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În perioada de început a vacanței de vară, elevi ai școlii noastre au mers în Tabăra de la Horezu
(jud. Vâlcea), care a avut ca specific meșteșugurile și tradițiile românești.
Deschiși provocărilor, ei s-au implicat în activitățile propuse de organizatori, au colaborat și s-au
împrietenit cu elevi din celelalte județe, distrându-se la maximum. Activitățile au fost diverse și atractive,
fie că a fost vorba de olărit, pictură pe ceramică, dans popular, karaoke, film, discotecă, drumeție,
excursie, tiroliană, escaladare, atelier de prim-ajutor, noduri, orientare cu busola, tir cu pistolul și arcul sau
foc de tabără.
Atracția taberei a constat în faptul ca toate activitățile au fost atent monitorizate de ghizi și
animatori, între aceștia și copii creându-se o puternică legătură…Nu degeaba la sfârșitul taberei și unii și
alții aveau lacrimi în ochi.
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Dacă sunteți dornici de o experiență inedită și doriți să participați la un astfel de format de tabără,
să știți că timpul trece repede. Vara viitoare vom organiza un nou lot tecucean și vă invit să mergem
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În ultima perioadă, în școala noastră au avut loc ,,întâmplări
frumoase“, care i-au dat culoare și viață.
Fie ca au fost parteneriate de colaborare cu frați de peste Prut,
activități de combatere a violenței, acțiuni umanitare, celebrarea unui
anumit număr de zile de școală sau diverse alte proiecte, prin bunăvoința
profesorilor coordonatori ele se regăsesc și în paginile actualului număr al
revistei.
Ca de fiecare dată, în paginile dedicate creațiilor veți regăsi încercări
de punere în valoare a talentului și creativității. Ele vin atât din partea unora
dintre elevii școlii cât și din partea unor dascăli.
Nu lipsesc paginile din care veți afla curiozități din diverse domenii,
glume și propuneri de jocuri distractive.
Paginile unei reviste pot însemna amintiri frumoase și reprezintă, în
cazul nostru, o colecție a activităților ce s-au desfășurat în semestrul al
doilea al anului școlar 2016-2017. Și pentru că paginile revistei sunt
limitate, în ea regăsiți doar o părticică din activitatea laborioasă a școlii
noastre.
Așadar, vă invit să răsfoiți revista, iar la următoarele numere să fiți
chiar voi protagoniștii, dacă nu ați făcut-o deja până acum.

Prof. înv. primar Doina Ursu
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Competiția „Fără ură, cu toleranţă” este o iniţiativă națională lansată de Organizaţia Salvaţi
Copiii și susţinută de Ministerul Educației Naţionale și Cercetării Științifice. Concursul se va derula
în perioada 7 februarie – 24 martie 2017 și constă în trei probe:
 dezbatere în școală despre posibilele situații ale cauzelor de bullying;
 o acțiune publică cu scopul de a crește nivelul de informare și conștientizare a acestui
fenomen;
 un clip video cu durata de maxim 3 minute în care să se prezinte mesaje pentru combaterea
fenomenului de bullying.

În primii ani ai dezvoltării copilului, familia este o sursă esenţială de dragoste şi afecţiune şi reprezintă
un factor esenţial în creşterea, dezvoltarea şi educarea celui mic. Ajuns la şcoală, elevul este îndrumat şi de
profesorii clasei, care au sarcina, alături de părinţi, de a deschide drumul spre tainele învăţăturii.
Vineri, 3 martie 2017, elevii Clasei Pregătitoare B de la Şcoala Gimnazială Iorgu Iordan Tecuci au
sărbătorit cu emoție şi mare bucurie împlinirea a 100 de zile de când au păşit în Regatul Înţelepciunii. Drumul
parcurs în primele 100 de zile a fost unul frumos, presărat cu lucruri interesante, cu reuşite, cu bucuria muncii
realizate, dar şi cu obstacole pe care am încercat cu toată puterea şi responsabilitatea să le depăşim.
Activitatea şi-a propus să stimuleze şi să promoveze creativitatea elevilor prin realizarea proiectelor

La nivelul Școlii Gimnaziale „Iorgu Iordan”, concursul se desfășoară sub coordonarea prof.
Cristian STĂNILĂ și a elevilor de la clasa a VI-a C.
Vineri, 24 februarie 2017, a avut loc acțiunea publică ”Fără ură, cu toleranță”, în sala de festivități
a Școlii Gimnaziale „Iorgu Iordan” Tecuci. La eveniment au participat aproximativ 100 de persoane

cu titlul “100 de zile de şcoală, 100 de zile mai isteţi”. Bucuria de a fi împreună, de a ne simţi ca într-o mare
familie a făcut ca emoţiile să dispară. Am trăim cu intensitate fiecare clipă. Nu a fost vorba de o competiţie, de
aceea toţi cei prezenţi au câstigat: cunoaştere şi autocunoaştere, prietenie şi voie bună, plăcerea de a învăţa şi
de a petrece împreună, stima de sine cât mai crescută.

din rândul elevilor, părinților și cadrelor didactice. Ne-am bucurat de prezenta dnei psiholog prof.

Evident, numărul 100 a fost elementul central al sărbătorii. Fiecare echipă părinte-copil şi-a prezentat

Florentina Mititelu și dnului agent șef principal Claudiu Ianuș de la Poliția de proximitate a

colecţia de 100 de piese: monede, seminţe, flori, fluturi, pietricele, bomboane, cuvinte, fotografii. Bucuria

municipiului Tecuci. Din partea presei tecucene a fost prezentă doamna Aida Zaharia de la Ziarul Zona

prezentării a întregit munca depusă şi a pus în valoare timpul petrecut împreună. Expoziţia de lucrări ale

Tecuci. Scopul acțiunii a fost acela de a crește nivelul de informare și conștientizare cu privire la

copiilor cu tema: "Eu ... la 100 de ani" a fost foarte apreciată.

efectele bullying-ului asupra tuturor celor implicați, indiferent care este rolul lor în situația de
agresiune.

Sărbătoarea s-a încheiat într-o notă cât se poate de dulce. Profesorii, elevii și părinții au gustat din
deliciosul tort al celor 100 de zile.

Programul acțiunii a constat în vizionarea unor clipuri despre fenomenul de bullying, prezentări
powerpoint, scenete și intervenții din partea invitaților.
În sala de festivități a putut fi vizionată și o expoziție de picturi realizate de copii în ton cu
fenomenul de bullying, sub îndrumarea domnului profesor de educație plastică Ilaș Constantin.
Mulțumesc tuturor participanților, elevi, părinți, cadre didactice și speram ca prin astfel de
manifestări să devenim mai buni, mai toleranți și mai apropiați unii de ceilalți. STOP BULLYING.

24

5

Prof. logoped Cornelia Sandu
Copilul pornește în viață cu dragoste și credință. Cu dragostea celor din jur și credința că totul este
bun, totul este frumos, totul este vesel. Nu este greu să-l faci pe copil să creadă. Este mai greu să-l faci
să înțeleagă.
O rugăciune simplă, o poveste cu tâlc, un cântec scurt, cu un conținut bine ales, pot fi cu ușurință
înțelese de copil și vor avea un important impact asupra acestuia, comparativ cu o incantație clasicreligioasă asimilată mecanic, fără ecoul dat de înțelegerea mesajului.
Din experiența celui care lucrează cu copilul de vârstă preșcolară și cu cel din mica școlaritate am
observat frecvente tendințe deviante în comportamentul acestora: jocurile violente, limbajul agresiv,
opozanța în rezolvarea sarcinilor, relația alterată între copil și aparținători, etc. Toate acestea (și nu
numai) au constituit un real „red flag” de alertă ce m-a îndemnat să demarez proiectul mai sus menționat.
Tema a fost aleasă (din mai multe variante propuse) de elevul Niculescu Vlad din clasa a III-a de
la Șc. Gimnazială „Ion Petrovici” din Tecuci.
Argument: „Pe copil să-l ții în frâne,
De vrei, om la toți sa placă;
Nu-l lăsa, la toți să-ngâne,
Nu-l lăsa, orice să facă;
Nu-l lăsa, după plăcerea-i, unde vrea el să se ducă...
Din același lemn se scoate și icoană, și măciucă...”
(Vasile Militaru, din volumul „Vorbe cu tâlc”)
Scop: - să identifice grupurile sociale din care fac parte (familie, grup de școală, de joacă, grup
religios);
- să înțeleagă relații din cadrul grupului;
Obiective: - valorificarea în practica vocală a elementelor de limbaj receptiv/expresiv;
- consolidarea unor deprinderi morale;
- conștientizarea emoțiilor proprii și ale celorlalți parteneri;
- valorizarea sentimentului de dragoste, prietenie, colegialitate, respect;
- dezvoltarea capacității de cooperare în scopul realizării unui produs;
Grup ținta: 32 copii aflați în terapie logopedica;
Perioada de desfășurare: 10 – 14 aprilie 2017;
Puncte tari: - spațiul de lucru are o largă varietate de stimuli și condiții favorabile de lucru;
- dorința copiilor de afirmare, de angajare, de confruntare;
- copilul s-a situat în miezul acțiunii, fiindu-i rezervat un rol activ și principal;
- acivitățile propuse permit transferul cunoștințelor și capacităților de la o arie
curriculară la alta;
- profesorul logoped cu experiență profesională dovedită în timp;
Puncte slabe: - frecvența scăzută a copiilor în săptămâna dinaintea vacanței;
- dificultăți în constituirea grupelor (majoritatea copiilor vin din alte unități
de învățământ arondate CLI);
Activități: - „Ouă colorate” - versuri recitate, citite, cântate – identificarea mesajului;
- „Culori sfinte” - realizare de felicitări, obiecte decorative 3D;
- „Oul, sămânța vieții” - decorarea cu strasuri a ouălor din polistiren;
- „Iepurașule, alege!” - concurs;
- „Expo - NOI” - expoziție cu lucrările realizate;
Evaluare: - fotografii, concurs, expoziție (felicitări, obiecte decorative, ouă împodobite).
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Ziua internațională a Pădurii - 21 martie 2017
Organizația Națiunilor Unite a declarat în anul 2013 ziua de 21 martie - Ziua Internaţională a Pădurii,
declinînd o oportunitate de creștere a nivelului de conștientizare a societății privind rolul şi importanţa pădurilor
în viața de zi cu zi.
Scoala Gimnaziala "Iorgu Iordan" Tecuci a inteles rolul important al padurii pentru viata si a marcat aceasta
zi prin plantarea unor puieti de stejar si mesteacan in perimetrul verde al scolii. Activitatea s-a desfasurat in
parteneriat cu Ocolul Silvic Tecuci -prin prezenta domnului inginer silvic Marius Constandache care a pus la
dispozitie puietii si a ajutat la plantarea acestora. Participanti au fost elevii clasei a VIII-a B care au desfasurat
si o actiune de ecologizare a perimetrului scolii, dar si cadre didactice

Ziua Mondială a Apei - 21 martie 2017
Vizita „piticilor” de la clasa a III-a A (Prof. Doina Ursu) la statia Apa-Canal Tecuci. De la specialiștii
angajați la Apa-Canal Tecuci, elevii au aflat răspunsuri la întrebările: De unde provine apa de la robinet? Este
bună apa de la robinet? Ce se întâmplă cu apa uzată/menajeră?
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Despre Patrula de Reciclare și DEEE
Clasa Pregătitoare B a desfăşurat în perioada 29 mai - 2 iunie 2017, în cadrul programului "Şcoala
Patrula de Reciclare este cel mai amplu proiect național de educație de mediu, desfășurat la

altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun" mai multe activităţi atractive menite să producă schimbări pozitive la
elevi atât în plan cognitiv cât şi atitudinal, comportamental şi motivaţional.

nivelul învățământului preunivesrsitar.
Patrula de Reciclare de la nivelul școlii noastre s-a constituit la începutul anului școlar 2016-2017

Prima activitate desfăşurată s-a numit "Micii pietoni" şi l-a avut invitat pe domnul Bălan Gabriel agent principal la Poliţia Rutieră Tecuci. Elevii au învăţat despre semnele şi regulile de circulaţie, au vizionat
filmuleţe despre modul în care trebuie să se comporte corect pe drumurile publice, au adresat întrebări şi au
primit răspunsuri potrivit vârstei lor. La finalul activităţii elevii au primit diplome de participare, cărţi de

din 25 de elevi ai clasei a III-a A. Aceștia și-au luat în serios rolul de agenți și s-au implicat cu entuziasm
în activitățile proiectului. Au distribuit flyere de popularizare colegilor din școală, părinților, vecinilor,
oamenilor de pe stradă.
Agenții patrulei din școala noastră au reușit să-și atragă mulți suporteri, atât din rândul colegilor

colorat şi au promis că vor încerca să respecte regulile de circulaţie învăţate.
O altă activitate apreciată de elevi a purtat denumirea: "Dinţi curaţi şi sănătoşi" şi a fost realizată în
colaborare cu doamnele doctor stomatolog Sorina Sandu şi Mitrofan Adina Maria. Elevii au fost învăţaţi să se
spele corect şi eficient pe dinţi. Au aflat despre rolul medicului dentist în viaţa copiilor şi a adulţilor, pentru ca
fiecare să aibă dinţi curaţi şi sănătoşi. Micii şcolari au învăţat despre structura dintelui şi despre factorii care
pot declanşa caria dentară (alimentele bogate în zaharuri sau carbohidrati, periajul incorect, lipsa fructelor şi a

din școală, cât mai ales din rândul părinților lor, explicându-le tuturor cât este de important pentru
sănătatea mediului să nu aruncăm oriunde becurile, bateriile, aparatura electrică și electronică (DEEE)
uzate. Modul în care gestionăm deșeurile are un impact decisiv asupra calității vieții noastre. Ne putem
debarasa de ele cu nepăsare, lăsându-le să devină surse de poluare și de boli sau le putem colecta cu grijă
și trimite la reciclare, evitând efecte dezastruoase și risipa de resurse.
La sfârșitul programului și după evaluarea activității tuturor echipelor înscrise în concurs,

legumelor din alimentaţie, etc).
La sfârşitul activităţii Zâna Măseluţa, prin intermediul celor două invitate, a trimis copiilor daruri
importante pentru menţinerea igienei cavităţii bucale.

patrula școlii noastre a reușit performanța de a obține premiul pentru ,,Cea mai activă patrulă,, din județul
Galați.
Patrula de Reciclare a Școlii Gimnaziale ,,Iorgu Iordan,, aduce calde mulțumiri tuturor
suporterilor pentru implicarea în strângerea DEEE-urilor
programului ROREC.
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și pentru frumoasa colaborare în cadrul

GHIOCEI PENTRU MAMA

Este o zi ca toate celelalte. Mă pregătesc de școală. Deschid geamul străveziu al camerei și radiațile
ultraviolete pătrund în cele mai mici unghere...Lumina clară îmi pune în mișcare cel de-al doilea creier. Am
dormit zece secunde și pot începe o nouă zi, fără nicio ezitare...
Sar peste micul dejun, fiindcă l-am înlocuit cu două pastile, în formă de stea, ce-mi vor asigura energia și

E început de martie. Printre norii cenușii, soarele timid își trimite razele
aurii spre pământul abia dezghețat. Poienița pare amorțită.
Printre frunze uscate, din pământul de catifea au apărut niște frunzulițe
verzi și fragede. Peste câteva zile clopoței de argint suav au împodobit
frunzulițele. Alți frățiori au împânzit poienița.
Eu și sora mea ne-am hotărât să-i facem o surpriză mamei. Clopoțeii neau chemat și noi am făcut un buchet din frumoșii vestitori ai primăverii. Le-am
mulțumit și ei au promis că vor fi primii și la anul.
Buchetul a surprins-o pe mama.
Ce mult s-a bucurat!

confortul zilei. Elicopterul mă așteaptă în fața ușii. Îmi iau cele necesare și sar direct în scaun. În două secunde
Titire Irina – Maria , clasa a II-a C

sunt în fața școlii. Aici este trafic de elicoptere... Poarta se deschide brusc și deodată un conglomerat de linii
rectilinii se unesc cu cele curbe trecând unele prin altele până la ușa clasei mele.
Prima oră avem limba română. O muzică simfonică răzbate prin perete, anuntând sosirea d-nei profesoare.
O rază violet străbate clasa și imediat o apariție duioasă ne salută prin antenele subțiri ca firul de păr. Ora începe
și elevii plutesc în fața unui proiector, ghidat de un jackpack cât o cutie de chibrit. Fiecare elev deține un portal
magic care-l teleportează în locul dorit. Aceștia poartă ochelari de culoare mov cu lentile retrovizoare. Imaginea
lecției de pe tabla, suspendată într-un covor verde, este proiectată direct pe ochelari.
Cipul, implantat în frunte, preia informația și creierul procesează într-o minisecundă.
Doamna profesoară se mișcă pe o bandă rulantă și este însoțită de șoricelul Jerry. Se așază amândoi la
catedra, din marmură fină de Carara, iar scaunul din catifea roșie este activat de o manivelă cât unghia, pe care

„Jocul rimelor”

sare Jerry.
Mersul cu capul în jos este relaxant. Catedra și scaunul atârnă de tavan chiar în mijlocul clasei.
Primul ascultat este Poligon13. Evaluarea durează câteva secunde, timp în care, prin telepatie, d-na
prefesoară îi citește gândul, decide că băiatul merită nota maximă, adică calificativul 15AML.
După câteva secunde de gândire interactivă, ora se încheie și d-na profesoară părăsește clasa, pe o
melodie amețitoare.
Mergeam cu toții la cantină într-o plutire rapidă. Aici suntem întâmpinati de Tom. Meniul este delicios.
Servim o friptură de elefant cu garnitură de praf de stele și un desert cald: budincă cu asteroizi.

(pentru automatizarea sunetului „Z”)
O zvârlugă zugrăvea
Zidul de pe strada mea
Fluturi roz de catifea
Se zbăteau prin cărămizi
Lângă o zimțată stea.
Moisi Daniel – clasa a III-a
Îndrumător
prof. logoped Cornelia Sandu

În pauza mare elevii se teleportează în parcul de distracții Disney Land unde se distrează pe cinste.
Orele decurg normal, iar la finalul zilei, când apare întunericul, școala se face nevăzută!.. Un colț de
grădină abia că se zărește din elicopter...
Cine ar putea spune că școala este un loc de care nu-ți aduci aminte cu plăcere? Nimeni!...
Jujău-Chetronie Amalia
Clasa a V –a B
Prof. Îndrumător: Jalbă Ecaterina
8
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Cu mult timp în urmă a trăit un războinic pe nume Wu. El avea un frate, Garmadon și erau prieteni cu
războinicii elementali. Atât ei cât și razboinicii elementali erau în război cu doi răufăcători: Crux și Aconix.
Aceștia erau frați gemeni și voiau să dețină puterea lamelor timpului.
Lamele timpului erau în număr de patru și aveau puteri supranaturale. Ele se aflau într-un templu, păzite
de un dragon. Atâta timp cât nu ajungeau pe mâini rele, pe Pământ domnea pacea.
Într-o zi, pe când Wu și Garmadon se îndreptau spre templu, au fost urmăriți și atacați de cei doi
răufăcatori. După lupte îndelungate, Wu a reușit să ajungă la lame și cu ajutorul lor a creat un portal al timpului
care a absorbit lamele ș astfel nu mai puteau fi găsite de nimeni. În momentul în care portalul se închidea, Crux
s-a repezit către lame și a rămas captiv acolo. Aconix a fost învins și întemnițat.
De atunci pe Pamânt a fost doar liniște și armonie.
Chirițoiu Andrei – cls. a III-a A
(text inspirat din Lego Ninjago)

PRIMĂVARA
Zăpada se topește sub razele aurii ale soarelui.
De sub pământul catifelat a ieșit un ghiocel, ca un
clopoțel de argint.
Este un cârcel întors cu o suavă floricică albă, curios
și nedumerit.
În grabă vine buburuza Zuza să-l țină de vorbă pe
Petale Argintii:
- Ai văzut, pământul pare o eșarfă verde cu dunguțe?
Ce frumos!
Discuția le este întreruptă de Alice care caută și
culege ghiocei, nu înainte să le spună:
- Nu vă temeți , vă dăruiesc mamei! Ea este ființa
gingașă care mă iubește!
Clopoțeii răspund:
- Bine ai venit!
Peneoașu Andreea – Mihaela

VENIREA RÂNDUNELELOR
A venit primăvara, cea mai tânără fiică a anului.
Rândunelele au sosit la cuiburile lor. Toate viețuitoarele le-au așteptat cu bucurie. Odată cu
ele soarele a revărsat cu razele sale aurii căldura și renașterea.
Zburătoarele cu coada ca o furculiță au povestit prin câte peripeții au trecut și s-au apucat de
lucru: au reparat cuiburile, le-au căptușit cu puf și-au scos gingași puișori.
Acum, mama rândunică le dă viermișori și le spune basme cu prinți și prințese pregătindu-i de
lecțiile de zbor.
Noi , copiii privim aceste surprinzătoare păsări, le admirăm și ne jucăm asemenea puișorilor la
căldura binefăcătoare a primăverii.
Bogiu Irina

Era odată un regat pe nume Narnia. Aslan, regele lui, îl numise așa și tot el îl făcuse. Erau păduri dese,
lacuri și cascade cristaline și răcoritoare, nori pufoși ca vata de zahăr și munți înalți cu vîrfurile înzăpezite. În
Narnia erau și animale vorbitoare din toate categoriile, dar nu existau oameni. Așa se face că odată, în regat
intrară patru copii. Aslan li se înfățișă și le zise:
- Copii, unul dintre voi va fi regele sau regina Narniei…asta dacă veți trece niste probe. Cel care va reuși
sa treacă toate probele va fi și conducătorul Narniei. Cum vă cheamă?
- Eu sunt Peter, spuse primul copil,
- Eu sunt Susan, zise al doilea.
- Eu Edmund, spuse al treilea.
- Eu Lucy, zise ultimul.
- Mâine se vor da probele, zise Aslan. Ne întâlnim la copacul care protejează toată Narnia.. Până acolo vă
vor călăuzi doi cerbi. Zis și făcut. Copiii ajunseră la Copacul Protector.
- Vor fi trei probe: rapiditate, inteligență și curaj.
După două probe, copiii erau la egalitate.
- Proba aceasta este decisivă, spuse Aslan. Va trebui să vă urcați pe cel mai înalt munte. Acolo este o
peșteră și în ea traiește o familie de dragoni. Cine îmi va aduce un solz de acolo îl voi numi rege sau regină a
Narniei. Copiii urcară pe munte dar tuturor li se păru greu. Hotărâră să facă echipă. În final toți aduseră câte un
solz.
- Știm că ai fi vrut să lucrăm individual, Aslan, dar a fost dificil, spuse Lucy.
- M-a uimit ca ați putut face echipă, spuse Aslan. Voi împărți Narnia în patru tărâmuri și fiecare va
domni peste un tîrâm. Peter va domni peste Tărâmul de Nord, Susan peste Tărâmul de Sud, Edmund peste
Tărâmul de Est și Lucy peste Tărâmul de Vest.
Fiecare copil a domnit peste un tărâm iar împreună erau un regat.
Paraschiv Delia – cls. a III-a A
(text inspirat din ,,Cronicile din Narnia,, de C.S. Lewis)
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Debusolat...
Prof. Roșcan – Enache Paula

Gandurile-mi se pierd printre picaturi,
Ce mai ramân sunt doar niste franturi...
Un suflet chinuit de veacuri,
Se regaseste pe aceste meleaguri.

Aproximativ 90% din populația întregii
planete locuiește în emisfera nordică.
Stiți care sunt cei mai mari consumatori
de Coca-Cola din lume? Dacă ați răspuns

*Trec puntea râului

islandezii, ați dat raspunsul corect…

Un băiat cu sora lui.

Cei mai tineri părinti din istorie (doi copii

Dar în apa nu ştiu ce-i,

cu vârste de 8, respectiv 9 ani) au trăit în

Se vad încă doi ca ei.
Se-ntreabă vesel Sorin :

China. Copilul lor s-a născut în anul 1910.

« Câţi copii ca mine vin ? »

Vreți să știți care este regiunea cu cea mai

Alearga debusolat incolo si incoace,
Nimeni nu si-ar da seama ce face...
Dar el are un scop bine stabilit,
De nimeni si nimic neclintit.

scăzută criminalitate? Incercați Quebec,

E ora abstracta, de neatins,
In coltul ochiului, o lacrima s-a prelins...
Apogeul durerii l-am atins,
Nu vreau sa recunosc, si totusi sunt un invins.

Canada. Rata criminalității în această zonă

*In gradina ce-o iubesc ,

este similară cu cea înregistrată într-un parc

Flori frumoase înfloresc.

Disney World, aproape 0.

Luni, sase am numărat

Un om uita, în medie, circa 80% din tot

Apoi zilnic s-au dublat
La sfârşit de săptămână,

ceea ce a învățat într-o zi.

Câte flori sunt în gradina ?

Stiți care sunt cei mai mari consumatori de
fast-food de pe planetă? Răspunsul corect
chinezi

*Opt copii , pe îndelete,

mănâncă, cel puțin o dată pe săptamână la

Se plimbau pe biciclete,

un restaurant fast-food. Doar 35% dintre

Dar se plimbau câte doi,

este…

chinezii.

41%

dintre

Că au biciclete noi,

americani fac acest lucru.

VALENȚE CULTURAL- EDUCATIVE...
DINCOLO DE PRUT
Vineri, 17 martie 2017, s-a semnat acordul de colaborare și înfrățire între Școala Gimnazială
„Iorgu Iordan” Tecuci și Gimnaziul „Gheorghe Asachi” Cucoara - Republica Moldova.

Există mai mulți oameni care învață

De la dreapta, mai apar

limba engleză în China decât cei care o

Opt biciclete cu far,

vorbesc oficial în Statele Unite (peste 300

Toate-s biciclete noi.

de milioane).

Socotiţi acuma voi !

Cel mai întalnit nume bărbătesc de pe
planeta este Mohammed.

*Sosind seara foarte obosit de la

Scopul acordului are în vedere schimbul intercultural la nivel educațional și pedagogic, prin
susținerea unor activități școlare și extrașcolare comune și susținerea dezvoltării prieteniei româno-

serviciu, tata s-a culcat la ora19.30 şi a

moldovene.

potrivit soneria ceasului deşteptător să

În cadrul acţiunii de reformare a sistemului de învăţământ şi reaşezarea lui pe baze moderne, se

sune pentru a doua zi dimineaţa la ora

subliniează tot mai mult ideea parteneriatelor educaţionale, ce crează oportunităţi de cooperare,

8.00. Câte ore a dormit tata până a

consultare, comunicare, conlucrare în vederea atingerii unui scop comun.

sunat ceasul?

Cunoașterea diferitelor aspecte ale spațiului cultural și educațional, stabilirea de relații sincere,
acordarea de ajutor colegial între elevii celor două școli sunt argumente ce susțin implementarea acestui
proiect.
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Am avut deosebita onoare de a fi vizitați de o delegatie de cadre didactice de la Gimnaziul
„Gheorghe Asachi” din Cucoara, localitate aflata dincolo de Prut, în Rep. Moldova, delegatie condusa de
doamna director Ina Goța. O școală relativ mică, dar cu suflet mare, cu dascăli minunați și elevi pe
măsură.
-Ionele, am un televizor japonez de vânzare. Nu-l cumperi?
-La ce? Nu vorbesc limba japoneză.

Deși in general acordurile de colaborare și înfrățire sunt specifice mai ales unor localitati aflate in tari
diferite, astăzi a fost momentul sa facem acest lucru si intre scoli deoarece din punct de vedere istoric,
cultural și educativ avem elemente comune, care ne leaga și împreună putem veni unul în sprijinul celuilalt.

-Alo! Tu eşti Ghiţă?
-Nu.
-Atunci de ce mai ridici receptorul?

Suntem despartiti doar de distanța de aproximativ 100 de km și de râul Prut.
Proiectul „Valențe cultural-educative...Dincolo de Prut” s-a nascut din dorinta de a a cunoaște elemente
cultural-educative din spațiul românesc și moldovenesc atât de elevii celor două școli cât și de cadrele
didactice. Principalele obiective ale proiectului vizeaza construirea unui parteneriat care sa se bazeze pe

-Fata mea, domnul acesta ţi-a cerut mâna…
-Vai tată, se poate? Ştii că eu n-aş vrea să mă despart de mama…
-Dar ia-o cu tine, dragă!

valori comune, pe schimburi de experienta pentru cunoasterea practicilor din sistemele educationale
specifice celor doua tari. Desi proiectul a fost gandit si ar fi trebuit sa inceapa inca din luna februarie,
timpul a facut ca astazi sa ne intalnim si sa punem bazele unui proiect care va lua vacanta in luna iunie (nu
se va finaliza atunci), pentru că ne dorim sa il reluam si în anii scolari urmatori. De asemenea avem in

-De ce a rămas celebru Napoleon? întreabă profesoara.
-Fiindcă avea o memorie formidabilă, răspunse elevul.
-Poţi fi mai clar?
-Da. Pe statuia sa scrie: ”Pentru memoria lui Napoleon“.

vedere derularea unor activitati educative scolare si extrascolare comune, precum si incurajarea
voluntariatului in randul tuturor actorilor educationali: elevi, parinti, cadre didactice.
Ziua de astăzi a însemnat un moment cheie în urma căruia putem afirma cu tărie că acest colectiv de la
Gimnaziul „Gheorghe Asachi” din Cucoara nu reprezintă prentru noi doar colegi, nu sunt doar prietenii
noștri...de astăzi aceștia sunt frații noștri. Mulțumim în mod special acestor oameni minunați care ne-au

-Mă întreb ce o să te faci când vei fi mare, când acum, în clasa a II-a , tu nu ştii să numeri decât până la
10?
-Arbitru de box.

vizitat și pe care îi așteptăm cât mai des pe la noi.

Un copil găseşte un om în şanţ, beat mort.
- Da', nene, de ce n-ai băut atâta cât să-ţi cadă bine?
- Pentru că n-am avut bani destui

.
Un maniac intră într-un restaurant McDonalds şi întreabă:
- Care este cel mai bun meniu?
- BigMac.
- Dar ce placă de bază are?
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CAMELEON BIO-CHIMIC

17 martie 2017
Școala Gimnazială „Iorgu Iordan”
Tecuci

Tudorache Daniela cls a VIII a B
Cameleonul este o reptilă (din familia Chamaeleonidae) arboricolă și insectivoră din regiunile
tropicale, cu gheare asemenea unui clește, care o ajută să se prindă de copaci.
Șopârla exotică care și-a caștigat notorietatea datorită capacității de a-și schimba culoarea pielii, a
devenit în ultimele decenii un animal de companie râvnit și extrem deîndrăgit.
Caracteristica care l-a făcut atât de celebru este schimbarea culorii în diferite varietăți: maron, verde,
albastru, galben, roșu, negru și chiar alb. Această capacitate reprezintă un sistem de comunicare, exprimând
diferite atitudini, precum și dorința de a se împerechea. Pielea își schimbă culoarea ca reacție la lumină,
temperatură sau în funcție de dispoziția animalului. Este falsă afirmația potrivit căreia cameleonul își
schimbă culoarea pentru a se camufla. Adevărata frumusețe a cameleonului se află în adâncul pielii sale.Sub
pielea exterioară, transparentă se găsesc straturi de celule (cromatofori) în care se găsesc pigmenți roșii și
galbeni. Sub aceste straturi se află alte straturi de celule care reflectă lumina albastră și albă. Mai profund, se
află un alt strat de celule care conțin melanina (pigment care se gasește și în celulele umane).

27 aprilie 2017 – Vizită la Gimnaziul „Gheorghe Asachi”, Cucoara, Rep. Moldova

Lumina sau căldura emisă de razele solare, precum și reacțiile chimice din interiorul organismului

O zi istorică pentru Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” și pentru frații noștri de la Gimnaziul

determină dilatarea celulelor sau contractarea acestora. Cameleonul nestresat poate avea o nuanță verde a

„Gheorghe Asachi” Cucoara (Rep. Moldova). O zi în care am fost oaspeții unor oameni inimoși și minunați

pielii, deoarece celulele cu pigment galben sunt ușor contractate permițând trecerea luminii albastre. În cazul

care s-au străduit să facă tot ce le stă în putință pentru a atinge perfecțiunea. Și au reușit.

unui cameleon stresat, culoarea pielii poate deveni galbenă, deoarece celulele cu pigment galben sunt dilatate

După vizita lor la Tecuci din 17 martie în care am trăit toți momente emoționante, vizita noastră la Cucoara

la maxim, blocând astfel toata lumina albastră reflectată în straturile profunde.

a smuls lacrimi... de revedere, de emoție, de bucurie, de reușită...

CAMELEONUL CHIMIC
Materiale şi ustensile: permanganat de potasiu, hidroxid de sodiu, zaharoză, apă distilată, două

Am cunoscut elevi foarte talentați. Am oferit și am primit daruri. Dar cel mai important este că am
învățat de la frații noștri că trebuie să fim mai buni, să apreciem mai mult lucrurile care cu adevărat

baloane conice.
Descrierea experimentului: În balon se toarnă 50 ml de apă distilată în care se dizolvă 0,5 g de

contează...am învățat să fim oameni...
O zi de neuitat pentru școala noastră, o zi în care legătura dintre școli a devenit mai solidă și care
ne-a lasat în final cu dorința de a ne revedea curând.
Vă mulțumim dragii noștri frați de „...dincolo de Prut” pentru tot efortul depus ca ziua de ieri să fie
la superlativ. Mulțumim doamnă director Ina Goța.

permanganat de potasiu. În alt balon se prepară soluţie de zaharoză şi se adaugă hidroxid de sodiu pentru
crearea mediului bazic şi se agită. La soluţia de permanganat se adaugă soluţia de zaharoză şi se observă
modificarea culorii soluţiei în timp.
Observaţii: La dizolvarea permanganatului de potasiu în apă se obţine o soluţie roză.
Explicația pentru schimbarea culorii:
La interacţiunea permanganatului cu zaharoza în mediu bazic se obţine manganatul de potasiu de culoare
verde:
MnO4- + e- → MnO42care în timp se descompune cu formarea oxidului de mangan brun
MnO42- → MnO2↓
Soluţia se decolorează deoarece oxidul de mangan se precipită.
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Ana: Înainte de a începe, doresc să mă prezint. Eu sunt Ana și sunt aici să vă

demonstrez cât de mult poate însemna o viață. Și zic asta pentru că nu știm să ne
bucurăm de ea.
Știți cum este viața? E ca un semafor: trei culori-trei etape: Stop, Atentie,Start sau
Opreste, Pregateste, Da-i drumu’. Puteți să le numiți cum vreți voi.
S-o luăm cu prima: Să zicem că ești pe roșu și stai frumos ,relaxat, lenevești, când
dintr-o data apare galben, așa că și cum apare fără niciun motiv ,iar imediat după apare
verde, știind că trebuie să accelerezi. Știți care e problema? Timpul acela când ești pe
galben,e prea scurt. De-abia dacș îl bagi în seamă. Parcă singurul sau rost acolo este
doar ca să separe cele două culori importante. Atât!
Și binențeles că apare întrebarea: Când avem noi timp să ne pregătim ?
Adevarul e că avem destul timp ,dar noi nu vedem asta. Suntem concentrați doar pe
roșu și verde. Adica nasterea și moartea. Cum ar fi dacă am începe să privim galbenul
așa cum trebuie? Adica viața pe care o trăim, pentru că de fapt, ăsta este galbenul.
Așa că am venit cu o idee: Cum ar fi dacă am trăi cât trăiește un fluture? Adică,
cum ar fi dacă ne-am naște azi și am muri mâine, ca o specie de fluturi?
A! Și hai să mai lămurim ceva! Există doar oameni diferiți. Pentru că a fi diferit
înseamnă a fi unic, iar eu asta vreau să îți arăt.Vreau să arăt cum e în lumea asta în care
toți trăim o viață scurtă.
Noi, oamenii de aici, în același timp suntem egali, dar diferiți,chiar dacă unii sunt
copii, alții adulți, unii iubesc arta, alții natura…deci fiecare este unic!
Ce vreau să spun este că nu depinde de cum e viața, ci cum suntem noi în ea. Am
venit aici să vă arăt cum ar fi dacă am trai cât un fluture ,așa că hai să începem!... (Ana
pleacă)
Andrei Ana – cls. a VII-a A
Îndrumător prof. Taciu Doina
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Dacă este mai mic de 12 ani nu are voie să stea pe scaunul din dreapta faţă. Trebuie să urce în maşină
de pe trotuar sau marginea părţii carosabile şi să se asigure la deschiderea uşii; să nu se urce în autoturisme
necunoscute, indiferent de promisiunile sau încurajările conducătorului auto; mersul cu bicicleta - copilul care
circulă cu bicicleta trebuie să poate elementele de protecţie (cască, genunchiere, cotiere, mănuşi) şi să
echipeze vehiculul cu elemente reflectorizate şi sonore. Să semnalizeze întotdeauna intenţia de virare, prin
Şcoala Siguranţei Tedi este un program educaţional naţional care se inscrie în iniţiativa
remarcabilă a imbunătăţirii siguranţei personale pentru şcolarii mici.
Programul a fost demarat în 2009, în Polonia, Puchatek Safety Academy, fiind cea mai

braţul ţinut orizontal, drept sau stâng, în funcţie de natura virajului; trebuie să ţină cel puţin o mână pe ghidon
şi picioarele pe pedale; să circule pe pista specifică, iar în lipsa acesteia pe carosabil, nu paralel cu alt
participant şi să fie tot timpul să fie vigilent; în timpul condiţiilor nefavorabile, copii pot folosi, pentru

mare campanie de siguranţă iniţiată în această ţară pentru elevii de clasa I. În România, programul a

deplasare, trotuarul

debutat ca proiect-pilot în judeţul Prahova, pe parcursul celui de-al doilea semestru al anului şcolar

Poliţiştii i-au învăţat pe micuţi că trebuie să fie atenţi la semnele de circulaţie, întrucât acestea salvează vieţi.

2013-2014 şi s-a numit Şcoala Siguranţei BRUMI.

Elevii au înţeles că trebuie să traverseze strada numai la culoarea verde a semaforului.

Şcoala siguranţei Tedi se derulează în parteneriat cu Poliţia Română, Tedi şi Ministerul

Discuţiile au fost interactive, elevii au asimilat cu uşurinţă recomandările reprezentanţilor Poliţiei
Române şi au avut posibilitatea de a-şi exprima problemele, respectiv opiniile în mod direct, onest şi deschis.

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
În anul şcolar 2016-2017, în program s-au înscris 935 de şcoli din întreaga ţară, însumând un

Maniera inedită şi uşurinţa cu care au soluţionat situaţiile problematice ridicate de reprezentanţii

total de 32.264 de elevi de clasa I. Tedi şi Poliţia Română au asigurat suportul didactic prin materiale

Poliţiei Române au condus la concluzia că micii şcolari din clasa I A au atitudini şi comportamente

educative complexe şi atractive pentru elevi, astfel încât, la finalul anului şcolar, copiii să fie capabili

preventive.

să identifice situaţiile de risc la care pot fi expuşi şi să adopte măsuri de prevenire adecvate.
Programul este conceput astfel incat sa identifice potenţiale riscuri, prezentându-le elevilor şi
părinţilor acestora pericolele care îi pot afecta pe cei mici, acasă, la şcoală sau în vacanţă, precum şi
modalităţile de prevenire. Astfel, pe parcursul implementării programului, copiii au fost implicaţi întro serie de activităţi informativ-educative coordonate de către învăţători, cu sprijinul reprezentanţilor
Poliţiei Române.
In cadrul acestui program, elevilor clasei I A li s-a predat prima lecţie de siguranţă personală
atunci când se deplasează pe drumurile publice. Copiii au apreciat informatiile predate chiar de
oamenii în uniformă, ei fiind învăţaţi cum să se deplaseze pe drumurile publice în calitate de pieton,
pasager în autoturism şi în autobuz sau în calitate de biciclişti. De asemenea, le-a fost prezentată
semnificaţia indicatoarelor şi au punctat împreună principalele reguli pe care aceştia trebuie să le
respecte în calitatea lor de pietoni sau pasageri în autovehicule.

Sfaturile politistilor pentru cei mici!
 Pe drum, fii atent la semnele de circulație și respectă ceea ce indică ele! Astfel, vei fi în
siguranță!
 Când mergi pe stradă, fii foarte atent! Ai deosebită grijă la traversarea străzii!
 Traversează doar pe culoarea verde a semaforului! Culoarea roșu înseamnă STOP! Când o vezi,
oprește-te și așteaptă culoarea verde!
 Când urci în mașină, pune-ți întotdeauna centura de siguranță! Amintește-le și celorlalți
pasageri să facă același lucru! Centura de siguranță îți protejează viața și sănătatea!
 Mergând spre școală, deplasează-te întotdeauna pe trotuar, iar dacă nu este trotuar, pe
marginea drumului! În situația în care nu există nici margine, te poți deplasa pe carosabil, însă
fii foarte atent și stai cât mai aproape de margine! Întotdeauna mergi pe partea stângă a
carosabilului!
 De fiecare dată când te simţi în pericol, anunță mai întâi un adult despre problema pe care o ai,
iar acesta va decide dacă este nevoie să sune la 112.
 Joacă-te doar în locurile sigure! Nu te juca niciodată lângă șosea sau iarna pe lacul înghețat!
 Dacă ești singur acasă, nu deschide nimănui ușa! De asemenea, nu te juca cu obiecte care te pot
răni (cuţit, chibrit, aragaz)!

Iată ce reguli trebuie să respecte cei mici atunci când se află în trafic: în calitate de pietoni se pot deplasa pe trotuar sau pe calea pietonală. În lipsa acestuia, poate folosi pentru deplasare

Prof. înv. primar Păduraru Fănica Lenuța

marginea părţii carosabile, pe partea stângă a drumului, în sensul acestuia de mers, circulând în şir,
unul după altul; traversarea drumul public se face pe trecerea pentru pietoni, după ce se asigură că o
poate face în siguranţă; în calitate de pasager în mijlocul de transport - dacă se duce la şcoală cu
autobuzul, copilul trebuie să aştepte liniştit mijlocul de transport în comun, să aibă răbdare până ce
acesta opreşte în staţie, să urce civilizat în acesta şi, la coborâre, în nici un caz să nu treacă prin faţa
sau prin spatele vehiculului- conducătorii auto nu îl pot vedea.
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