,

Am mers, apoi și la piscină unde ne-am bălăcit și am depănat amintiri de neuitat.

indiferent de natura sau configurația lor .

În timpul taberei ne-am apropiat mai mult unii de alții și am întărit foarte puternic prieteniile noastre.

Ne dorim să vă găsiți timp de a urca treaptă cu treaptă în atingerea abisurilor

Tabăra este o vacanță foarte diferită, deoarece în loc să mergi cu familia, înconjurat de adulti, mergi alături de

nebănuite ale frumuseții scrisului, pentru a face cunoscută revista noastră în comunitate

prieteni și descoperi o multitudine de afinități, conturându-ți propria personalitate. Mai mult, este un mediu

ca fiind o lucrare demnă de toată cinstea și lauda.

armonios unde îți dezvolți inteligența și sensibilitatea.
Apostu Rareș Mihai
Clasa a V-a A
Îndrumător, Prof. Înv. Prim. Sonu Mirela

De aceea, atât celor care au deprins arta scrisului, cât și celor care sunt la început
de drum, le urăm succes și fie ca aripile lor, împovărate de farmecul și grandoarea
cuvântului, bine gândit și scris, să bată cât mai intens și cât mai departe, până dincolo de
albastrul norilor… dar și cât mai aproape de inima unui cititor convins de lucrul bine făcut
și atent cumpănit!
Zbor senin, dragii mei!
Prof. Jalbă Ecaterina

4

Prof. înv. primar Doina Ursu
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Pagina de râs
În perioada 1 – 3 Iunie 2018, Galațiul a fost gazda Olimpiadei Naționale „Universul cunoașterii prin
 Ţi-am citit lucrarea de control. Foarte bună,

 Ce studiezi acolo?

lectură”. Școala noastră (clasele a VI-a B și a VII-a A, coordonate de doamna prof. Jalbă Ecaterina) a fost

dar e identică cu a colegului tău de bancă.

- Geografia.

parteneră și a cooperat în procesul de înnoire a conceptului de olimpiadă. Elevii s-au implicat, cu dăruire, în

Ce concluzie să trag de aici? întrebă

- Poţi să-mi spui unde se află Brazilia?

organizarea și desfășurarea acestui concurs prin confecționarea unor daruri sugestive pentru premianți, sub

profesorul.

- La pagina 75…

forma unor păpuși din lemn și mesaje, valorificând într-o manieră creativă cultura și tradița locală. Păpușile

 Profesorul se străduieşte să lămurească

- Că şi lucrarea lui este foarte bună
 După ce un elev nu a reuşit să răspundă la

elevilor proverbul: „Drumul cel mai scurt e

nici o întrebare, profesorul îi spuse:

şi cel mai bun”.

- Dragă, nota pe care ţi-o pot da este doar

- Tata zice ca nu-i așa! spune un elev.

una şi începe cu litera P. Ştii care este ?

- Zău? Și ce meserie are tatăl tău? - Șofer de

- PINCI, domnule profesor, PINCI!

simbolizează două personaje istorice, copii, deveniți eroi, constituind modele în afirmarea personalității.

taxi.

 -Tăticule, mai ţii minte când mi-ai povestit

 Profesoara :

că ai rămas corigent la istorie?

- Mihai, iţi adresez o întrebare; dacă ştii

- Da, şi ce-i cu asta?

primeşti nota 10; dacă nu, ai nota 4.

- Mă gândesc că istoria se repetă.

Primeşti?

 Mamă, un băiat m-a bătut azi la şcoală!

- Da, doamna profesoară.

- Da? Şi poţi să-l identifici?

- Unde e Australia?

- Sigur că da, am o ureche de-a lui în

- Acolo, răspunde elevul.

ghiozdan.

- Unde acolo?
- Asta e, deja, o altă întrebare.

Mocanu Nicolae Antonel
Clasa a VI-a B

Munteanu Elena
Clasa a VI-a B
Prof. Îndrumător: Jalbă Ecaterina
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- Continuare Concurs de limba franceză: „Les Enfantastiques”
Concursul local de limbă și civilizație franceză: „Les Enfantastiques”, organizat, în luna mai 2018 de
Colegiul Național „Spiru Haret”, din Tecuci și coordonat de doamna profesor Miron Magdalena, ne-a oferit
posibilitatea de a participa cu elevii claselor a V-a si a VI-a ai Școlii Gimnaziale „Iorgu Iordan”.
Acesta a cuprins 2 secțiuni: o probă scrisă și un concurs de desene, pe tema: „Voyage en France” și a
avut ca scop promovarea limbii și a valorilor culturii franceze, în rândul elevilor, încă de la debutul studiului limbii
franceze prin dezvoltarea competenţei de comunicare, într-o limbă de circulaţie internaţională şi stimularea
potenţialului artistic-creativ al acestora.
Această competiție plină de farmec a trezit interesul elevilor și a oferit posibilitatea ca elevii din diferite
școli să intre în contact și să cunoască mai bine limba și cultura francofonă.
Elevii care au fost premiați cu diplome într–un cadru festiv la Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”,
Tecuci, sunt urmatorii:
Avram Raluca 100 p – premiul I
Apostu Rares 95p - premiul I
Bordea Nicolae – sectiune desen –premiul I
Stan Alexandra-sectiunea desen-premiul al III-lea
Mocanu Nicolae-desen –Mentiune.
Concursul, aflat la ediția I, a avut un impact pozitiv asupra elevilor, de aceea cred că este necesara
realizarea unei ulterioare editii care să antreneze un număr mai mare de elevi și la nivel de judet.
Prof. Radu Alina Paula

Caraiman Raluca
Clasa a VII-a A
Prof. Îndrumător: Jalbă Ecaterina
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SEMNIFICAȚIA NUMELUI – ȘTEFAN
Numele de Ștefan îşi are originile în Grecia epocii lui Pericle şi este descendent din cuvântul
„stephanos” care înseamnă „coroană, cunună” cu care erau răsplătiţi învingătorii în lupte. Este un nume
des întâlnit la noi în ţară şi aminteşte de firea nobilă, semnul bunătăţii şi a dragostei absolute. Coroana
adevăratului creştin este, după cum vedem în icoane, aura sfinţeniei, semnul bunătăţii şi dragostei
absolute.
Se spune că persoanele cu numele de Ștefan sunt creative, au o personalitate impresionantă şi
au o viziune largă asupra vieţii. Îşi doresc să fie de ajutor, să iubească şi să fie iubiţi, cauta să aducă
armonie şi pace în mediul în care trăiesc. Asemenea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, sunt un exemplu de
tărie, curaj şi credinţă.
Sfântul Ştefan a predicat învățăturile lui Iisus și a atras atenția fariseilor, fiind condamnat la
moarte, prin uciderea cu pietre, de autoritățile iudaice din Ierusalim. Sfântul Ștefan a fost astfel primul
martir creștin. În faţa Sinedriului, și-a manifestat credinţa prin rugăciune, căci și sub loviturile primite
el se ruga „Doamne Iisuse primeşte duhul meu: şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu
le socoti lor păcatul acesta!” (Faptele Apostolilor VII, 59-60).
Ziua Sfântului Apostol şi Arhidiacon Ștefan se sărbătoreşte în cea de-a 3-a zi de Crăciun, pe 27
decembrie. Sfântul Apostol Ștefan este cel dintâi mucenic al creştinătăţii.
Ștefan are un temperament puternic, este activ, energic, dinamic şi curajos. Adaptabil şi
maleabil în aparenţă, Ștefan ştie să îşi impună ideile cu blândeţe şi cu fermitate totodată. O mână de
fier într-o mănuşă de mătase…aşa l-am putea caracteriza pe Ștefan în câteva cuvinte. Stefan are, de-a
lungul vieţii, o mulţime de proiecte şi idei însă nu este capabil uneori să le pună pe toate în practică.
Acţiune este verbul său preferat. Dacă intensitatea momentului prezent i se pare mult prea puternică,
Ștefan încetineşte ritmul.
De obicei, Stefan este stimulat de dificultate. Posedă un acut simţ al justiţiei şi are reacţii
violente în unele situaţii, când ceva nu îi convine. Este preocupat în permanenţă de semenii săi. De
aceea, se va alătura unor asociaţii umanitare cu scopul de a ajuta oamenii. Ștefan este un bărbat intuitiv
care poate oscila între posesivitate absolută şi altruism.
Perfecţionist uneori, maniac chiar în anumite domenii, Ștefan se arătă în mod paradoxal
indisciplinat în mediul care nu-l interesează.
Ș T E F A N = 1 + 2 + 5 + 6 + 1 + 5 = 20 = 2
Ștefan este foarte ataşat de familia sa şi va depune eforturi considerabile pentru păstrarea
armoniei în sânul acesteia. Ștefan este un adept al păcii chiar dacă se întâmpla uneori ca el să fie cel
care declară războiul. Are un simţ estetic dezvoltat ceea ce îl determină să fie interesat de artă. În
dragoste, Ștefan se dovedeşte a fi dificil deoarece caută perfecţiunea. Din cauza intransigenței sale,
riscă să treacă pe lângă fericire.
Ojog Casian Ștefan
Clasa a VI-a B
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Realitatea lui Einstein…
Cu toții am auzit măcar odată de Albert Einstein. Atunci când unei persoane i se cere să numeasca
un fizician, primul gând care îți vine este el. În 1879, s-a născut într-o familie simpla, de evrei, un viitor
geniu. Micuțul s-a manifestat încă de la început ca un băiat neobișnuit. Nu a vorbit până la trei ani; a fost
considerat un retardat mintal, un copil problemă îndărătnic și diferit, care nu vrea să învețe; era retras și
neînțeles de cei de vârsta lui. Cu toate acestea, a acumulat o serie de cunoștințe numai prin efort individual.
Pe măsură ce creștea, se manifestau tot mai clar înclinația sa către dispozitive mecanice și modele fizice,
precum și pasiunea sa pentru matematică: înțelegea cu abilitate conceptele ei dificile. Cea mai mare
contribuție a sa în fizică este teoria relativității și tot lui îi aparține cea mai celebră formula E= mc 2 . De
asemenea, a publicat principiile de utilizare a laserului, pentru care trebuie să îi mulțumim atunci când
ascultăm un CD, când vedem un film pe DVD, când scanăm un document, sau o unitate optică citește codul
de bare al unui produs pe care îl cumpărăm. S-a stins din vaiață în 1955, din cauza unei boli netratate.
Înaintea incinerării, patologul Spitalului Princeton, i-a scos creierul, pentru a fi păstrat, fără permisiunea
familiei, în speranța că în viitor se va descoperi ce l-a făcut pe Einstein atât de inteligent.
Citate celebre ale lui Einstein:
 Persoana care nu a greșit niciodată nu a încercat nimic nou;
 Încearcă sa nu devii un om de succes, ci un om de valoare;
 Nu mă gândesc la viitor, va veni el oricum;
 Învață de la ziua de ieri, trăiește pentru astăzi și speră la ziua de mâine.
 Cel mai important lucru este să nu te oprești niciodată din întrebat.
 Pacea nu poate fi menținută cu forța. Ea poate fi obținută numai prin înțelegere.
 Dacă A este succesul în viață, atunci A este egal cu X plus Y plus Z. X este munca, Y este joaca
și Z înseamnă să-ți ții gura.
 Trebuie să înveți regulile jocului. Și apoi trebuie să joci mai bine ca toată lumea.
 Adevăratul semn al inteligenței nu îl constituie cunoștințele acumulate, ci imaginația.
Ojog Ștefan Casian
Clasa a VI-a B
Prof. Îndrumător: Croitoru Mihaela

7

Ziua Internaţională a Francofoniei
Finalul clasei I aduce în fiecare școală un moment plin de emoție, de trăire intensă, de bucurie
și, în același timp, de bilanț.
Elevii clasei I B și-au dorit să marcheze acest moment unic din viața lor - însușirea literelor
alfabetului - prin organizarea unei activități sugestiv denumită ”Rămas bun, clasa I”.
Cei 29 de copii au prezentat poezii și cântece care au fost ascultate și aplaudate cu multă
bucurie de cei prezenți. A fost o dovadă în plus că toți elevii clasei au descifrat taina cititului și a
scrisului. La finalul serbării elevii au învățat încă o lecție extrem de valoroasă: aceea că munca
este respectată, apreciată și răsplătită. Astfel, cu ocazia festivității de premiere, școlarii au primit
diplome și cărți pentru efortul depus pe parcursul întregului an școlar 2017 – 2018. La sfârșitul
activității elevii au fost răsplătiți cu o felie de tort.

Ziua Internaţională a Francofoniei, o zi de mare însemnătate pentru cultura franceză, s-a sărbătorit pe
data de 20 martie 2018 la Școala Gimnazială Iorgu Iordan, marcând, astfel, data la care, în anul 1970, 21 de
state și de guverne au semnat convenţia de înfiinţare a Agenţiei de Cooperare Culturală și Tehnică(
ACCT),organizaţie interguvernamentală fondată pe baza unui numitor comun, respectiv folosirea limbii
franceze.
La această activitate au participat elevi ai claselor a VIII-aA,a VIII-aB,a VIII-aC, a V-a C coordonaţi
de doamna profesoară Radu Alina-Paula ce au fost implicaţi într-un program artistic ce a cuprins momente
precum:
- interpretarea unor melodii în limba franceză: „LʼHymne à lʼamitiéˮ de Celine Dion, La marche des rois
- ilustrarea de ţări francofone dpdv geographic, istoric, cultural
-j oc de rol- teatru de păpuși
- expoziţie de desene
- realizarea de machete
Francofonia nu doar desemnează populaţiile vorbitoare de limbă franceză, ci promovează
acele valori umane ce conduc la tolerantă,iubire, solidaritate, respectul şi dezvoltarea identității naționale, diversitatea şi varietatea culturilor şi tradițiilor în interiorul spațiului francofon, în întreaga lume.
În concluzie, se poate spune că francofonia trece de la un concept la o stare de spirit pe care toţi cei
implicaţi ar trebui să o simtă, si de aceea această zi din an devine motiv de bucurie și prilej de a simţi și vorbi
diferit.
Profesor Radu Alina Paula

.
Prof. Înv. Primar Cojocariu Georgiana
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Calculatorul și …. dependența

Istorioară cu tâlc!...

• Aproximativ 3,2 miliarde de oameni folosesc internetul în ziua de azi.
• Internetul a adunat 50 de milioane de utilizatori în doar 5 ani. Televiziunea a avut nevoie de 13 ani pentru a atinge
același număr.
• Țara cu cei mai mulți utilizatori de internet este Suedia, unde aproximativ 75% dintre locuitori îl folosesc.

Era odată o familie ce a născut un copil şi el ajunse să aibă multe probleme în viaţă. Aşa s-a născut
Eufrosim.
Anii au trecut şi Eufrosim a crescut şi a rămas cu aceste probleme. Dumnezeu ştia, însă că putea fi mai bun

• Pe drumul care urcă pe Muntele Everest există internet de mare viteză.

şi S-a hotărât să schimbe aceste obiceiuri. Trăia în munţi un călugăr cu viaţă plăcută lui Dumnezeu. Lui i S-a

• În lume aproximativ 90% dintre adolescenți joacă jocuri video, iar 15% dintre aceștia ar putea fi chiar dependenți
de această activitate.

arătat Domnul în vis şi i-a spus ce trebuie să facă pentru a-l ajuta pe Eufrosim. Dimineaţa, călugărul a pornit spre

• Ca și tutunul, alcoolul, sau drogurile, calculatorul poate provoca dependență.

Îndemnat de Dumnezeu, călugărul i-a spus:

• Dependenţa de Internet a fost declarată boală mintală.

satul natal al lui Eufrosim. Când cei doi s-au întâlnit Eufrosim i-a povestit călugărului despre problemele sale.
- Frate, ţie ţi se întâmplă toate acestea deoarece eşti păgân. Eu te pot ajuta doar cu o poveste. Viaţa aceasta

• În China, există clinici speciale pentru cei dependenți de internet

seamănă cu un drum pe care noi mergem cu picioarele goale, prin durere şi prin boală. În dreapta se afla un

• Tratamentul medical pentru vindecarea cyberdependenței este similar celui folosit pentru cei dependenți de jocurile

câmp verde cu apă dulce şi bună, dar trebuie să trecem peste un gard de spini şi nu cutezăm să trecem.

de noroc și poate dura de la o lună la doi ani. Trebuie să ai voință ca să „scapi”!

Mântuitorul merge şi El în picioarele goale, dar a trecut pe partea cealaltă ca să arate că se poate. Aşa s-a
petrecut. A învins moartea ca să ne arate că se poate.

Testul Young pentru depistarea dependenței de calculator
• Sunteți preocupat de Internet (gândește-te la ultima conexiune anticipand-o pe urmatoarea)?
• Simți nevoia de a naviga pe Internet timp din ce în ce mai îndelungat înainte de a avea impresia „că nu te

- Am înţeles părinte, aşa am să fac.
De atunci toate problemele lui Eufrosin au disparut deoarece a luptat pentru a-şi câştiga libertatea la viaţă.
Coman Alexia
Clasa a VI a C
Prof. Îndrumător: Chirvase Vetuța

mai saturi?”
• Ai încercat de mai multe ori și fără succes să limitezi sau să controlezi timpul pe care îl petreci pe Internet?
• Te simți epuizat, slăbit, deprimat sau iritat, când încerci să-ți limitezi sau să oprești folosirea rețelei de

Excursia

Internet?

Dacă prietena mea, Christine, din Singapore, ar veni în România, i-aș arăta minunatele monumente ale

• Obișnuiești să rămâi conectat pe Internet mai mult timp decât ai prevăzut inițial?
• Ți s-a întâmplat să-ți pui în pericol o relație, școala, slujba, o ocazie în carieră din cauza folosirii exagerate

naturii din Munții Carpați și din Subcarpați. Vom începe cu Vulcanii noroioși, din Subcarpații de Curbură.
Vulcanii noroioși sunt movile de nămol prin care gazele din subteran ies la suprafață. Apoi vom porni spre Carpații

a Internetului?
• Ți-ai mințit părinții, profesorii sau alte persoane ca să te descurci pentru a avea mai mult timp pentru

Orientali pentru a vizita Poiana Brașov și Cheile Bicazului. La Poiana Brașov ne vom da cu sania, iar la Cheile
Bicazului vom admira cum râurile au reușit să își faca loc printre pietrele masive. Lăsăm cele mai uimitoare peisaje

conectarea la Internet?
• Folosești Intemetul ca un mijloc de evadare din problemele de zi cu zi sau pentru a scapa de sentimentele

pentru final. Cum ar fi șoseaua Transfăgărășan, care ajunge până la 2000 de metri înălțime, Sfinxul și Babele,

negative (culpabilitate, anxietate, deprimare, singuratate, etc)?

Lacul Vidraru, care este cel mai viziat lac artificial din România, Defileul Dunării, cel mai lung defileu din Europa

Interpretare:

și Peștera Scărișoara, care adăpostește de multă vreme un ghețar imens. Dar, după părerea mea, cel mai frumos

Subiecții care răspund da la cinci sau mai multe din situațiile de mai sus sunt considerați utilizatori

monument al naturii pe care l-am vizita este Cascada Bigăr. Ea se află în Munții Banatului și este considerată una

care suferă de dependență de Internet. Dacă a răspuns da la mai mult de trei din aceste întrebări, este un
semnal de alarmă și e cazul ca utilizatorul sau familia și /s au profesorul să-și pună întrebări serioase legat

dintre cele mai frumoase cascade din lume.
Ar fi cea mai frumoasă excursie din viața mea și cred că și prietena mea, Christine, ar fi impresionată de
câte frumuseți se pot ascunde într-o țară atât de mică.

de utilizarea Internetului.

Ioana Miron
Clasa a IV-a A
Îndrumător: Prof. Înv. Prim Ursu Doina

Neagu Cristina
Clasa a VI-a B
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Dacă știi… răspunde!
Rostul iubirii
„Natura este stăpânită de criteriul delimitărilor. Numai în iubire ea caută confuzia. Căci
rostul iubirii este să restabilească pentru o clipă haosul inițial din care să se nască o
lume nouă.''- Lucian Blaga
Misterul iubirii este comparabil cu miracolul creației. Lumea a luat naștere din haos, din nimicul care zăcea în
agonie, prin puterea cuvântului lui Dumnezeu.
A fost nevoie de haos pentru o lume nouă, care paradoxal, este limitată de exactități. Oamenii, în dorința lor
absurdă de a controla totul, de a cunoaște și de a limita în expresii și formule complexitatea vieții, uită că tocmai în
taine constă frumusețea acestui pământ efemer. Rolul nostru față de tainele ce ne înconjoară, este de a nu le descifra,
ci potența, în loc să umplem spațiul înconjurător cu propria noastră concepție despre viață, mai bine umplem golul din
noi cu iubire.
Opera literară este rodul iubirii și al pasiunii. Creatorul, stăpânit de dorința arzătoare de a se-nălța, caută
inefabilul pe care-l găsește chiar atunci când nu se așteaptă. Truda, migala, efortul creator presupune jertfă. Iar jerfa
presupune iubire…
Iubirea, acest sentiment nobil, este scânteia din lumina creatoare care sălășluiește în fiecare dintre noi. Ea îl
readuce pe om la starea inițială, de haos, din care se va naște un om nou, dar nu pentru lume, ci pentru sufletul său,
pentru infinitul său.
Iubirea este taina căreia oamenii nu i-au găsit încă o formulă, pe care, nu o pot controla, căci, prin firea ei
controlează totul, prin neînțelesul ei, preschimbă totul în neînțelesuri și mai mari.
Ojog Irina
Clasa a VIII-a B
Prof. Îndrumător: Jalbă Ecaterina
Poezia – mister al creației…
„Nimeni nu a interpretat definitiv o mare poezie, oricât de clară în aparență”
(G. Călinescu,)
În opinia mea, maxima scriitorului G. Călinescu împărtășește cititorului un mare adevăr, recunoscând
imposibilitatea oferirii unei interpretări finale pentru o creaţie poetică de valoare. Eu sunt de acord cu această afirmaţie,
deoarece consider că este imposibil să identifici şi să explici toate înţelesurile ascunse într-o poezie. Textul „creşte"
altfel în fiecare cititor şi se îmbogăţeşte cu fiecare lectură. Creația literară este o operă deschisă și fiecare cititor est e
chemat la actul re-creării.
În primul rând, poeziile, asemeni oricărei opere de artă, sunt supuse interpretărilor. Orice creaţie artistică
dobândeşte noi dimensiuni prin interpretările care i se dau de către receptori. Cu toate acestea, nicio interpretare nu
este finală. Interpretările reflectă epoca, educaţia şi sistemul de valori al persoanei care încearcă sa desluşească
sensurile operei de artă. De aceea, putem considera şi astăzi, la început de secol XXI, că Shakespeare sau Eminescu
sunt contemporanii noştri.
În al doilea rând, poezia adevărată este o creaţie artistică perenă, pe când interpretările sunt influenţate de
contextul spaţial, temporal şi cultural, înţelesurile oricărei poezii fiind reflecţii ale valorilor şi ale temelor asumate de
societate.
Este libertatea oricui să interpreteze o creaţie poetică şi să încerce să analizeze mesajul pe care autorul dorește
să-l transmită. Cu toate acestea, o interpretare completă şi definitivă este imposibil de formulat datorită constrângerilor
date de limitările inerente ale criticului.
În concluzie, sunt de acord cu afirmaţia călinesciană şi aş adăuga că nimeni nu poate avea pretenția că oferă
o interpretare finală, întrucât valoarea creaţiei creşte cu fiecare nouă interpretare şi cu deschiderea de noi orizonturi în
înţelegerea ei.
Așadar, creaţia constituie o reverberare a sufletului scriitorului către lume, aşa cum mărturisea și Tudor Vianu:
„opera literară nu poate fi deplin înţeleasă, în acest miracol al său constând structura sa ilimitat simbolică”
Ariton Maria
Clasa a VII-a A
Prof. Îndrumător: Jalbă Ecaterina
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Pe perioada verii, din cauza căldurii, Turnul
Eiffel se înalţă cu 15 centimetri?
Primul oraș din lume care a ajuns la 1 milion
de locuitori a fost Londra?
Turnul Londrei este cel mai vechi obiectiv
turistic din lume?
Catedrala Sfânta Sofia din Constantinopol a
devenit moschee în anul 1453?
Dintre toate țările din lume, în Indonezia
sunt cei mai mulți vulcani?

1. Ce este un fonograf?
Fonograful este primul aparat utilizat pentru
înregistrarea și redarea analogică a sunetelor,
inventat în 1877 de Thomas Edison. În România,
George Breazul, Constantin Brăiloiu și Emil
Petrovici au utilizat fonograful pentru culegeri de
folclor sau pentru cercetări lingvistice.
2. 2. Ce reprezintă agora?
Agora era piața publică a orașelor grecești antice

Strămoşii noştri credeau că cerul coboară pe
pământ pentru că ziua se lungea, iar noaptea
se scurtă?
Portocalele au fost cultivate prima dată în
China?
Vara e vremea Jocurilor Olimpice, un
eveniment cu originile în Grecia Antică, dar
care continuă și astăzi.

și centrul vieții politice, spirituale și artistice. Aici
aveau loc adunările publice la care toți cetățenii
erau datori să participe și unde oricine putea lua
cuvântul.
3. Care este cel mai greu element chimic?
Uraniul este elementul chimic care are cea mai
mare masă atomică dintre toate elementele

Oxigenul este al treilea cel mai abudent
element din univers.
Oxigenul se dizolvă mai repede în apă rece
decât în apă caldă.
Dacă nu am avea plante, nu am avea atât de
mult oxigen.
Jungla Amazonului produce jumătate din
oxigenul existent pe Terra
Vara, un singur hectar de pădure înghite o
cantitate de dioxid de carbon egală cu cea
eliminată în acelaşi timp de 200 de persoane.

naturale, fiind cu aproximativ 70% mai dens decât
plumbul. În Tabelul periodic al elementelor are
simbolul chimic U și numărul atomic 92.
4. Cine a inventat șahul?
Există mai multe versiuni privind originea acestui
joc, cele mai răspândite considerând că a fost
inventat în India, Persia sau China. Izvoarele
istorice atestă faptul că secolul VI, în Persia se juca
șah.


Culese de Avram Ioana Raluca
Clasa a V-a A

5. Cine a fost Henry Ford?
Henry Ford (1863 - 1947) a fost fondator al
industriei americane de automobile și a dezvoltat
un nou mod de organizare a producției industriale,
n u m i t fordism . A întemeiat Compania Ford
Motor în 1903, cel mai vândut model proiectat
fiind Modelul T, primul automobil ieftin și fiabil,
destinat maselor.
Mocanu Nicolae Antonel
Clasa a VI-a B

19

Eu, în oglindă

Lectura - nevoie sau pasiune
E ceva nou pentru mine să scriu despre experiența mea cu cititul, despre ce m-a făcut să iubesc

Orele de dirigenție au constituit pentru mine și anul acesta un prilej de a-mi explora sinele și a

cărțile sau motivul pentru care citesc. Voi începe mărturisind că nu am fost o mare pasionată de lectură în

comunica mai mult cu mine și cei din jur. De multe ori m-am întrebat cine sunt? Care este menirea mea? Ce-

copilărie, chiar mi se păreau banale sau spuneam că o carte nu e decât o adunătură de file pline cu rânduri

aș putea să fac să însemnez timpul cu ființa mea și să las în urmă o lume mai bună?

cuprinse între două coperte.

De fiecare dată când îmi pun aceaste întrebări, relativ simple, tind să răspund cât mai elaborat, dar cu

După ce anii au trecut, am fost nevoită să citesc o carte în intregime. După acea carte, „Harry
Potter”, pe care am adorat-o, părerea mea despre citit s-a schimbat total. Am început să lecturez mai multe
cărți, până ce mi-am dat seama de ce o astfel de activitate e atât de relaxantă.

timpul, am învăţat să comprim totul în doar câteva cuvinte: eu sunt o personalitate complexă.
În primul rând, sunt un om cu calităţi şi defecte în armonie, un om echilibrat, care îşi recunoaşte
greşelile, îşi cere iertare şi încearcă să nu le mai repete… Nu întotdeauna îmi este uşor, pentru că mi se

Cartea e ca o prietenă, care „a văzut” toate aceste întâmplări (pe care le citești) și ți le povestește ție

întâmplă să acţionez şi într-un mod necugetat, impulsionată de reacții imediate, ce ies la suprafaţă, uneeori

cu cel mai mare drag și în cel mai frumos mod posibil. Atunci când citești, te desprinzi cu totul din această

necontrolat, în unele momente. În cei aproape treisprezece ani de existenţă, am învăţat multe de la viaţă şi de

lume și te teleportezi cu ajutorul imaginației într-un univers în care personajele cărţii prind viaţă. E ca şi

la oameni, chiar dacă, în opinia unora, o elevă de vârsta mea, nu poate fi cerebrală şi înţeleaptă. Nu aş numi-

cum ai trăi mai multe vieţi într-una singură.

o tocmai experienţă de viaţă, ci doar o receptivitate crescută la ceea ce se petrece în jurul meu şi capacitatea

O carte e asemenea unei piese de teatru, plină de umor, suspans, iubire sau tristeţe. Sunt milioane

de a învăţa din aceste experiențe de viață.

de sentimente pe acele file pe care nu le poţi defini în cuvinte. Pentru a ne introduce şi mai mult în această

Pe lângă calităţi, am şi defecte, deoarece fiecare om este supus greşelilor şi rătăcirilor. Sunt

lume a cărţilor şi a deveni nişte mici cititori pasionaţi, doamna prof. de limba și literatura română ne-a

încăpăţânată şi jovială. Uneori, încrederea mea în cei din jur se îndreaptă către extrema nedorită şi atunci am

îndreptat pașii către biblioteca orașului, unde mai participam și la diferite concursuri de literatură.

de suferit. Cu alte cuvinte, sunt prea credulă. În momentele grele, am clipe în care sunt „asaltată” de

După părerea mea, o bibliotecă e ca „o a doua casă”, unde vii să te recreezi, să te desparți de toate

pesimism, dar încerc să împletesc totul cu veselie şi optimism. Mi se întâmplă foarte rar să fiu atât de supărată

problemele, grijile de zi cu zi și să te bucuri de citit în pace. Toate cărțile de pe rafturi erau „verificate”,

pe cineva, încât să îmi doresc să mă răzbun pe acea persoană, însă nu suport dualitatea şi ipocrizia. Iar atunci

„răsfoite” sau admirate de colegii mei.

când sunt minţită, trădată sau jignită prin vorbe şi gesturi, întorc spatele fără să mă uit în urmă. Iert şi uit, dar

M-am îndreptat spre un raft nu atât de viu colorat, unde cărțile păreau să primească mai puțină
atenție din partea „publicului”, care parcă mă strigau sau se certau zicând: „Alege-mă pe mine!”.

niciodată nu revin acolo unde nu sunt apreciată la adevărata mea valoare.
Am o stimă de sine foarte ridicată şi nimeni nu mă poate determina să o cobor la un alt nivel.

Indiferent de copertă, o carte e interesantă, sensibilă sau profundă în felul ei. Atunci mi-am pus

În ceea ce priveşte cariera mea, îmi doresc foarte mult să devin profesoară. Vreau să fiu lumina călăuzitoare

două întrebări, la care am răspuns singură: „Dar ce e cu adevărat cartea?”. „Ei bine, cartea e o lume

a unor personalităţi în curs de formare, a unor suflete abia intrate în vârtejul vieţii, în tumultul unei lumi

nedescoperită de privitor, dar îmblânzită de cel ce o citește”. „Dar biblioteca?”. „Acea cameră plină cu

complicate şi pline de provocări. Am modele de la care am învățat cât pentru o viață de om. Știu că voi reuşi!

povești, peripeții, magie, uneori cam prăfuită este o întreagă comoară mai valoroasă decât toate bijuteriile
Chetronie - Jujău Amalia
Clasa a VI-a B
Prof. Îndrumător: Jalbă Ecaterina

din lume și poartă numele de BIBLIOTECĂ“
Prima noastră experiență de acest fel a fost în clasa a V-a și de atunci a devenit o obisnuință a
noastră să vizităm în fiecare an Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”.
Ojog Irina
Clasa a VIII-a B
Prof. Îndrumător: Jalbă Ecaterina
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1 Iunie, cea mai frumoasă zi din viața mea…
Centenarul Marii Uniri
Ziua Copilului, numită şi Ziua Internaţională a Copilului, este în multe ţări o sărbătoare pentru copii.

În anul 2018 comemorăm 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918: desăvârșirea statului
național român, realizată prin unirea provinciilor românești cu România. La început a fost unirea Basarabiei cu

În România se sărbătoreşte în data de 1 iunie.

România (27 martie 1918), mai apoi unirea Bucovinei cu România (28 noiembrie 1918), iar în final unirea

Aşadar, 1 iunie reprezintă Ziua Copilului, ziua în care toţi copiii se simt bine, primesc cadouri, se

Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Țara Mamă, România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri

distrează împreună cu alți copii, dar mai ales se bucură de viață.

formează împreună Marea Unire de la 1918, iar în 2018, la 100 de ani de la acele evenimente,

1 Iunie, prima zi din Cireșar, cea mai frumoasa zi din calendarul anului, granița dintre primăvară și

sărbătorim CENTENARUL MARII UNIRI.

vară, dintre mireasma florilor de mai și fructele roșii, mari și cărnoase, gazda soarelui și a luminii, a fost

Dacă ar fi să rezumăm în câteva idei, în 2018, la Centenarul Marii Uniri, toți cei care simt românește

declarată Ziua Copilului care nu este doar sărbătoarea celor mici, ci și a celor „mari”, deoarece ei, copiii,

sărbătoresc:

antrenează în frenezia bucuriei inocente. atât pe părinții lor, cât mai ales pe bunicii grijulii, atenți și afectuoși

Credința românilor care au făcut Unirea că toată suflarea românească trebuie să trăiască împreună, într-un

permanent, iertători ale micilor și nevinovatelor lor greșeli, săvârșite fără intenție pe tot parcursul copilăriei.

singur stat, ROMÂNIA.

Copilul este un simbol al bucuriei, al primăverii, al florilor, al zborului uman și al expansiunii sufletești

Efortul susținut al românilor, de-a lungul timpului, de a nu uita că sunt români.

creatoare.

Năzuința românilor de a înfăptui Marea Unire, avută de-a lungul secolelor, indiferent de vicisitudinile

Copilul încântă și fascinează prin farmecul și prospețimea, prin inocența, candoarea, dorința și

istoriei.
Tenacitatea liderilor și a elitelor românești care au întreprins toate cele necesare ca Unirea să devină

capacitatea de a explora și a crea, prin naturalețea și firescul comportamentului sau. El, schimbă viziunea
asupra lumii, îi

realitate.
Eroismul și jertfa celor fără de care visul românilor de veacuri, Marea Unire, nu ar fi fost posibil.

Copilul

Nesupunerea românilor în fața imperiilor vremelnice care i-au afectat interesele și neacceptarea unei sorți

poartă pe adulți

este triumful

vieții,

în lumea basmului, a poveștilor, a legendei, în lumea copilăriei!

al rațiunii și al

dragostei

dintre

două

ființe

iubitoare.

Copilăria este un adevărat mit al reînnoirii, este cea mai frumoasă etapă a vieții omului pe pamant.

potrivnice.

Copilaria este un vis care se îndepartează repede…

Ambiția românilor de a rămâne împreună după 100 de ani de la Marea Unire.

Copilul luminează permanent sufletele din jurul lui, dă speranțe și noi bucurii în viața de familie. La

Rațiunea românilor de a căuta în permanență cele mai bune împrejurări pentru concretizarea aspirațiilor

el supărările durează puțin, egoismul nici nu există, iar bunătatea e la rang de mare putere.

legitime și valorificarea acestor ocazii.

Copilul este mângâierea sufletului, bucuria nemasuratî a existenței pe pământ, speranța ce nu moare

Marea Unire a românilor din 1918 a fost posibilă prin multe sacrificii. În cei 100 de ani după Marea Unire,

niciodată, rostul pe pământ și dorința de a te trezi și a doua zi din somn, căci ai pentru cine!

România a cunoscut demnitate, bucurie şi întristare. Demnitate, prin realizarea statului român unitar. Bucurie, prin
afirmarea românilor ca națiune dinamică şi creatoare. Întristare, prin pierderea unor teritorii naționale faţă de cele

La mulți ani copile drag și din România și din toată lumea!

din 1918 şi prin îngrădirea libertăților în timpul dictaturii comuniste.

Cu dragoste, pentru toti copiii!

LA MULȚI ANI, Draga mea ROMÂNIE!

Apostu Rareș
Clasa a V-a A
Îndrumător: Prof. Jalbă Ecaterina

Ariton Maria
Clasa a VII-a A
Prof. Îndrumător: Parascan Valentina
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Să învățăm de la… fluturi!
Poluarea – un atentat asupra naturii

Erau odată trei fraţi fluturi, unul alb, unul roşu şi unul galben. Cei trei dansau cât era ziua de lungă
în jurul florilor din grădină, se jucau voioşi în lumina soarelui şi nu se plictiseau nicio clipă pentru că erau

dar mai ales să împrăştiem resturi menajere în râuri și lacuri. Oare câţi dintre noi au realizat cu adevărat cât de

foarte fericiţi.
Într-o zi a venit o ploaie torenţială şi le-a udat aripile frumoase. Cei trei fluturi au zburat spre casă,
însă au găsit uşa închisă. Aşa că au fost nevoiţi să rămână în ploaia care reuşise să îi ude foarte tare.
Fraţii fluturi au pornit în căutarea unui adăpost şi au zburat către o lalea roşie cu dungi galbene:
„Draga noastră lalea, poţi să îţi deschizi petalele şi să ne laşi să ne adăpostim între ele până trece furtuna?”
Laleaua le răspunde: „Cel roşu și cel galben pot intra, pentru că sunt ca mine, dar cel alb nu.”
Cei doi fraţi, galben şi roşu, îi spun: „Dacă fratele nostru alb nu se poate adăposti între petalele

mult afectează aceste acţiuni sănătatea planetei noastre?... Ei bine, nu foarte multe persoane s-au gândit la
efectele nocive ale activităţilor oamenilor, fie că e vorba de marile industrii sau doar de poluarea realizată de o
singură maşină. Aici intervine o ştiinţă nemaipomenit de utilă și importantă a vieţii noastre - ecologia. Aceasta
se ocupă cu studierea interacţiunii dintre organism, plante și mediul în care ele trăiesc.
De asemenea, ea analizează îndeaproape funcţia, structura şi productivitatea sistemelor biologice
supraindividuale (populaţii, biocenoze) și a sistemelor mixte (ecosisteme). În ultima perioadă aceasta a ajuns
să aibă acelaşi sens cu protejarea mediului înconjurător. Deci, aici putem vorbi de tot ceea ce vine în ajutorul

tale, atunci și noi vom rămâne în ploaie, cu el.”
Afară ploua tot mai tare, iar fluturaşii erau tot mai uzi, aşa că şi-au luat zborul spre un crin alb
căruia i-au spus: „Poţi să îţi deschizi floarea pentru a ne adăposti şi noi de ploaie?”
Crinul răspunde: „Fluturele alb poate intra la adăpost, pentru că este ca mine, dar cel roşu și cel

protejării mediului.
O altă problemă esențială a Terrei ce duce la poluare este folosirea neraţională a energiei convenţionale.
Ea este generată din surse epuizabile, în special combustibilii fosili, cei mai răspândiți fiind cărbunii, petrolul
și gazele naturale. Dar ce ne vom face când planeta va fi distrusă de poluare rezultând, apă nepotabilă, aer

galben vor rămâne afară, în furtună.”
Fluturele alb spune:

De foarte multe ori am auzit că nu e bine să poluăm mediul, să aruncam deşeuri în spaţiile neamenajate

„Dacă nu ne primeşti pe toţi trei, atunci eu voi rămâne în ploaie alături de

fraţii mei. Mai bine rămânem în furtună decât să stăm despărţiţi”.

irespirabil, sol infertil și distrus de deşeuri.
Toate acestea care acum ni se par îndepărtate vor distruge pământul mai repede de cât îţi poți imagina.

Astfel, cei trei fluturi şi-au luat zborul.

Şi atunci, când totul e distrus, când va fi prea tarziu să mai facem ceva, vom ajunge cu siguranţă să apreciem

Dar soarele, care se afla în spatele unui nor, a auzit totul, şi ştia că sunt trei fraţi buni care au rămas

ecologia la adevărata ei valoare.

uniţi chiar şi în faţa unei furtuni care aproape îi nimicise. Aşa că a ieşit dintre nori, a alungat ploaia şi a

Totuşi, de ce să lăsăm acest scenariu tragic să ne cuprindă gândirea şi chiar sufletul când putem să luăm
măsuri concrete, să utilizăm energii alternative, cele bazate pe resurse inepuizabile, cum ar fi panourile solare,

început să strălucească cu putere deasupra grădinii.
Soarele a uscat aripile celor trei fluturi şi le-a încălzit trupurile fragile. Cei trei fraţi şi-au reluat
imediat joaca şi au dansat în jurul florilor din grădina până seara. Apoi au fugit spre casa lor unde au găsit,

centralele eoliene sau chiar hidrocentralele.
O planetă verde și sănătoasă reprezintă viitorul următoarelor generaţii. Dacă noi ne putem bucura de
frumuseţile și spendorile peisajelor lumii, ei de ce să n-o facă? Nu credeţi că și Dumnezeu şi-ar dori să păstrăm

de această dată, uşa larg deschisă.

intactă natura dată de el ? Ori nu conştientizaţi faptul ca lumea nu ne aparţine! Nu e a mea sau a ta, ci a tututor,

Ce minunată-i natura!
Basalic Arianna
Clasa a IV –a C
Îndrumător: Prof. Înv. Prim. Sobaru Mariana
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dar mai ales a celui care a înfăptuit-o, forţa divină.
Bordei Andrei
Clasa a VII-a A
Prof. Îndrumător: Melinte Cornelia
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PROIECT TRANSFRONTALIER „Educaţie fără hotare pentru fiecare”
în anul Centenarului Marii Uniri

LET S GET GREEN – ROMÂNIA!

Mărturisesc, cu emoție, că mai port în suflet amintiri și ecouri ale

unei colaborări fructuoase cu

Motto: ,,Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul,

Biblioteca Publică Raională „Andrei Ciurunga” din Cahul, Republica Moldova. Am fost inițiatorul și

marea, munţii, rândunelele, cucul. Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră

coordonatorul proiectului „Educaţie fără hotare pentru fiecare” ce a reunit, în anul Centenarului Marii Uniri,

să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără dragostea faţă de natură şi animale,

27 de școli gimnaziale, din județul Galați și mai multe instituţii de cultură din Tecuci, Cahul şi Chişinău din

omul nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte

Republica Moldova.
În data de 26 Mai 2018 s-au desfăşurat mai multe activităţi ale proiectului în Biblioteca Publică

– VIAŢA.” (C. Mihăiescu)
Civilizația modernă, în continuă dezvoltare, a îndepărtat omul de la conviețuirea armonioasă cu
mediul său natural, imprimându-i ideea de „stăpân al naturii”. Acțiunile sale s-au concretizat în acțiuni
inconștiente, indiferente, împotriva mediului înconjurător, acumulându-se, conducând la dezastre

Raională „Andrei Ciurunga”, din Cahul pe care am avut onoarea să le moderez. A fost lansat ultimul volum
„Lumină neatinsă“ al poetei Mihaela Gudană, bibliotecară la Ghidigeni, jud. Galați iar lect. univ. Vasile
Malaneţchi, directorul Muzeului Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu“ din Chişinău, și-a prezentat
cartea „Limba vechilor cazanii“ .

ecologice. Protejarea mediului în care trăim trebuie să ne intereseze în egală măsura pe toți. Educația

Având în vedere faptul că în cadrul evenimentului de la Cahul a fost adusă în discuţie personalitatea

legată de protecția mediului înconjurător, prin implicarea învățământului în promovarea problemelor de

lui Alexei Mateevici, prof. Ştefan Andronache din Tecuci, sub genericul „Limba noastră-i o comoară“ a evocat

mediu este o ocazie de a forma personalitatea creativă a elevilor, conștiința ecologică, dezvoltarea

personalitatea acestuia, a prezentat o expoziţie foto-documentară dedicată itinerariilor pe care preotul-poet,

aptitudinilor personale în dobândirea unui comportament ecologic.

aflat în cadrul Armatei a IV ruse aliate, le-a parcurs prin România în timpul Primului Război Mondial (în

Responsabilitatea pentru ocrotirea mediului este individuală, dar grija este colectivă, iar elevii

perioada decembrie 1916-iulie 1917).

trebuie să cunoască și implicațiile acțiunilor proprii asupra sănătății oamenilor. Este o datorie

_____Mobilizaţi fiind de una din devizele proiectului educaţional menţionat şi anume „Dai carte, ai parte!”,

cetățenească, de conștiință, etică, să ne aducem contribuția la protejarea mediului înconjurător, nu numai

profesorii de la şcolile gimnaziale ale Cercului Metodic 8, din Tecuci coordonat de subsemnata, reprezentanţii

pentru generațiile actuale, ci și pentru cele viitoare. Omul este singurul care poate să protejeze lumea
vie, iar pentru a fi în măsură să realizeze acest deziderat, trebuie să învețe să o facă.
În cadrul proiectului national „Let s Get Green– România!”, ne-am propus activități care să
promoveze educația pentru mediu și dezvoltarea comportamentului ecologic prin responsabilizarea

instituţiilor tecucene au oferit atât Bibliotecii Publice din Cahul, cât şi grupurilor defavorizate de cititori cca.
500 volume cărţi în limba română.
Profesorii prezenți au participat, în cadrul Centrului de Excelență, la cursul de formare „Modalităţi
inovatoare de lucru cu elevii din medii dezavantajate şi cu cerinţe educaţionale speciale”, realizat de formator,
Tamara Donici, din Cahul.

elevilor având atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător şi combative faţă de factorii distructivi. În

_____Membrii delegaţiei profesorilor din Tecuci şi împrejurimi au vizitat Biblioteca Publică Raională din

acest sens, am realizat activități de ecologizare a spațiului verde din curtea Școlii Gimnaziale „Iorgu

Cahul, bucurându-se de atenţia şi ospitalitatea deosebită a prof. Rodica Dermengi, directoarea instituţiei,

Iordan”, din Tecuci în săptămâna 22 – 26. 05.2018, am strâns și sortat gunoiul menajer și deșeurile

Muzeul Ţinutului Cahul şi centrului oraşului.

reciclabile, am plantat flori, am udat spațiul verde și arbuștii Elevii au fost dotați cu mănuși de unică

A fost o activitate educaţională şi cultural-artistică reuşită, gândită şi materializată în anul
Centenarului Marii Uniri, ce a contribuit la o mai bună cunoaştere, întrajutorare şi apropiere dintre românii de
pe ambele maluri ale râului Prut.

folosință și au primit saci de gunoi menajer. Am însoțit, alături de diriginți, mai multe colective de elevi
ai claselor a VI-a B și a VII-a A.

Prof. Jalbă Ecaterina

Prof. Melinte Cornelia
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