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CUVÂNT CĂTRE CITITORI

Identitatea şi maturitatea unei şcoli trăiesc aprins în paginile unei reviste, ca

o măturie vie a activităţilor din şcoală, a preocupărilor elevilor și profesorilor, a

pasiunii faţă de educaţie, a colaborării între şcoală, familie şi comunitate, a

parteneriatelor cu diverse instituţii şi organizaţii.

Ne exprimăm mulțumirea și admirația pentru faptul că, date fiind condițiile

speciale în care învățământul românesc se află în acest moment, am reușit să

realizăm această revistă. Acest lucru este o dovadă în plus a faptului că acolo unde

există voință, nu există nici o piedică care să poată sta în cale.

Apreciem deschiderea și implicarea colaboratorilor- cadre didactice și elevi

și suntem incântați de abundența creațiilor de bună calitate cu care ne mândrim

punând în valoare prestigiul școlii.

La fel ca în toate celelalte numere ale revistei ,,Genesys” putem găsi și de

această dată, aceeași varietate de teme, concretizate în creații literare, desene, colaje,

proiecte realizate în școală, dar și interviuri.

Acest număr al revistei se dorește a fi un buchet de emoții, de trăiri, de

experiențe, de sentimente pe care vi-l oferim cu drag!

Vă rugăm să o răsfoiţi și să o citiţi cu răbdare şi îngăduinţă.

Vă dorim lectură plăcută!

Colectivul de redacție
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PROFESORUL LA INTERVIU!

Domnul Stănilă Cristian este profesor de geografie în cadrul Școlii Gimnaziale

,,Iorgu Iordan”, Tecuci și directorul acesteia. Școala ,,Iorgu Iordan” cu o populație

școlară numeroasă, o școală cu tradiție unde respectul pentru educație este mai presus

de toate, indiferent de problemele care apar are privilegiul de a avea la conducere un

om care, cu o pasiune dusă la nivel de profesie, aduce școala mai aproape de modul în

care elevii privesc lumea și se raportează la ea. Este omul care sprijină și ajută pe cei

care țin viitorul între două degete și care la rândul lor vor prelua rolul de mentor pentru

generațiile care urmează. Plecând de la ideea că învățarea este o călătorie atât pentru

profesor cât și pentru elevi, personajele implicate trebuie să fie active, pasionate și

interesate, să lucreze împreună, să aibă încredere unii în ceilalți, să se cunoască pentru

a atinge obiectivele propuse. Acest lucru încearcă să facă și elevii clasei a IV a C: să

cunoască omul care stă în spatele profesorului/directorului Stănilă Cristian.

M:Bună ziua, domnule director! Eu mă numesc Pintilie Marco și colega mea

Sara Dumitrașcu și reprezentăm clasa a IV a C sub îndrumarea d-nei învățătoare

Cărăuș Tanța. Noi și colegii noștri am avea câteva întrebări să vă adresăm ca să vă

cunoaștem mai bine și aș începe cu următoarea: Cum ați ajuns să fiți directorul

acestei școli? V-ați dorit întotdeauna să ocupați o funcție de conducere?

S.C: Eram mai mare decât voi, cred că prin clasa a VI-a, când am simțit atracția aceasta

pentru geografie și mi-am dorit, în special, să devin profesor de geografie. Sunt profesor

din 2009, imediat ce am absolvit Facultatea de Geografie, iar în 2012 am devenit, pentru

prima dată, director adjunct al acestei școli. Director principal sunt din 2017. Având în

vedere că am obținut această funcție de director în urma unui concurs și faptul că m-am

înscris la acest concurs, aș putea spune că mi-am dorit această funcție. De ce mi-am

dorit? Când am intrat în învățământ nu visam să ajung atât de departe, visam doar să-mi

fac treaba cât mai bine cu copii ca și voi. Pentru că eu sunt o persoană foarte optimistă,

foarte pozitivă și foarte energică, am considerat că școala aceasta trebuie să beneficieze

de energia mea și să știți că petrec mai mult timp la școală decât acasă. Da, mi-am dorit

să fiu director, să fac lucruri bune și sper șă fi reușit ca voi să vă bucurați de ce se

întâmplă la noi în școală.

S: Vi se pare o funcție grea? Ce   presupune aceasta?

S.C: Este o funcție cu o responsabilitate foarte mare. Nu este o funcție grea atunci când

faci totul cu plăcere! Deci, nu este nici o funcție grea dar nici ușoară atunci când apar

situații neprevăzute, situații care necesită anumite rezolvări. Și să știți că pe lângă faptul

că sunt director colaborez foarte bine și cu domnii profesori.
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M: Vă plăcea școala când erați mic? Ce reprezintă școala pentru d-voastră?

S:C: Eu am fost întotdeauna genul de elev tocilar, îmi plăcea să stau numai în prima

bancă. Dar să știți că am fost un elev ca toți elevii și am avut toată gama de note. Mi-a

plăcut școala dar nu mi-a plăcut întotdeauna chiar toate materiile. Poate și voi aveți

anumite preferințe, anumite discipline la care vă pricepeți mai bine sau la care vă

pricepeți mai puțin bine. Mi-a plăcut școala și cred că școala ne formează pentru etapa în

care vom da piept cu greutățile vieții, ca adulți.

S: Până acum ați realizat lucruri frumoase și interesante pentru școala noastră.

Ultimul e terenul de sport care este de nerecunoscut și care, cred, că este și cel mai

frumos din oraș (păcat că nu putem să ne bucurăm și noi acum de acesta). Puteți să

ne spuneți care ar fi următorul proiect la care vă gândiți? Cu ce ne mai

surprindeți?

S.C: Faptul că o să apară răspunsul în revista școlii, nu știu dacă o să vă mai pot

surprinde. O să dezvălui alte două proiecte pe care le am în vedere. Legat de terenul de

sport, de foarte mult timp voiam să-l realizăm și mă bucur că am reușit. Referitor la

proiectele viitoare aș vrea ca celălalt teren de sport, cel din partea de est, să-l acoperim și

să facem o sală de sport pentru că sala pe care o aveți voi în interiorul școlii este o sală

mică, de fapt o fostă sală de clasă. Al doilea proiect este unul european, Erasmus +. Acest

proiect implică vizite între școlile din țări din Uniunea Europeană, vizite ale profesorilor

dar mai ales ale elevilor. Este un proiect în care aveți posibilitatea să mergeți cu

profesorii într-o altă țară din Europa, să cunoașteți sistemul de învățământ de acolo.

M: Referitor la școala on-line, ce părere aveți ? Este la fel de eficientă ca cea

tradițională? Care sunt dezavantajele dar și avantajele acesteia?

S:C: La un moment dat, indiferent că ne doream sau nu ne doream, sau că pandemia

venea sau nu venea, cred că oricum se ajungea la digitalizarea școlii, ca să spun așa.

Adică să se introducă forme de învățământ on-line care să se îmbine cu formele

tradiționale. Eu cred că cele două se pot completa. Nu cred că pot fi independente una de

cealaltă, ambele au atât avantaje cât si dezavantaje. Ce nu este eficient la invățarea on-

line? Faptul că emoțiile nu le mai trăiți la fel, să vă întâlniți fizic cu colegii la școală, să

vă dați mâna, să vă îmbrățișați când este ziua unui coleg, să o îmbrățișați pe doamna

învățătoare la început de an școlar. Virtual nu mai simțim emoțiile la fel.

Dacă ne raportăm strict la învățare sunt și deficiențe: unii copii nu au înțeles cum

au fost predate unele noțiuni prin intermediul calculatorului, nu au auzit bine informația,

au fluctuații de internet, depindem de internet

Avem copii de la țară care au rămas fără curent electric anumite zile, iar pentru

acei copii reprezintă zile pierdute de școală. Școala se face la școală, iar învățarea

tradițională nu poate fi dată la o parte așa deodată. Eu cred că cele două trebuie să se

completeze.

6
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S: Ce așteptări aveți de la copiii școlii pe care o conduceți? Ce credeți că ar trebui

schimbat în sistemul de învățământ referitor la noi, elevii?

S.C: Să fie la fel de contiincioși ca și până acum și să obțină rezultate foarte bune atât

la examenele naționale cât și la concursuri, olimpiade școlare sau la orice competiții

participă inclusiv la competițiile sportive pentru că în opinia mea nu există locul doi,

numai locul unu! Referitor la sistemul educațional, eu am fost întotdeauna adeptul

purtării uniformei școlare din mai multe motive: în primul rând cred că ar uniformiza

copiii și n-ar mai fi diferențe între voi. Ar fi personalizată pe școală, iar dacă ieșiți în

afara școlii, ați fi recunoscuți, ati reprezenta școala și ați fi mândri de lucrul acesta. Sunt

multe lucruri care se întâmplă în școli și care ar trebui rezolvate.

M: Acum trecem, cu permisiunea d-voastră, și la întrebări legate de viața d-

voastră personală. Am vrea să cunoaștem omul Stănilă Cristian. Sunteți căsătorit?

Aveți copii?

S.C: Da, sunt căsătorit de aproape șapte ani și am un copilaș de trei ani, un băiețel care

este la grădiniță în grupa mică.

S: Aveți un exemplu pe care îl urmați sau vă educați copilul cum considerați d-

voastră?

S.C: În general eu sunt o persoană autodidactă, dar în același timp am învățat multe

lucruri de la toți oamenii care au trecut prin viața mea. Nu pot să zic că am avut

neapărat un anumit tipar, un anumit model dar de la fiecare om care a interacționat cu

mine, cu care am vorbit, cu care am colaborat, am avut de învățat. Încerc să îi ofer

baiatului o educație sănătoasă și să se dezvolte făcând ceea ce îi place.

S: După cum am observat cu toții, sunteți mereu elegant, atent la aspectul d-

voastră exterior. Credeți că este important aspectul exterior? Cu ce ne ajută?

S.C: Este important, în sensul că toți trebuie să avem grijă de imaginea noastră, să ne

îngrijim, să acordăm importanță propriei persoane. Nu pun foarte mare preț pe lucrurile

pe care le achiziționez sa fie de un anume standard, firmă cum spuneți voi. Este

important să ne simțim confortabil cu ceea ce ne îmbrăcăm, să arătăm bine. Ne ajută să

avem încredere în noi înșine.

S: Acestea au fost întrebările. Ne-a făcut o deosebită plăcere să vorbim cu d-

voastră! M: Vă urăm un an nou plin de lucruri pozitive!

S.C: Mulțumesc! Și eu vă urez să aveți un an cât mai bun și vă urez în același timp să

rămâneți în continuare elevii școlii noastre și să ne vedem și în clasa a V a în postura

de profesor –elev data aceasta la orele de geografie.

S: Vă mulțumim pentru timpul acordat!

7
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Despre români și românism

de Ziua Națională a României

Ziua de 1 Decembrie, data la care aniversăm Ziua Naţională a României, este

prilej de cugetare asupra timpurilor şi personalitaţilor care au făcut posibile evenimente

fundamentale pentru unirea românilor într-un singur stat.

Se cuvine ca în această zi să ne aducem aminte de toţi cei care au fost la

rădăcina acestor momente binecuvântate din trecerea prin istorie a naţiunii române.

Ideea de unitate naţională, împlinită pe data de 1 Decembrie 1918, a cunoscut în

afirmarea ei etape de referinţă la 1600, când domnul Mihai Viteazul a reuşit să ofere

speranţă, chiar şi pentru o clipă istorică, unităţii româneşti, în 1859, când efortul

generaţiei paşoptiste s-a concretizat în apariţia statului român modern, sau la 1877-1878,

prin câştigarea, de către armata română, a independeţei de stat. Înfăptuirea unirii la 1918,

după sfârşitul primului război mondial, s-a datorat românilor, naţiunii, acelor oameni

simpli care, deşi au trăit de veacuri separaţi teritorial şi politic, şi-au păstrat totuşi

conştiinţă că aparţin aceluiaşi popor, că au aceeaşi istorie şi un destin asemănător.

Această conştiinţă a unităţii de neam a fost mereu întreţinută de Biserică, singura

instituţie care a apărat integritatea şi darurile creştinismului, şi Armată, care alături de

teritoriu a apărat valorile perene ale acestui popor. Dacă Biserica a cultivat în sufletele

românilor conştiinţa unei geneze comune, că au o limbă şi o credinţă care îi uneşte,

Armata a promovat virtuţi înalte precum sacrificiul, patriotismul şi onoarea, forţe

lăuntrice de care români sunt profund atasaţi şi cărora noi, cu toţii, le datorăm parcursul

nostru prin vremelnicia istoriei.

În consecinţă, evocarea noastră de Ziua Naţională transmite un gând bun, un

omagiu, dar şi recunoştinţa noastră pentru martirii Bisericii şi eroii Armatei, deoarece

între ei îi numărăm şi pe făuritorii statului naţional unitar român. Românii au dat dovadă,

de-a lungul istoriei, că pot fi şi evlavioşi în gânduri şi comportament, dar şi curajoşi

atunci când moştenirea strămoşească era ameninţată de intenţiile ostile manifestate de

alte neamuri. Aceste două trăsături, evlavia şi curajul, vorbesc de la sine despre

caracterul şi felul românului, însoţindu-l pe acesta din veacurile trecute şi până în

prezent. Ziua Naţională este o zi aniversară, deoarece reprezintă un moment de vârf în

istoria noastră, desăvârşirea statului naţional unitar român prin unirea tuturor provinciilor

româneşti într-o singură entitate statală cunoscută cu numele de România Mare. Marea

Adunare de la Alba-Iulia, din 1 Decembrie 1918, a adoptat Rezoluţia prin care s-a

consfinţit unirea românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş cu România,

finalizând demersul început de fraţii români din Basarabia şi Bucovina. Totodată, Ziua

Naţională este şi un pretex de a vorbi despre noi, de a ne aminti cine suntem cu adevărat,

de unde venim şi încotro ne îndreptăm.

De aceea, suntem datori să promovăm şi să protejăm patrimoniul spiritual şi

cultural moştenit nu doar de la strălucita generaţie a anului 1918, ci din întreaga esenţă a

sufletului românesc.

Prof. istorie Valentina Parascan

8



9

16-20 noiembrie 2020Gheorghiță Maya 
CP A 

Bandalea Alexandru
Clasa a III-a A 

Blănaru Rareș
Clasa a III-a A
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ACROSTIHUL

Acrostihul este o poezie sau o strofă în care literele inițiale ale fiecărui vers

alcătuiesc un cuvânt (substantiv propriu sau comun) sau o propoziție.

Când ziua cea mare a venit,

A ajuns un dar vestit,

Domnul s-a născut frumos,

O minune în trup luminos

Un miracol de nedescris.

Rânduri de oameni ai bucurat,

Iar noi te-am celebrat.

Gavrilă Denisa

Clasa a VII-a  B

Adevărata bucurie a Crăciunului

„Crăciunul nu este despre lucruri materiale” –se aude la fiecare pas în luna

decembrie. Ceea ce este adevărat. Crăciunul este despre reuniunile în familie şi

bucuria alături de cei dragi. Acesta este un cadou. Este un cadou să ne revedem

rudele îndepărtate, este un cadou să zâmbim. Dar, şi lucrurile materiale ne pot face

fericiţi. Poate ce ne dorim ne va ajuta în viitor, poate ne va crea amintiri. Însă de multe

ori nu viitorul contează, nici trecutul, ci prezentul. El contează cel mai mult. Este

probabil ca trecutul să doară, dar e în trecut, el nu mai contează!

De aceea trebuie să ne dorim ca în prima zi de Crăciun, să ne revedem cu

familia, prietenii şi toţi cei care ne iubesc şi toţi cei pe care îi iubim. Lucrurile

materiale sunt tangibile.

Cele imateriale sunt intangibile, deoarece fac parte din sufletul nostru şi din

amintirea noastră, iar asta contează cel mai mult.

Ţugurlan Livia

Clasa a  VII-a B
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Omenirea amuțește 

Multă gheață e în jur 

Unora chiar le priește 

Liber drumul e acum. 

Decor de pudră sclipitoare 

Efectul iernii glaciale! 

Zahăr de gheață minunat

Aici e pretutindeni aruncat. 

Păsărele zgribulite 

Atacă hambare cu  grâu.

Dinspre pădure se aude 

Anemic murmur de la râu. 

Vasiliu Daria Ștefania 

Clasa a IV a B 

Crăciun sfânt, bine ai venit!

O stea ce a călătorit,

La Betleem a sosit

In ziua fericită, cea numită:

Naşterea Domnului vestită,

De colinde fermecătoare

Este o mare sărbătoare!

Ţiriboc Beatrice

Clasa a VII-a B

Crăciunul a sosit, familia s-a unit,

Ocrotiţi de Dumnezeu, feriţi mereu.

Lumină şi căldura în suflete,

Iubire şi împliniri de Crăciun vom primi

Nemaipomenit darul primit,

Dumnezeu de rău ne-a ferit.

Dragomir Bianca

Clasa a VII-a B

Când ziua cea mare a venit,

A ajuns un dar vestit,

Domnul s-a născut frumos,

O minune în trup luminos

Un miracol de nedescris.

Rânduri de oameni ai bucurat,

Iar noi te-am celebrat.

Gavrilă Denisa

Clasa a VII-a BManoleAlexandra

Clasa I D
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Povestea omului de zăpadă

Nu ştiu dacă îmi aduc aminte bine ce s-a întâmplat cu primul meu om de

zăpadă, dar ştiu că m-a întristat tare.

Cred că aveam vreo trei sau patru ani şi eram în vacanţă la bunicii de la

Comăneşti. Ningea de vreo câteva zile, nu foarte puternic, iar bunicul mi-a promis că o

să-mi facă în grădină un om cu ochi de cărbune, nas de morcov şi căciulă din ceaun.

Eram nerăbdător, iar când bunicul a decis că zăpada e bună pentru omul de zăpadă, am

chiuit de bucurie. Trei bulgări mari au fost puşi unul peste altul, apoi nişte cărbune în

loc de ochi şi un morcov în loc de nas. Omul de zăpadă era mai reuşit decât în

imaginaţia mea!

Doar că, a doua zi, sub ochii mei trişti, omul de zăpadă a dispărut în lumina

unor raze puternice de soare. Omul de zăpadă s-a topit si n-am putut sa-i spun bunicii

decât că: “Omul de zăpadă a murit”!

Am fost atât de trist şi de atunci, de fiecare data când fac un om de zăpadă mă bucur,

dar mă şi întristez ca ştiu că o să dispară la fel ca primul meu “om”.

Diaconu Darius Andrei

Clasa a IV-a B

O, cât sunt de fericit

Mai ales când vine iarna

Unde albul a-nghițit

Lumea și natura!

Derdelușul mă așteaptă

Eu de sanie mi-am amintit!

Zăpada este așternută

Astfel chiar sunt pregătit

Pornesc dornic de-aventură

Alergând la săniuș

Dealul parcă-l văd aproape

Acușica am ajuns!

Sandu Matei 

Clasa a IV-a B
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Legenda Omului de zăpadă 

Era toiul iernii și somnul de dimineață îmi era la fel de dulce ca poveștile

depănate de bunici ancestrale acompaniate de trosnete din sobă. În acea dimineață,

însă, firul de visare mi-a fost tăiat de o bătaie ritmată la fereastră. Chiar și cu ochii

cârpiți încă de somn, am zărit florile sclipitoare de argint, crescute peste noapte pe

fața naturii hibernale, ce îi dădeau acelui zile autentice de iarnă o solemnitate

copleșitoare.

Probabil vă întrebați, așa cum mă întrebam și eu, cine îmi bătea la

fereastră. Ei bine, era un fulg de nea.

-Ia-ți haine groase și hai afară! mi-a spus acesta.

Nu am stat pe gânduri. În câteva minute eram afară. În jurul meu, copiii

gălăgioși păreau prinși într-un balet vrăjit dansat de albinele cele albe scuturate de

norii iernii. Mi-am căutat fulgul și l-am urmat. Odată ajunși într-un loc pustiit de

larma copiilor, fulgul mi-a spus:

-Nouă, fulgilor, ne place foarte mult să ne jucăm. Dar jocul nostru are

nevoie de un lider. Te-am ales pe tine, fiindcă am văzut cât de mult iubești iarna, să

ne ajuți. Te rugăm să faci trei bulgări de zăpadă unul mai mare decât altul și să îi

suprapui. Cred că așa trebuie să arate liderul fulgilor de nea.

Am procedat întocmai. Dar vă spun sincer că mie nu mi se părea a arăta ca

o căpetenie a iernii suprapunerea de bulgări ce-mi amorțiseră mâinile. Nu prea

aveam timp de stilizări, căci frigul mă pișca de nas.

-Aha! Ia stai! Un nas!

Mă bucuram și că am un pretext să intru în casă, pentru a-mi încălzi trupul.

Din coșul mamei am împrumutat o mână de nasturi negri, din cămară am șterpelit

o oală, un morcov și mătura, și am plecat într-un suflet la noii mei prieteni.

-Ai întârziat! mă mustră o voce guturală.

-Cum așa? mă fâstâcesc eu.

-M-ai lăsat complet neajutorat în mijlocul câmpului! Nu am ochii, nu am

nas , nu am.....

-Aici sunt toate! l-am întrerupt nepoliticos pe morocănosul alb, de teamă să

nu ceară prea multe.

Deși nu prea am înclinații artistice, vă rog să mă credeți că rezultatul a fost

uimitor. Fulgii de zăpadă au început să danseze în jurul liderului așteptat.

-În cinstea ta, ne vom numi conducătorul om. Dar om de zăpadă!

Tare mândră m-am simțit ! Am chemat toți copiii din cartier, pentru a le

prezenta realizarea mea. Pentru că ninsese din belșug, fiecare și-a construit câte un

om de zăpadă. Ce fericire pentru omul meu, avea o familie numeroasă!

Vasiliu Daria Ștefania 

Clasa a IV-a B 
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Poveste de iarnă 

În sfârșit este iarnă. Mult așteptata vacanță a sosit și, odată cu ea și

promisiunea de a petrece clipe de neuitat.

Se anunța deja o zi minunată pe care urma sa o petrec la bunicii mei, într-un

cadru feeric la poalele munților Bucegi.

De îndată ce am ajuns în sat, am tras aer în piept și am simțit imediat o liniște

sufletească pe care doar scriitorii și poeții o pot descrie în cuvinte. Toată natura purta

haină albă de sărbătoare, pe copaci atârnau candelabra de gheață, munții se iveau ca

niște fantasme albe, iar gerul parcă a oprit timpul în loc. Undeva în depărtare o

persoană diafană îmi făcea semn să mă apropii. Timidă, m-am apropiat de personajul

fantastic care nu semăna deloc cu o ființă umană. Era… un om de zăpadă. Dar, nu

unul obișnuit, ci unul care zâmbea, vorbea și dansa. M-am prins și eu în dansul său.

Eram nespus de bucuroasă și foarte curioasă să aflu tainele iernii. Pufoșenia cu nas

portocaliu m-a plimbat pe toate cărările munților, și-a făcut pălăria căuș, am

alunecat împreună pe zăpadă, ne-am bulgarit și ne-am rastogolit ca niște mingi

poleite cu argint.

Spre seară, obosită de atâta joacă, l-am prins de mână ( bine, de matură😊)

și l-am băgat în casă. Era atât de cald și bine încât m-am prăbușit pe pat într-un

somn adânc și odihnitor.

Când m-am trezit vraja dispăruse. Liniștea mea sufletească nu mai era lângă

mine. M-am uitat pe geam și am zărit o pălărie, o matură și un morcov ici-colo prin

zăpada pufoasă și moale. Mi-am zis în gând“ Lasă, amice, mâine o luăm de la capăt!”

Oancea Maria 

Clasa a IV–a B
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Poveste de iarnă 

A nins cu fulgi pufoși și mari. Neaua strălucitoare a acoperit cu haină groasă

brazii din fața casei. Omătul era mai înalt decât prispa. Tata și bunicul au făcut pârtie

apoi ne-au invitat în curte, la joacă.

-Hai să facem un om de zăpadă, a propus verișorul meu, Andrei.Am reușit să

facem din omătul moale o operă de care eram foarte mândri. După un timp am intrat

înfrigurați în casă. Admiram prin geam zâmbărețul de nea căruia nu îi era frig

afară.Căldura din cameră m-a moleșit. Am adormit pe canapea și am avut un vis

ciudat.Omul nostru de zăpadă se instalase în fotoliul de lângă sobă și povestea:

-Odată, de mult, am văzut prin geamul unei case de la marginea unui sat trei copii

și o pisică. Stăteau în jurul unei sobe și mama le spunea o frumoasă poveste, adevărată,

despre Nașterea Mântuitorului și Moș Crăciun. Copiii ascultau cu atenție cuvintele

blânde ale mamei. Erau săraci. Moș Crăciun nu a ajuns niciodată la ei. M-am

gândit să le fac o bucurie. Am bătut în geam. Ei au sărit la fereastră. Le-am lăsat o

crenguță de brad, le-am făcut semn cu mâna și am plecat. A doua zi i-am văzut pe

copilași îmbujorați și fericiți, făcând în curte un omuleț de zăpadă. M-am gândit

că tu, copil generos, ai putea să faci bucurie unui copil sărac aducând în casa lui daruri

de la Moșul cel darnic și bun.M-am trezit și-am privit în jur. Omul de zăpadă dispăruse

din cameră. L-am văzut afară zâmbindu-mi prietenos.

Mardar Robert Ștefan

Clasa a IV-a B Crăciunul

De fiecare dată când vine Crăciunul ne aducem aminte de mii de suflete

înălţate în lauda preasfinţitei tămăduiri.

În preajma Crăciunului, oamenii se spovedesc şi trec de-a dreapta Tatălui, în

adevărata credinţă, ţinând postul atât cu trupul cât şi cu sufletul şi aducând bucurie şi

amintire prin cântărea colindelor.

Ţine de devotamentul fiecărei persoane cum se manifestă în condiţii de

celebrare a sărbătorii. Speranţele viilor şi ale morţilor renasc odată cu această

sărbătoare şi se urcă la ceruri, unde cântările înduioşătoare si pline de farmec ale

îngerilor îmbracă inimile tuturor. Odată cu acest omagiu adus de înşuşi Dumnezeu,

adică pe Iisus, pentru iertarea păcatelor, toată făptura de pe pământ este întru slavă şi

sfinţire. Noi ne bucurăm de Naşterea Domnului Iisus Hristos în divinitatea cerească şi

pământească ce înţelepţeşte contrastul dintre bine şi rău şi aduce pacea eternă, ca o

balanţă de aur şi argint, unde argintul e mai scump ca aurul.

Prevestind prorocii Naşterea Mântuitorului, aşa şi oamenii din zilele noastre nu

lasă pierdută tradiţia şi serbează vestea cu cântări duhovniceşti.De asemenea, biserica,

care este casa lui Dumnezeu, plină de dreptate întru emoţii, cuvântări şi fapte săvârşite

cu evlavie în fericirea sărmanilor, ajută la coborârea Duhului Sfânt în inimile noastre.

Crăciunul, privit ca o fereastră spre viitor, este un dar sfânt al strămoşilor şi o

binecuvântare pentru urmaşi.

Avădanei Delia

Clasa aVII-a B
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Admirație

S-a născut acum mulți ani

O stea mare-n Botoșani,

Un romantic emerit,

Eminescu renumit.

Eminescu, tu îmi ești,

Un luceafăr din povești!

Eminescu, te iubim,

Nume scump, plăcut ,sublim!

Culache Ambra

Clasa a VI-a C

Creații proprii

1
6

Stelele  

Stelele strălucitoare   

Se arată după soare,

Gingașe și luminoase, 

Parc-ar fi chiar din mătase.      

O mulțime dintre ele, 

Ne aduc  o adiere, 

De plăcere și de vis,

Parc-am fi în paradis.

Miron Alexia

Clasa a VII-a A

Iarna friguroasă 

Stau în casă la fereastră

Și privesc natura moartă,

Pomii plini de promoroacă,

Țurțuri grei pe umeri poartă.

A venit iarna geroasă,

Cu o haină de nea groasă,

Timpul parcă stă în loc,

Înghețat în jur e tot.

Popa Miruna

Clasa a VII-a A

Vise

Din neantul timpului trecut

O clipă aș întoarce,

Atât de repede-am crescut,

Și vremea nu-mi dă pace.

A fost,e vis sau o himeră?

Am fost cândva și eu copil?

Aș vrea să pun o barieră

Timpului atât de fragil...

Stoleru Luca

Clasa a V-a C
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Căsuța de poveste

De după dealuri și păduri

Încetișor s-arată,

Frumoasă și cochetă-n crâng,

Căsuța de poveste.

E așezată-n codru verde,

Ce murmură din frunze

Cu vuiet, vântu-o bate lin,

Și raze o scufundă.

E plin de viață

E plin de păsărele,

Ce aripile-și scaldă blând

În lacul de bezele.

O frunză, o floare, un colț de rai,

O gâză și-o insectă

E tot ce poate fi divin,

În acest loc de poveste

Trandafir Ingrid

clasa a VII-a A

SBÎRNEA GIORGIA 

Clasa a V-a A

MARIN ȘTEFAN 

Clasa a VII-a D

1
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O zi albă

Ce mirifică este iarna, uitându-mă la frumusețea și taina ei de pe fereastra

aburindă, de căldura copleșitoare din căsuța modestă și odăița plină de vise arzătoare,

luminată de o candelă fructată. Tabloul pudrat cu flori dalbe argintii dormitează sub

dragostea unui nou început, doi oameni de zăpadă îmbrățișați, sunt ca două statui sub

claia de omăt, născuți în miezul iernii friguroase, misterios făt, nici viscolul năprasnic,

nu le strică momentul sublim, iubirea lor topește Universul, de atâta ger pe gene au

înflorit lucitoare diamante, reci steluțe ce s-au evaporat sub puterea nemărginită a

sărutului. În patria oștirii vegetale, brazii veșnic înverziți, molizii, și ceilalți oșteni îi

veghează pe cei doi îndrăgostiți.

Pe derdelușul împodobit de cristale, copiii vin răsunând în urma lor colinde de

Crăciun, săniile sunt pregătite să picteze dealul înghețat în șine de nea, pruncii au

obrajii trandafirii, și parcă zboară prin văzduhul încărcat de miresmele parfumate ale

brazilor , casele credincioșilor se înmuiau în lumina depărtării, văntul bătea printre

ramurile golașe ale copacilor, viețuitoarele lumii sunt vegheate de îmgerii candizi care

se coboară pe sol, anunțând Nașterea Donmului, în locuințele sătenilor , aromele

cozonacilor rumeni îți încântă simțurile, simbolul iernii este învaluit într-o aură

aurie,ce stă liniștit în centrul cămeruței. Satul forfota, de la arborii care se îmbracă în

veșminte albe, de la păsările care își iau rămas-bun ținutului de basm, până la țipetele

vesele ale mezinilor , care se bucură de cerul albastru și curat, din care alunecă bulgări

de lumină imaculată.

În acea seară, cercul împărătesc și protector, acoperea comunitatea scufundată

în oceanul contemplării, jocul argintiu al milioanelor de mărgăritare, aprindea cerul

precum o lumânare cosmică, ce dezvăluia tainele nopții întunecate; natura părea vrăjită

de veacuri întregi. Binecuvântarea acelei seri sfinte, a lăsat în sufletele oamenilor

adevăratele comori și valori ale destinului.

Dănăilă Alessia, Clasa a VII-a D

1
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Versurile de azi...ale poeților de mâine

15 ianuarie este ziua lui Mihai Eminescu, dar și Ziua Culturii Naționale. Anul

acesta se împlinesc 171 de ani de la nașterea marelui poet. Ziua Culturii Naționale

a fost marcată pentru prima dată la 15 ianuarie 2011, în urmă cu 10 ani. Data la care

se sărbătorește această zi este data nașterii poetului național al românilor, Mihai

Eminescu (1850-1889). ,,Fiind foarte român, Eminescu e universal”, spunea poetul

Tudor Arghezi.

Dintre sute de catarge.... unul nu s-a frânt. Eminescu este reperul

statornic al trăiniciei noastre pe pământul vechii Dacii. Citit și iar citit, Eminescu

spune o poveste fiecăruia dintre noi. De fiecare dată, alta. La fiecare vârstă, alta.

Pentru fiecare, alta. Și anul acesta, pe 15 ianuarie, vocile elevilor au tremurat de

emoție. Toate sufletele au vibrat de armonia versurilor sale. Versuri scurte și ușoare,

versuri simple și senine. Versuri care inspiră, care trezesc în sufletele adolescenților

entuziasmul, dorința de a crea, de a împărtăși cu ceilalți, prin artă, ideile și

sentimentele lor. Stăpâniți de un astfel de avânt al inspirației, elevii sunt nerăbdători

să ne prezinte versurile de azi..... ale poeților de mâine.

Prof. lb. română Coman Laura

Codrul                                                                Natura   

Codrul ca un împărat                                                   Lacul plin de nuferi galbeni

Își deschide porțile                                                      Codrii  falnici și bătrâni

Să cânte neîncetat                                                        Sunetul jalnic de bucium 

Zilele și nopțile.                                                           De pe dealul cu salcâmi;

Prin desișul din pădure                                                Fermecate flori albastre

Și peste lemnul înverzit,                                             Troienite flori de tei,

O rază de lumină pătrunde                                          Păsările somnoroase

Deșteptând  codrul adormit.                                        Luceferi cu dulci scântei;

Vântul adie, ne răsfață,                                               Te așteaptă trist izvorul,

Animalele prind viață,                                                Sub lumina blândei luni,

Păsările tril înalță,                                                       Cu-ale tale versuri blânde

Parcă se iau la harță.                                                   Veșnicia să le-o-ngâni.

Enache Isabela                                                           Manoliu Alexandra

Clasa a VII-a A                                                            Clasa a VII-a A



Noapte

O pasăre măiastră

Se-ascunde printre crengi,

Dorm și florile-n grădină,

In timpul nopții întregi.

Trece lebăda pe ape,

Să își facă somnul dulce,                                                   

Din aproape în aproape,                                                                                                      

Intre trestii să se culce.

Intr-o noapte ca de vis,

Unde se așterne ceață,

Parc-ar fi un paradis,

Sub o mantie de gheață.

Bogiu Irina

Clasa a VI-a C

Eminescu  

Eminescu, poet mare,

A scris despre fiecare.

A cântat în cartea sa,

Dorul și cu dragostea.

Și cu cânt de bucium,

Și cu dor și zbucium.

Țara mea cu râuri multe,

Și cu codri și cu munte,

Și cu păsări călătoare,

Și cu ploi și cu ninsoare.

Chelmu Rareș

Clasa a V-a A

Veșnicie

Luna,steaua,marea,codrul           

Și-au găsit în versuri locul.

Pe sub plopi fără pereche

Ți-ai dus nopțile de veghe.

Ți-au șoptit crăiese basme

Anii ți s-au dus alene

Ca un  zbor de rândunele.

De-or trece anii mulți în zbor,

Ducând cu ei uitarea,

Tu ne rămâi nemuritor

Ca munții,cerul,marea.

Țopa Lorena

Clasa a VII-a A

Somnoroase floricele

Somnoroase floricele,

Dorm la margine de drum

Vor o noapte liniștită

Sub un cer senin acum.

Trece luna somnoroasă

Printre stele ea se duce

Vrea să aibă toată lumea

Somnul dulce....

Cocoș Dragoș

Clasa a V-a A

2
0



21

La ceas aniversar...

Sărbătorirea în fiecare an, la 15 ianuarie a nașterii celui mai mare poet al

românilor, Mihai Eminescu, numit pe bună dreptate ,,poetul nepereche” a

constituit și pentru elevii clasei I D un prilej de cinstire și prețuire a moștenirii

lăsate de poet.

Elevii au fost atrași spre activități care le-au trezit interesul pentru lectură și

care i-au determinat să-și exprime propriile sentimente și gânduri prin intermediul

creațiilor literare și plastice.

Au vizionat filme educative despre viața și opera poetului, au recitat poezii

precum „Somnoroase păsărele”, ,,Ce te legeni’’, ,,De-aṣ avea’’, ,,La steaua’’

,,Luceafărul" și au realizat lucrări plastice inspirate din poeziile lui Mihai

Eminescu.

Prin intermediul acestor activități am călătorit în timp și spațiu păstrând

imaginea veșnic nemuritoare a dragului nostru Eminescu.

Prof. învățământ primar, Călugăru Angela

2
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EMINESCU PRINTRE NOI

,, Cât timp va exista, undeva prin lume, un singur exemplar din poeziile lui Eminescu,

identitatea neamului nostru este salvată!’’

( Mircea Eliade)

În fiecare an, pe 15 ianuarie, sărbătorim ziua celui mai mare poet al românilor,

MIHAI EMINESCU.

Anul acesta, la împlinirea a 171 de ani de la naṣterea poetului, le-am propus

elevilor de la Clasa Pregătitoare C de la Şcoala Gimnazială ,,Iorgu Iordan", să-l

cunoască mai bine pe poetul Mihai Eminescu printr-o serie de activităţi desfăṣurate pe

parcursul unei săptamani. Ţinând cont că sunt la început de drum, prima

activitate a debutat cu realizarea orală a unui brainstorming prin care am urmărit

identificarea cunoṣtinţelor pe care le deţin elevii despre marele poet.

Pe parcursul celor cinci zile, prin activităţile propuse mi-am dorit să-l fac

cunoscut copiilor pe cel care într-o perioadă scurtă de timp a lăsat ca moṣtenire

poporului român o impresionantă operă literară. Mihai Eminescu a fost poetul care ṣi-a

iubit ṣi apărat neamul, limba ṣi ţara, a preamărit în poeziile sale adevăratele valori

naţionale ṣi a cântat, ca nimeni altul, dragostea faţă de natură, faţă de locurile natale.

Prin intermediul unor prezentări Power- Point, a unor filmuleţe educative, copiii au

primit informaţii despre primii ani din viaţă ai poetului, primele sale poezii, despre anii

studenţiei ṣi prietenia cu Ion Creangă. După ce s-au familiarizat cu câteva din poeziile

poetului, i-am rugat să memoreze, la alegere, câteva versuri din poezia preferată. Pe tot

parcursul săptămânii i-am simţit foarte implicaţi ṣi am avut marea surpriză să observ că

mulţi dintre ei au memorat, parţial sau în întregime, poezii precum: ,,Somnoroase

păsărele’’, ,,La steaua’’, ,,Ce te legeni…’’, ,,De-aṣ avea’’, ,,Luceafărul".

Elevii au aflat că versurile eminesciene au o muzicalitate aparte ṣi că acest

lucru i-a inspirat pe mulţi compozitori. Le-am propus spre audiţie diverse cântece ṣi i-

am rugat să deseneze ceea ce văd cu ochii minţii. Pe data de 15 ianuarie, am încheiat

,,Săptămâna Eminescu” ṣi am constatat că activităţile desfăṣurate au avut un impact

deosebit în mintea ṣi sufletul copiilor. Mărturie stă ciorchinele realizat la finalul

săptămânii dedicate Luceafărului poeziei româneṣti.

Cred că aceste demersuri didactice au deschis drumul cunoaṣterii vieţii ṣi

operei eminesciene ṣi că elevii au o bază pe care pot clădi un fundament de pe care se

pot înălţa în cunoaṣtere ṣi simţire.

Prof . înv primar, Gruia Carmen

2
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Dor de Eminescu

În fiecare an, pe 15 ianuarie, elevii școlii noastre marchează prin diverse

activități Ziua Culturii Naționale și Ziua lui Mihai Eminescu, anul acesta, din cauze

evidente, acestea desfășurându-se online.

Elevii clasei a II-a A au ales să omagieze personalitatea marelui poet printr-un

moment deosebit, recitând sau citind cu emoție și sensibilitate poezii precum:

„Lacul”, „Revedere”, „La mijloc de codru”, „Ce te legeni”, „Somnoroase păsărele”,

„Fiind băiet păduri cutreieram...”. Inspirați de versurile poetului, au realizat picturi și

apoi au transcris poeziile preferate pe caiete. După ce au urmărit un material despre

viața și opera poetului, au completat un joc de cuvinte, prin care au demonstrat că au

reținut lucruri importante despre marele poet.

Mihai Eminescu va rămâne un simbol al românilor, iar elevii au datoria de a-l

prețui și omagia pentru opera inegalabilă pe care ne-a lăsat-o.

Prof . înv primar, Ursu Doina

2
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Ursulețul de pluș – un proiect  de succes

la Școala Gimnazială ”Iorgu Iordan”

Proiectul transnațional ”URSULEȚUL DE PLUȘ” a fost realizat în perioada

octombrie 2020 – ianuarie 2021, între Școala Gimnazială ”Iorgu Iordan” Tecuci, jud

Galați și Instituția Publică Gimnaziul Schineni, oraș Soroca, Republica Moldova. La

nivelul instituției noastre au fost implicate mai multe clase de la ciclul primar: clasa

pregătitoare A (coordonator prof Păduraru Fănica), clasa I D (coordonator prof

Călugăru Angela), clasa a II-a A (coordonator prof Ursu Doina), clasa a III-a A

(coordonator prof. Sonu Mirela), clasa a IV-a B (coordonator prof. Cojocariu

Georgiana) și clasa a IV-a C (coordonator prof. Cărăuș Tanța).

În prima etapă, elevii au ales mascota proiectului și numele acesteia:

ISTEȚILĂ și au alcătuit o agendă ce urma a fi completată de partenerii de peste Prut.

Clasele implicate în proiect au făcut cunoștință cu partenerii din Republica Moldova,

cărora le-au adresat saluturi virtuale.

Ursulețul Istețilă împreună cu agenda a călătorit în Republica Moldova, iar noi

am primit vizita ursulețului Bob. Pe parcursul a cinci săptămâni elevii școlii noastre au

completat jurnalul ursulețului Bob, dezvoltându-și astfel competențe lingvistice, de

comunicare și digitale.

Au avut loc în această perioadă mai multe întâlniri on-line în care elevii celor

două școli partenere au făcut cunoștință, au purtat discuții despre temele specifice

vârstei lor, au descoperit tradiții și obiceiuri comune, dar mai presus de orice au legat

prietenii. Personal, consider implementarea acestui proiect un succes prin ecoul pe

care l-a avut în rândul elevilor implicați în proiect și în rândul părinților care au

susținut aceste activități.

Prof . înv primar, Cojocariu Georgiana 
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UN STROP DE BUCURIE

Se apropie marea sărbătoare a Naşterii Domnului, sărbătoare ce aduce multă

bucurie în sufletele noastre. Cu toţii o aşteptam, părinţi, copii, bunici. Această bucurie e

revărsata în sufletele noastre de Însuşi Dumnezeu, care în marea sa dragoste L-a trimis

pe Fiul Său pe pământ să se nască, să devină om, ca omul să se îndumnezeiască.

Retrăim an de an aceste momente sfinte. Dacă în altă perioadă suntem mai mult ocupaţi

şi preocupaţi de noi şi de nevoile noastre, acum, mai mult ca oricând privim şi în jur şi

observăm că lângă noi mai e cineva. Şi anul acesta sărbătoarea Naşterii Domnului a fost

un bun prilej de a aduce bucurie unei categorii de oameni greu încercată în această

perioadă-vârstnicii, bunicii, bunii, cum ne place să le spunem. Proiectul „Daruri mici

din suflet mare”, coordonat de d-na prof. Clara Pescaru, spre bucuria noastră, s-a

derulat şi în anul acesta, iar cu această ocazie, pe lângă alte clase (IC, VIC, VIIIA), ne-

am alăturat şi noi-VII-B. Pe lângă ajutorul material oferit, proiectul îşi propune să le

dezvolte copiilor sensibilitatea, umanitatea, iubirea, valori eterne.

,,Vă invităm din nou să aducem împreună bucurie şi speranţă bunicilor singuri,

bolnavi, din cartierul nostru” - era mesajul d-nei Clara Pescaru. Părinţi cu suflet mare,

ne-au sprijinit în această acţiune caritabilă. Respectând normele sanitare impuse,

îndrumaţi şi de d-na prof. Parascan Valentina, darurile s-au strâns la şcoală. Ca şi în anii

din urmă, cei care au înmânat aceste mici daruri au fost preoţii şi cântăreţul de la

Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, căci, cine poate şti mai bine necazurile cu

care se confruntă ei, decât preoţii? Vorbă bună, zâmbetul şi îmbrăţişările le-am transmis

prin ei, pentru că noi, profesori, părinţi, elevi nu am putut fi prezenţi din pricina

restricţiilor din acest an. ,,Mă bucur că am putut ajuta la aducerea zâmbetului pe buzele

unor bătrâni, în pragul sărbătorilor.În fiecare an s-au organizat la şcoala noastră

asemenea activităţi şi mereu, împreună cu familia mea, am participat cu mare drag. Îi

îndemn şi pe cei care citesc această, să se implice, să ofere şi ei câtuşi de puţin, fiindcă

pentru unii oameni înseamnă enorm şi orice dar este bine venit. Fii bun ori de câte ori e

posibil!” - ne transmite eleva Ţiriboc Beatrice.
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Încă odată le transmitem acestor oameni cu suflet frumos că nu i-am uitat

şi nu-i vom uita. În încheiere, câteva versuri dedicate lor, scrise de poetul Vasile
Militaru:

Bătrânii - ntotdeauna eu i-am asemănat

Copacilor ce-au desfrunzit în toamnă, 

Când roadele-s culese şi frunzele-au picat,

Şi crengile stau albe, că vremea le îmbracă,

Cu brumele de toamnă, omăt şi promoroacă.

O, voi bătrâni de aur, comori de-ntelepciune,

Ce-aţi strâns o viaţă-ntreagă atâtea amintiri,

Cu sufletu-n genunchi vă fac închinăciune

Şi-n cinstea vieţii voastre v-aduc şi vă închin,

Un braţ de trandafiri, legat cu flori de crin!...

Prof. religie, Chirvase Vetuța
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Proiect educațional – „PRIETENI LA DISTANȚĂ”

Proiectul de parteneriat educațional "Prieteni la distanță" se desfășoară la

inițiativa doamnei profesor - educator Cociorveanu Gabriela, de la Școala

Gimnazială Specială "Constantin Păunescu", Tecuci. Dumneaei a venit cu propunerea

de a colabora cu școala noastră, Școala Gimnazială "Iorgu Iordan", Tecuci,

reprezentată de clasa a II-a B (prof. înv. primar Roșcan-Enache Paula), cele două

doamne având experiența colaborării și în alte proiecte de parteneriat de-a lungul

anilor.

Programul de derulare vine ca răspuns la nevoia cadrelor didactice de a se

confrunta cu noi provocări (școala on-line), de a moderniza stilul de muncă, de a

elimina rutina din activitate zilnică etc.

Activitățile propuse cuprind întreg anul școlar 2020-2021, ca timp de

desfășurare. Prima acțiune s-a desfășurat în luna decembrie, cu tema "Cadouri

pentru prieteni", având ca modalitate de realizare confecționarea unor felicitări,

colaje, desene, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Elevii claselor participante s-au văzut

printr-o videoconferință pe Zoom, au făcut cunoștință, au schimbat idei, impresii,

apoi și-au oferit pe messenger materialele muncii lor.

Copiii au fost foarte încântați de acest mod de a-și face prieteni, într-o

perioadă când singurătatea a vorbit în cuvinte grele. Prin rezultatele acestor activități

sperăm să ajutăm elevii să-și găsească zâmbetul cu care ar fi frumos să salute viitorul.

Revenim în semestrul al II-lea cu detalii despre continuarea proiectului.

Prof. Roșcan-Enache Paula
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DISTANȚAȚI DAR ÎMPREUNĂ!

România înseamnă Mama și Tata, înseamnă drumul prăfuit ce duce spre casa

bunicii, e „Galbena gutuie” din colind, e mirosul cozonacilor din ziua de Crăciun, e

vocea doamnei învățătoare, e sunetul tălăngii din deal, e graiul dulce moldovenesc, e

calmul ardelenesc, e mândria bănățenilor și iuțeala muntenilor. România e valul Dunării

ce-și spune povestea mării, mănăstirile și ruinele cetăților ascunse prin cărțile

cronicarilor, doina sufletului, Soarele din noi, e…….ACASĂ.

Distanțarea fizică impusă de noul context epidemiologic trebuie să fie o

provocare atât pentru profesori cât și pentru elevi, în a acționa unitar și în a fi solidari

unii cu alții, pentru a crește increderea și respectul reciproc.

Proiectul „Distanțați dar împreună” a fost inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Alba și

a reunit unități de învățământ din 11 județe ale țării. Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” a

fost reprezentanta județului Galați, prin participare domnului director prof. Cristian

Stănilă și a elevilor Raluca Avram și Rareș Apostu de la clasa a VIII-a A.

Scopul proiectului este educarea tinerei generații prin cultivarea respectului față de

valorile naționale autentice, dezvoltarea sentimentului de apartenență la o identitate de

neam și formarea unor comportamente de conviețuire în unitate și colaborare.

Prima întrevedere virtuală a avut loc în data de 30 noiembrie 2020 pentru a

sărbători în avanpremieră Ziua Națională a României și s-a născut din dorința de cinstire

a faptelor înaintașilor făuritori ai Unirii de la 1918. Elevii și-au prezentat istoria locală,

și-au omagiat înaintașii și și-au prezentat o parte din tradițiile, obiceiurile locului,

cântecele și dansurile populare. A fost un schimb cultural, în condiții de pandemie, cu o

semnificativă încărcătura emoțională si trăire românească.

Partea a doua a proiectului s-a desfășurat în data de 21 ianuarie 2021, pentru a

sărbători „Mica Unire”, Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859. La activitate

elevii au dezbătut în cadrul unui webinar valori precum UNITATE, EDUCAȚIE,

MODERNIZARE, DEZVOLTARE, valori văzute prin ochi de copil.

Parteneriatul, cu unitățile de învățământ din cadrul proiectului, va continua și pe

parcursul semestrului al doilea, cu noi activități interactive.

Prof. Stănilă Cristian
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Scrisoare către școala mea...

În fiecare an, pe 11 octombrie, Școala Gimnazială ”Iorgu Iordan”, sărbătorește

ziua școlii.

În acest an școlar, cu prilejul zilei aniversare, elevii clasei a III a C au scris

”Scrisoare către școala mea”, exprimând prin cuvinte și desene, gândurile lor pline de

iubire, recunostință și mândrie ,adresate școlii.

Am selectat câteva fragmente din scrisorile care m-au impresionat în mod

deosebit prin sinceritatea și sensibilitatea lor:

Dragomir David: „De ziua ta, doresc să îți spun că îmi place să vin la școala

noastră, frumoasă și curată. Clasele sunt luminoase, spațioase și călduroase. Aici

învățăm lucruri noi, pe care nu le putem învăța acasă. La școală ne facem prieteni noi

și cu unii vom rămâne prieteni pe viață. Te iubesc, școală!”

Diaconu Matteo: „De ziua ta, doresc să îți spun că ne ești de mare folos. Aici

am învățat să scriem, să citim și am legat noi prietenii. Curtea ta este foarte

frumoasă. Păcat că nu ne putem juca, din cauza pandemiei! ”

Sîrmache Adelina: „De ziua ta, doresc să îți spun că ești cea mai frumoasă

școală. Ai profesori foarte buni și mulți copii deștepți. Nu îți lipsește nimic. La mulți

ani!”

Stoleru Kevin: „Eu mă mândresc cu faptul că sunt elevul tău. Ești o școală

frumoasă și cu prestigiu! La mulți ani!”

Marin David: „ Îți doresc să rămâi la fel de primitoare și călduroasă! Pentru

mine ești cea mai frumoasă școală!”

Materniuc Bogdan: „Draga mea școală, dragi profesori, domnule director, fără

ajutorul vostru nu aș fi un bun elev.”

Rogoz Dragoș: „Să fii iubită de toți copiii ce îți trec pragul! Să reușești, cu

ajutorul profesorilor, să faci cât mai mulți elevi să înțeleagă, că școala este cel mai

bun lucru din viața lor. Să ai mulți ani bucuria de a auzi veselia și joaca copiilor!”

Lungeanu Nectaria: „Îți mulțumesc pentru toate cunoștințele pe care mi le

dai! La mulți ani, școala mea iubită!”

Vizitiu Alessia: „Sunt bucuroasă că merg la această școală, pentru că aici au

învățat și părinții mei.”

Isarii Cătălin:„ Draga mea școală, aș vrea să te bucuri de menirea ta, să fii

fericită că ai ocazia să îți petreci viața printre copii și să-i crești oameni. Eu, cu tine,

mi-am descoperit pasiunea pentru lectură.”

Vlad Teodora:„Tu ești cea mai bună școală! Ai tot ce un elev și-ar dori. Ești

frumoasă și curată.La mulți ani!”

Prof. învățământ primar,

Arghire Otilia
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Școala din inima mea

Mereu m-am întrebat; ,,Ce este cu adevărat școala?,,. Anii se scurgeau ca bucățile

de stele căzute în nopțile de vară, prin mâinile mele firave, iar eu, nu reușeam să

găsesc cheia magică care să deschidă poarta fermecătoare spre acest tărâm al

destinului. Priveam necontenit clepsidra, prin care curgerea implacabilă a vieții se

realiza print-un spațiu îngust, intim, simplu, la care se stabilea o mișcare continuă.

Totul contempla în jurul meu, până când, dulceața ochilor blânzi și visători ai mei, au

văzut un singur lucru: ,,UNIVERSUL COPIILOR’’.

Era o clădire înaltă, cu ferestre lungi, înălțându-se spre cerul de cristal, lângă, era

un lac de cleștar, în care pluteau două lebede, simbolul eleganței, fineței și al nobleței.

În mijloc era o ușă cu o clanță de aur. Am intrat înăuntru. Mă aflam pe un paradis al

cunoașterii, al științei și al culturii. Totul zbura în preajma mea cu niște aripi ale

înțelepciunii și ale intelectualității. Trecuse cățiva ani de studiu. Ani grei, dificili, care

m-au pus la multe încercări. Am urcat, am și coborât de multe ori scara vieții. O scară

la care îți vei dovedi singur adevărata valoare avută. Aici te vei descoperi atât cu

punctele tari, căt și cu cele slabe. Vei învăța să fii tu însăți, chiar și în cele mai grele

momente din viața de zi cu zi. Trebuie să urci cu câte o treaptă. Dacă vei sări una

singură, vei pierde toată munca fructificată până în acel moment și va trebui să o iei

de la început. Așa că, nu te grăbi, urcă încet, fii atent, fii calm, și vei ajunge în vârf.

Pe tronul destinului tău și pe un piedestal al viitorului, pe care ți-l oferă școala.

Aceasta, având rădăcinele amare, trecute de multe ori prin firul Ariadnei-un fir

călăuzitor, are roadele dulci ca inima unui copilaș. Te vei afla mereu într-o luptă

nesăvârșită cu un sentiment profund și răvășitor numit ,,dorul”. Acesta este focul în

care ard speranțele, dorințele, visele și durerile, și ca după orice foc, rămâne o cenușă

ce reprezintă doar niște amintiri. Sub o undă fermecată, încăperile gândirii fac loc

pentru pragul unui nou tărâm nemărginit, în care, umbrele trecutului te urmăresc la

veșnicie. Cel mai intens este dorul de mama. Dragostea maternă este felinarul familiei

ce luminează necontenit, aceasta fiind cel mai elastic lucru de pe pământ- se poate

întinde până la infinit. Apoi dorul de anii copilăriei.

Copilăria, o piatră prețioasă, este o perioadă a vieții umane dintre nebunia tinereții și

sinceritatea maturității, în care locuiește un regat al infinitului, unde nimeni nu moare,

nimeni nu e trist și nimeni nu are regrete.

Prin această experiență, am învățat că școala nu doar ne premiază, ne dă note-mai

mari, mai mici, ne oferă diplome și medalii,și aceasta ne învață cum să vedem

valoarea unui lucru, fără să-i privim eticheta. Ea este casa tuturor. Oricine este primit

și nimeni nu este dat afară. Este cuibul, în care copiii învață sensul adevărat al vieții și

să se descurce singuri în realitatea de azi.

Așadar, școala reprezintă prima treaptă a destinului și ultima a atemporalității.

Ne ajută să eliminăm gândul că: ,,Într-o lume egoistă, doar egoiștii reușesc” și să-l

primin pe următorul: ,,Într-o lume sufletească, oricine are aripi să zboare în felul său”.

Când intri pentru prima dată într-o astfel de instituție, intri cu sufletul și cu mintea

desfrânată, însă vei ieși cu ele pline, vesele și gata să înceapă o nouă aventură.

Toader Beatrice Cătălina, Clasa a VII-a D
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Nevaeh Williams și pirații  

Jurnal de bord

Joi, 8 Octombrie 1784

- Aici, căpitan Williams, călătoresc cu echipajul meu pe mare spre Teressen.

Este greu de crezut că o fată de 17 ani poate conduce un echipaj, dar uite cum

imposibilul devine realitate. Am sub conducere șase oameni, un număr destul de mic

față de obișnuitele echipaje de 60 de oameni. Îi conduc cu o mână de fier pentru a ști

să se teamă de mine, îi am pe cei mai iscusiți hoți și criminali din Ravka:Jasper, un

iscusit criminal și cel mai priceput jucător de cărți de pe Coasta Roșie a Aniamarei,

Kaz, un priceput hoț ce nu a fost prins niciodată, Evalyn, o vrăjitoare, Nyx, o spioană

care se tocmește cu umbrele, Carter, un chimist geniu săturat de experimente banale și

Felix, un soldat ce și-a trădat țara.

Aveam cursul setat spre Colonii, un regat format din mai multe triburi din vest,

unde voiam să ne reparăm nava după ultima furtună și să ne aprovizionăm.

Totul era normal:Kaz și Jesper jucau o partidă de cărți ( Kaz părea destul de supărat

că este învins a-300-a oară la rând), Felix și Evalyn îl ajutau pe Carter ca praful de

pușcă să fie mai inflamabil, iar Nyx mă ajuta să fac inventarul.

Haosul a început când am fost atacați de o navă necunoscută. Un steag familiar

flutura pe catarg: steagul nevăstuicilor de mare. Căpitanul lor, Cassian Acheron,

cunoscut pentru nenumăratele lui nelegiuiri și pentru lipsa de compasiune, s-a gândit

să mă atace, situație destul de măgulitoare pentru mine.

Studiez nava inamicului, puțin mai mare decât a mea, cu tunuri de cupru, plină de

pirați nespălați și periculoși. O provocare.

O ghiulea străpunge carlinga navei mele. Nimeni nu îmi strică nava fără să

plătească... Am pășit înainte, iar camarazii mei se pregăteau de luptă.

Cassian a făcut și el un pas în față, întrebând răspicat:

- Cine e căpitanul acestei nave?

Am răspuns sigură pe mine:

-Eu sunt căpitanul.

Piratul a făcut ochii mari și apoi a început să râdă de mine, împreună cu echipajul lui

de câini de mare.

- Asta nu e posibil, o fată nu are cum să fie pirat! spuse râzând.

Sunt obișnuită să mi se revoce dreptul de a fi căpitan,însă camarazii mei nu m-au

părăsit niciodată și le sunt recunoscătoare pentru asta.

- Hei, focă de mare, ce ar fi să te cari de aici până nu-ți scufundăm frumușica asta de

navă? interveni Jasper.

Evident, Cassian nu l-a ascultat și a ordonat unui om din suita lui să pună o punte

de lemn între navele noastre. Pășind agale, piratul s-a oprit în fața mea, studiindu-mă.

La fel am făcut și eu. Cassian era un bărbat solid, puternic, la șold purta o sabie cu

mâner încrustat cu diamante, semn că nu îi era frică să își arate opulența.
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- Nu meriți osteneala! Ești doar o fetiță ce se joacă de-a pirații și care a obținut o navă

fiind urmată de niște proști pe mare! spuse bărbatul râzând din nou.

- Atunci nu ești nimic altceva decât un laș! Ți-e frică de posibilitatea ca o fată de 17

ani să te facă să pierzi o mică luptă între pirați...

Nu am apucat să-mi termin ideea, și-a scos sabia sclipitoare și m-a atacat. Am scos

sabia la timp pentru a para lovitura. Recunosc, Cassian era puternic.

Le-am strigat peste umăr camarazilor mei:

- Fără milă!

L-am atacat pe pirat și am reușit să-i fac o tăietură pe piept. Nu a fost cea mai bună

idee a mea, a atacat mai puternic, aplicând și mai multă presiune pe lovituri, dar nu m-

am lăsat mai prejos. Am alergat spre masa de lucru a lui Carter.

- Nu fugi de mine, fetișcană răsfățată ce ești! Luptă! strigă după mine Cassian.

Lupta era în toi, camarazii mei se luptau curajos, dar se vedea că erau epuizați după ce

aruncau atâția pirați în Marele Ocean.

Am luat de pe masă niște praf roșu și l-am aruncat în fața lui de pirat de uscat. Acesta

a început să țipe de durere și de surpriză. Am fluierat și i-am făcut pe toți prietenii mei

atenți ,venind lângă mine. Jasper și Kaz l-au prins pe Cassian - care căzuse în

genunchi- și l-au dezarmat. Nyx și Evalyn m-au flancat, iar Felix stătea în stânga mea.

- Jambei nu provoacă leziuni permanente, îmi șoptește Felix în ureche.

- Bine de știut, îi spun,iar el îmi răspunde cu un zâmbet răutăcios.

Am pășit înainte și l-am întrebat pe Cassian:

- Acum mai sunt o fetișcană răsfățată?

El dă din cap în semn de negație,dar nu l-am luat în seamă. Am continuat atacul.

- Dacă îmi mai ataci nava sau îți mai bați joc de echipajul meu vreodată, voi face în

așa fel încât îți vei aminti numele de Nevaeh Williams tot restul vieții tale, ai înțeles?

El dă din cap afirmativ.

- Bun, acum ia-ți camarazii și șterge-o de pe nava mea!

Cassian se ridică și se uită la mine de parcă m-ar fi văzut pentru prima dată. Ne

studiem reciproc pentru câteva clipe, îi observ ochii albaștri plini de ură și părul blond

care se mișcă discret în briza mării. Își lăsă privirea în jos și își chemă echipajul. Se

urcă pe corabia sa și îmi aruncă o ultimă privire încruntată,plină de ură. Însă în ochii lui

am sesizat și altceva, respect. Își întoarse privirea în timp ce-și îndepărta nava, fiind

purtat de curenții oceanici.

După ce nevăstuicile dispar din privirile noastre, prietenii mei izbucnesc în urale și mă

îmbrățișează.

- A fost cea mai tare luptă cu pirații pe care am trăit-o vreodată! urlă încântat Felix.

Cassian se ridică și se uită la mine de parcă m-ar fi văzut pentru  prima dată. Ne 

studiem reciproc pentru câteva clipe, îi observ ochii albaștri plini de ură și părul blond 

care se mișcă discret în briza mării. Își lăsă privirea în jos și își chemă echipajul. Se 

urcă pe corabia sa și îmi aruncă o ultimă privire încruntată,plină de ură. Însă în ochii lui 

am sesizat și altceva, respect. Își întoarse privirea în timp ce-și îndepărta nava, fiind 

purtat de curenții oceanici.

După ce nevăstuicile dispar din privirile noastre, prietenii mei izbucnesc în urale și mă 

îmbrățișează. 

A fost cea mai tare luptă cu pirații pe care am trăit-o vreodată! urlă încântat Felix.
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După ce nevăstuicile dispar din privirile noastre, prietenii mei izbucnesc în urale

și mă îmbrățișează.

A fost cea mai tare luptă cu pirații pe care am trăit-o vreodată! urlă încântat Felix.

- Glumești? Ai stat ascuns în spatele meu tot timpul, a spus Evalyn râzând.

- Îți apăram spatele...

Râdem toți.

- Ați luptat curajos, mis amigos! Mă bucur că am un asemenea echipaj! Nu mi-aș

putea dori altceva! le spun zâmbind cu gura până la urechi.Se uită unii la alții și

apoi îmi zâmbesc cu subînțeles toți șase.

- Ce s-a întâmplat? întreb curioasă.

- Păi de vreme ce nu-ți dorești altceva în afară de noi....a început Nyx.

- Nu putem să-ți dăm cadoul pe care ți l-am pregătit, a terminat Kaz.

Mă uit și în mâinile lui observ sabia lui Cassian.

- Înainte de a pleca viteazul Cassian, mi-am folosit mânuțele lipicioase- așa cum

îți place ție să zici -și i-am furat sabia...

Admiram sabia și nu mai auzeam cuvintele lui Kaz. Mânerul era într-adevăr

încrustat cu diamante, dar și cu alte pietre prețioase. Era o capodoperă.

- Mulțumesc, le-am zis, pentru tot!

Mi-au zâmbit din nou și s-au dus sub navă, pentru a repara stricăciunile-așa am

crezut- dar s-au întors cu trei sticle de rom și șapte păhărele.

- Să bem, a zis Felix cu un zâmbet de om nebun pe față, pentru Nevaeh Williams,

cea mai bună fată căpitan și pirat din toate timpurile!

Am ciocnit paharele și am petrecut pânâ când romul s-a dovedit mai puternic decât

noi.

A fost cea mai distractivă zi pe mare din viața mea!

Masgras Miruna,

Clasa a VIII-a A

Anițoi Daria 

Clasa a VII-a A



Zbor către cerul din noi

„Omul a învins cosmosul. Trebuie să se mai lupte cu sine însuși.”

( Vasile Ghica )

În opinia mea, aforismul de mai sus conține în structura sa o exprimare

metaforică, prin care autorul ne stârnește o întrebare interioară și ne face să ne

gândim mai mult la partea cerească decât la partea trupească.

În primul rând, umanitatea a fost mereu într-o ascensiune și de la omul de

Neanderthal am ajuns să explorăm spațiul cosmic sau adâncul oceanelor. Dar oare

asta este ascensiunea pe care au vrut să o avem strămoșii noștri sau Divinitatea? Eu

cred că nu. Aceștia, mai degrabă, și-au dorit să atingem o puritate sufletească care să

ne pună în armonie cu natura și oamenii din jurul nostru. Dacă ne-am curăța sufletul

de păcate și răutate am putea să vedem frumosul în adevărata lui formă…

În al doilea rând, nu văd vreo satisfacție în a fi atât de tehnologizați și

avansați dacă în interiorul nostru se dă o luptă continuă fără biruința binelui. Omul

și-a pus prioritățile într-o ordine greșită, dar nu vrea să accepte acest lucru sau

schimbarea (cu toții știm că schimbarea vine după acceptarea greșelii). Dacă vom

continua să mergem pe acest drum greșit nu vom ajunge la „Asemănarea cu

Dumnezeu” și nu vom descoperi adevăratele valori sau scopul nostru în această

lume.

În concluzie, mesajul aforismului este limpede: dacă nu vom câștiga lupta

interioară cu noi înșine, atunci nimic nu va mai avea rost iar impactul nostru va fi

nesemnificativ. Sufletul nostru trebuie să aibă drum drept spre lumină!

Apostu Rareș Mihai

Clasa a VIII-a A
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Anul trist... 
Școlile ni s-au închis, 

Magazin ,niciunul deschis.

Toată lumea panicată

De un virus ce atacă!

Să ne spălăm e în program,

Nu ocolim așa orar!

Să fim calmi e necesar,

Fără teamă, așadar!

Săpunul, unde este?

Acesta se pare că lipsește!

Prea mult l-am ocolit,

Pe bunul nostru amic!

Peste tot doar rafturi goale!

Cine o fi dat târcoale?

Oameni buni, nu-i sfârșitul lumii!

Bine, poate pentru unii!

Corona Virus se numește,

Și lumea toată stăpânește!

România, sărmană țară,

Încearcă să se lupte cu o asemenea povară!

Români, stați toți în casă!

Nimeni să nu iasă!

Lăsați, totul se va termina odată!

Nicio persoană nu va mai fi infectată!

Cîmpeanu Daria Ștefania,

Clasa a VII-a A
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MANEA OTILIA – clasa a VIII-a A
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FANTEZII CROMATICE

LEICA MIREL – clasa a VII-a  D LEICA MIREL – clasa a VII-a  D

PATRICIA LUNGU– clasa a V-a A PATRICIA LUNGU– clasa a V-a A

3
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Natura din sufletul meu

TUDOSĂ ILINCA ALEXIA,
Clasa a VII-a A

SOARELE
NOSTRU

Este soare,

O privire uimitoare.

Cu părul ca mierea,

Cerul este toată o scânteie.

- Soare, ce faci tu acolo?

- Nu explorezi sau inventezi?

- Că doar tu ai fost subiectul,

- Întrebărilor, teoriilor

- Și centrul,

- Planetelor, lămuririlor

- Ești un mister,

- O curiozitate,

- O știință,

- O raritate.

- Tu ne dai căldura,

- Asta este o teorie pură.

- Ești o stea,

- Care luminează lumea.

- Iar eu,…

- Eu ce sunt?...

- Să te judec,

- Să te înfrunt, 

- Nu sunt om de știință,

- Nici savant,

- Oameni care au avansat,

- Sunt un simplu adolescent,

- Care scrie și creează,

- Teorie pe bază, 

- De rime, versuri, strofe

- Și poezie.

- Dar vreau să știi ,

- Că te îndrăgesc

- Respect și te iubesc.

3
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Mă numesc Daria Ștefania Cîmpeanu , am 13 ani, de la 6 ani, cochetez cu baletul.
Din anumite motive, nu am putut performa la un liceu de profil. Însă, sunt mândră de

reușitele mele, am premii atât naționale cât și internaționale, dacă vrei…imposibilul

devine realitate, posibil.

In aceasta perioada greu încercată, mi-a fost mai greu să ajung la Galați, să studiez cu

profesoara mea de balet.

Dar, dintr-o joacă, m-am înscris la un concurs on-line, și cu sprijinul profesorilor mei

din școală, și nu numai, cu ajutorul colegilor de clasă și a mulți altora, am reușit să

câștig.

Sunt 8 luni, de când sala mea, a devenit sufrageria mea de acasă.

Mi-e dor de sală, mi-e dor de scenă, de emoțiile din culise, trăirile de la concursuri,

dar făcând cursurile on-line am cunoscut mulți copii cu care împărtășesc același hobby

(BALETUL).

Chiar dacă este o pasiune pe care unii o considera pierdere de timp, eu am fost mereu

susținută de familie, de profesoara cu care lucrez de peste 6 ani, iar acum, de când

suntem în condiții pandemice, mă simt foarte apreciata și de profesorii din alte orașe.

A face mișcare, înseamnă sănătate. A o face susținut, înseamnă pasiune. Nu se știe ce

o să-mi rezerve viața, însă arta și frumosul trebuie susținut. Într-o lume încrâncenată

după bani, după putere, atunci când închid ușa sufrageriei sunt doar eu și dansul.

Muncesc mult, poate nu excelez în toate, dar îmi dau silința și încerc să fac și școală

și mișcare. Mi-aș dori ca noi copiii, să fim mai susținuți, mai ascultati și ajutați să ne

descoperim talentele. Ca și adulți, nu vom ajunge toți matematicieni, fizicieni sau

medici de renume.

Timpul va decide … și hobby -urile îți dau energie, te ajută să fii mai organizat, să te

relaxezi în modul cel mai plăcut, să te cunoști mai bine și să intri în contact cu oamenii

pe care înainte nu i-ai cunoscut și cu care împărtășești aceleași pasiuni.

Concluzia? Nu e nimic anormal să răspundem acelor aspirații care vin din interiorul

nostru.

Așadar, dați-vă voie să deveniți ceea ce sunteți!

Și-n pandemie hobby-ul meu e tot baletul

3
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Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice

Educaţia este responsabilă pentru valorificarea vocaţiei fiecăruia.

Educaţia tehnologică este o disciplină de cultură generală și are un caracter specific

interdisciplinar.

Studiind diverse izvoare pedagogice, conchidem că definitorii pentru educaţia

tehnologică pot fi considerate următoarele obiective generale:

- cultivarea unui veritabil umanism tehnologic;

- dezvoltarea spiritului ştiinţific de cercetare;

- amplificarea capacităţilor creative, a disponibilităţilor pentru invenţie şi inovaţie;

- iniţierea în pregătirea tehnico-practică;

- iniţierea în limbajele tehnologice specifice;

- cunoaşterea istoriei sumare a dezvoltării ştiinţei şi tehnicii, a ingeniozităţii spiritului

uman;

-înţelegerea raportului tehnologie-mediu şi cultivarea unei atitudini, a unui

comportament ecologic;

Învăţământul actual preconizează o metodologie axată pe promovarea

metodelor care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi

creativităţii, formând astfel elevi activi.

Obiectivele generale ale acestei discipline pot fi atinse folosind diverse metode

de predare printre care și metoda lucrărilor practice.Această metodă este îndrăgită de

elevi pot spune, după o lungă experiență în acest domeniu.

Metoda lucrărilor practice constă în efectuarea de către elevi a unor sarcini cu

caracter aplicativ: de proiectare, de execuţie, de fabricaţie.

Prin această metodă se realizează: învăţarea de priceperi şi deprinderi,

achiziţionarea unor strategii de rezolvare a unor probleme practice, consolidarea,

aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor.

Exemplificare pentru o lecţie de educaţie tehnologică şi aplicaţii practice la clasa a 

VIII-a:

Realizaţi o machetă de moară de apă. Pregătiţi următoarele materialele: o cutie de

carton (L = 25–30 cm, l = 10–15 cm, h = 20–25 cm), o tijă de plastic sau lemn cu

lungime de 20–30 cm, două pahare din carton cerat, 30 cm de aţă de cusut, două

bomboane ambalate, o tăviţă pentru colectarea apei. Pregătiţi următoarele instrumente:

o foarfecă pentru hârtie, riglă pentru trasare, creion. Străpungeţi cutia de carton cu tija

de plastic sau de lemn. Tăiaţi paharul din carton pe înălţime , astfel încât să obțineţi un

număr de opt palete ale morii de apă. Cel de-al doilea pahar îl utilizaţi pentru a turna

apa asupra elicei. Montaţi paletele la unul dintre capete, iar la celălalt capăt prindeţi,

cu ajutorul a două fire de aţă, bomboanele ambalate.

Moara funcţionează prin rotirea paletelor sub acţiunea apei turnate cu paharul,

determinând rotaţia tijei care produce deplasarea celor două bomboane.

Timp de lucru: 40 de minute.

Prof.  Educație Tehnologică, Melinte Cornelia
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Învățarea on-line continuă! Experimentul de acasă
Motto: Ascult și…uit,

Văd și …țin minte,

Fac și…înțeleg!

Școala on-line este o provocare și pentru copii și pentru profesori și chiar

dacă este mai greu, nu este imposibil. Copiii învață oricum! Nu există moment din

viața noastră sau a copiilor în care să nu învățăm.

Și de aceea…..în martie, când s-a decis trecerea la învățarea online m-am

gândit că trebuie să-mi adaptez metodele pe care le foloseam la clasă și să ofer

copiilor ”lecții de calitate” deoarece un copil curios este un copil determinat și

motivat șă învețe. A trebuit să transform conținutul deoarece NU puteam să livrez

pur și simplu niște informații, eu să vorbesc iar copii să scrie în caiet pentru că

acesta NU înseamnă învățare!

În mod evident, științele exacte se bazează pe experiment, observații și

rezultate experimentale și acest lucru a fost și este posibil prin experimentul virtual

dar și a experimentelor simple realizate acasă de elevi. Lecțiile de fizică și chimie

au fost structurate mai puțin pe verbalizare și dictare abordând metoda investigației

și descoperirii experimentale oferindu-le elevilor ”Mica pastilă – experimentală”,

urmărind animații, filmulețe de pe platforme educaționale de la Siveco – AeL,

PhET, MozaWeb unde copii au fost provocați să răspundă la întrebarea ”De ce?”.

Învățarea prin experiment oferă elevilor o mai mare autonomie, îl face pe

aceștia responsabili pentru propriul proces de învățare, dar ei dobândesc și abilități

practice.

În paralel, activitățile de acasă au fost atractive provocand elevii să

realizeze experimentele explicate, să fie creativi utilizând materiale din locuința

lor, să tragă concluzii și după aceea să dicutăm teoria sintetic.

La clasa a VI a elevii au observat inerția prin experimentul ”De ce cade

banul în pahar?” și ”Cărțile ramân pe loc!” au determinat masa unui corp cu o

balanță dintr-un umeraș au realizat un ”Curcubeu” într-un pahar iar răspunsul la

întrebarea ”De ce?” – a fost: diferența de densitate a lichidelor.

Școlarii din clasa a VII a au studiat energia cinetică și potențială observând

coborârea unor corpuri pe plan înclinat sau căderea corpurilor de la diferite

înălțimi, au emis judecăți de valoare, au tras concluzii, după care definirea noținilor

au fost mai ușor de înțeles.

La chimie atomul invizibil și abstract a fost modelat din hârtie, sârmulițe și

plastilină, iar structura a devenit mult mai vizibilă. Noțiunea de reacție chimică și

caracterul acid/bazic au avut ca vedete bicarbonatul de sodiu, drojdia de bere,

oțetul.

Creăm , experimentăm, ne jucăm - ȘTIINȚE ÎNVĂȚĂM!

Prof. chimie Croitoru Mihaela



4
1

Concursul Bebras, rampă de lansare a micilor programatori

Școala Gimnazială continuă tradiția din 2020, ediție la care elevul Sam

Akkad (acum elev în clasa a VII-a C) s-a calificat in faza a II-a (națională) alături

de elevi de la prestigioase colegii cu profil matematică – informatică din țară

precum: Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” și Liceul Internațional

de Informatică Bucuresti și Constanța, unde a obtinut 103p.

Anul acesta, concursul s-a desfășurat în perioada 09-22 Noiembrie 2020 în

toate unitățile sșcolare preuniversitare interesate din România. Participarea la

acest concurs a fost gratuită.

Concursul Bebras se adreseaza elevilor din urmatoarele categorii de varsta:

Benjamin – clasele V si VI (10-12 ani)

Cadet – clasele VII si VIII (12-14 ani)

Junior – clasele IX si X (14-16 ani)

Senior – clasele XI si XII (XIII) (16-20 ani)

Competiția se desfașoară exclusiv online în cadrul fiecărei școli, sub

supravegherea unui profesor, conform unui orar flexibil și poate fi sustinută în

limba română sau engleză. Pentru desfasurarea optimă a competiției, este necesar

doar ca școlile să dețină o sală de calculatoare, dotată cu conexiune la Internet.

Competiția poate fi sustinuta pe orice sistem de operare, direct în browserul web.

Spre deosebire de edițiile anterioare, ca urmare a condițiilor deosebite

impuse de pandemie, concursul a avut o singură rundă. Școala Gimnazială ”Iorgu

Iordan” Tecuci a obținut anul acesta 55 de premii cu punctaje cuprinse între 158

de puncte (din 180 maxim) și 15 puncte. Anul acesta la nivelul claselor de

gimnaziu ne-am situat pe primul loc (la nivelul municipiului Tecuci), înaintea

unor colegii de prestigiu din oraș și pe un loc fruntaș între elevii Colegiului

Național Vasile Alecsandri Galați. Clasamentul final este disponibil aici

https://ecdl.ro/uploads/articole/resources/files/Castigatori2020.pdf

Pe această cale mulțumesc familiilor care au fost alături de elevi,

conducerii școlii care a organizat și susținut această competiție și nu în ultimul

rând elevilor care au demonstrat că Școala Gimnazială Iorgu Iordan Tecuci are un

binemeritat loc alături de școli de tradiție.

SECȚIUNE CONCURS PRENUME NUME CLASA PUNCTAJ

Benjamin (clasele V si VI) BOGDAN ȘTEFAN VRÎNCEANU 6A 158

Benjamin (clasele V si VI) AURELIAN CUZEVICI 6A 136

Cadet (clasele VII si VIII)
DRAGOȘ 
ALEXANDRU MATERNIUC 8C 131

Benjamin (clasele V si VI) CLARA OANA CONDRACHE 5A 120

Cadet (clasele VII si VIII) RAUL GEORGE ENACHE 7C 120

Cadet (clasele VII si VIII) DELIA MARIA PARASCHIV 7A 115

Benjamin (clasele V si VI) ALEXANDRU ENACHE 6B 107

Benjamin (clasele V si VI) DAVID TONU 5D 102

Prof. Informatică, Rusu Cristinel

https://ecdl.ro/uploads/articole/resources/files/Castigatori2020.pdf
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