
1 
 

ISSN 1844-3435 NR 20/2018 

 

  

  

Școala Gimnazială „Iorgu Iordan” Tecuci, județul Galați 
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 125, Tel/Fax 0236815796 

Email: scoalaiorguiordan@yahoo.com 
Pagină web www.scoalaiorguiordan.ro 

mailto:scoalaiorguiordan@yahoo.com
http://www.scoalaiorguiordan.ro/


2 
 

 

După lunile de căldură, vara a plecat pe furiş lăsând uşa deschisă pentru a intra toamna 

melancolică ca o înserare luminată de un felinar singuratic. 

Frunzele ruginii dintre ramurile împodobite de culoare şi lumină cheamă copiii din nou la şcoală. 

Prima zi în clasa a II-a.... 

Curtea şcolii era plina cu copii şi părinţi. Fiecare copil era scos ca din cutie. Zeci de glasuri 

împărtăşeau emoţia revederii. 

La un moment dat s-a aşternut liniştea şi am avut senzaţia că ard toate inimile zvâcnind: jumătate 

fericite, jumătate îngrozite. 

Vocea doamnei director ne-a urat “Bun venit!” În faţa noastră a apărut doamna învăţătoare. Ce 

emoţionat m-am simţit!... 

Aşteptam cu nelinişte şi nerăbdare să intrăm în clasă. Vocea senină şi blândă a doamnei învăţătoare 

a rostit câteva cuvinte de bun venit. Cuvintele dumneaei au aprins în mine o scânteie şi am înțeles că ne 

aşteaptă perspective încântătoare şi că avem multe lucruri de descoperit. Simt că am făcut deja primul pas 

mărunt spre “lumea oamenilor mari”. 

 

Chetrone George – clasa a II-a A 

 

 

 

 



3 
 

LUMINA PĂCII DE LA BETLEEM 

VALERIU BUTULESCU 

Lumina Păcii de la Betleem un proiect al cercetaşilor prin care se dorește ca, în 

preajma Crăciunului, să transmită lumii întregi 

un mesaj de Pace. Acest mesaj ne îndeamnă la 

Nonviolenţă în acţiunile şi trăirile noastre, atât 

în relaţie cu cei din jurul nostru, cât şi cu noi 

înşine. 

Lumina -  un simbol la Păcii, reprezentat de o flacără aprinsă 

la grota din Betleem unde s-a născut Isus Hristos este distribuită în 

toată ţara cu ajutorul cercetaşilor. 

 Proiectul Lumina Păcii de la Betleem a fost iniţiat de un grup 

de cercetaşi din Viena care au preluat ideea televiziunii publice austriece, ORF, în urmă cu aproape 29 de 

ani. În acest proiect ONCR este partener al Organizație naţionale a cercetaşilor 

austrieci, care duc mai departe o tradiţie de 23 ani. 

Principalul eveniment al acestui proiect îl reprezintă 

Ceremonia anuală de la Viena, o ceremonie religioasă, la 

care participă cercetaşi din peste 20 de ţări, de mai multe 

confesiuni: ortodocşi, catolici, protestanţi, anglicani, 

clerici, reprezentanţi ai diferitelor culte religioase. În acest 

an cercetășesc, în Viena, evenimentul a avut loc pe data de 

16 decembrie 2017.  De la aceasta ceremonie, cercetaşii 

merg în propria ţară pentru a da mai departe acest simbol, 

prin diferite acţiuni. Cercetașii Centrului Local ”Oltea Doamna” Tecuci, 

unitățile Pinocchio și Viva de la Școala Gimnazială ”Iorgu Iordan” au împărțit 

Lumina Păcii de la Betleem comunității locale, duminică, 24 decembrie 2017, 

la Catedrala  „Sf. Gheorghe” din Tecuci.  

Căpraru Miruna- lupișor Unitatea Pinocchio, lider prof . Viorica Sava  
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,,MAREA VOLUNTARIADĂ A ȘCOLARILOR“ , un proiect inițiat 
de Organizația Semper Musica Tecuci cu sprijinul Yves Rocher 
România,  s-a referit la acțiuni de mediu, reciclare și promovare a unui 
stil de viață sănătos. A fost o competiție care a antrenat 15 unități școlare, 
selectate din 5 județe (Bacău, Brăila, Galați, Iași, Vrancea) câte 3 din 
fiecare, pe parcursul a 30 de zile, între 20 septembrie și 20 octombrie. 
Tecuciul a fost reprezentat  în această competiție de cei 32 de elevi 
ai  clasei a IV-a A de la Școala Gimnazială ,,Iorgu Iordan“, coordonați de 
prof. Doina Ursu.  

 Pe parcursul întrecerii, elevii au desfășurat activități de 
ecologizare a spațiului din curtea școlii sau a străzilor din apropiere, 
sesiuni de conștientizare a reciclării și reutilizării produselor din plastic, 
demonstrând că pot refolosi PET-urile, transformându-le în suporturi 

pentru creioane sau bomboniere. De asemenea au inițiat campanii 
de colectare deșeuri de hârtie, antrenând și alte colective de elevi 
din școală. Au  reușit astfel să trimită la reciclat 495 kg deșeuri 
de hârtie și carton. Cu banii obținuți au achiziționat buxus pe care 
l-au plantat în grădinița școlii, alături de 20 de fire de lavandă, 
primite de la organizatori și 5 copăcei. Prin campaniile de 
conștientizare a importanței reducerii, reciclării și reutilizării 
(3R), au încercat să facă vizibile acțiunile lor și colegilor de  la 

alte clase.  Au ieșit afară și s-au bucurat de jocuri pe care le practicau 
părinții și bunicii lor în trecut (Coarda, Șotron, Rațele și vânătorii, Baba 
oarba, Țară, țară, vrem ostași)  sau au jucat  meciuri de fotbal și baschet în 
echipe mixte, formate din băieți și fete. Au reușit să înțeleagă mai bine cât 
de importantă este alimentația sănătoasă  jucând Papa Bun, un joc pus la 
dispoziția lor de organizatori.  

Mergând în vizită la sediul 
firmei organizatoare – Semper 
Musica – au avut ocazia să 
înțeleagă că voluntariatul este o 
activitate pe care o pot face pentru 
a ajuta o persoană în nevoie sau 
comunitatea din care fac parte și 
că pentru a voluntaria îți  folosești 
din timpul, energia și resursele tale, pentru acest lucru neprimind nimic 
drept recompensă, decât poate un…mulțumesc! 

Au încheiat această 
competiție mai bogați în 

informații despre  un stil de viață sănătos,  mai conștienți de 
responsabilitatea fiecăruia dintre ei în protejarea mediului 
înconjurător  și  hotărâți să petreacă mai mult timp în aer liber, 
pentru a se dezvolta frumos și armonios.  

LOCUL I obținut în această întrecere vine să 
recompenseze efortul, dăruirea și entuziasmul cu care acești copii 
s-au implicat în derularea activităților, la cele mai multe dintre acestea fiind asistați  și sprijiniți de 
voluntari liceeni, părinți,  reprezentanți ai Yves Rocher și Semper Musica Tecuci, precum și de 
conducerea unității școlare. Mulțumim! 

COORDONATOR, Prof. înv. primar, DOINA URSU 
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 Şcoala Gimnazială „Iorgu Iordan” participă şi  în anul şcolar 2017-2018 la 

programul educaţional de protecţie a mediului  

Patrula de Reciclare. 

Patrula de Reciclare face parte din programul naţional de educaţie de mediu al Asociaţiei 

Române pentru Reciclare RoRec, derulat în unităţile de învăţământ pre-universitar din ţară cu 

sprijinul Inspectoratelor Şcolare şi cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.  

Programul educaţional de protecţie a mediului 

 „Patrula de Reciclare” are ca scop creşterea gradului de informare în domeniul protecţiei mediului şi 

promovarea beneficiilor colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (denumite 

în continuare  DEE) în rândul publicului larg. 

Elevii s-au implicat în cadrul programului, obiectivul este să convingă cât    mai multe persoane să 

trimită la reciclare măcar un deşeu electric, de la baterii, becuri, neoane, la frigidere, maşini de spălat, 

computere şi orice alte aparate electrice şi 

electronice vechi sau stricate. În acest context au 

fost derulate de elevi diverse activităţi, ateliere 

de creaţie, dezbateri, piese de teatru, realizare de 

postere, activităţi practic-gospodăreşti, 

confecţionare de „fluturaşi” cu ornamente din 

brăduţi, concursuri de desene, vizionare filme, 

jocuri, acţiuni de ecologizare şi crearea unui 

„colţ” al Patrulei în şcoală. 

Prin aceste activităţi, voluntarii şi întreaga echipă de profesori ai Şcolii Gimnaziale „Iorgu Iordan” 

implicaţi în program doresc să depăşească frontiera şcolii, pentru a determina întreaga comunitate să 

adopte un comportament responsabil faţă de reciclarea deşeurilor electrice. 

Prof. înv. primar Păduraru Fănica 
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 Familia Recicleanu este o familie care își doreşte ca lumea noastră sa fie curată. Pentru a reuşi să 

își atingă scopul ei reciclează mereu.  

 Organizaţi în echipe, în fiecare zi ei se străduiesc să colecteze cât mai multe deşeuri: baterii şi 

deşeuri de echipamente electrice şi electronice. 

 Familia Recicleanu consideră un lucru foarte important reciclarea pentru a ne bucura de un mediu 

înconjurător curat. 

 Motto-ul familiei este:”Reciclând, economisim energie şi reducem poluarea”.  

 Daca vreți să ajutați familia Recicleanu, puteţi să vă alăturaţi şi voi! 

Stefan Denis Florin – clasa a II-a 

Sărbătoarea Crăciunului – prilej de bucurie 

Sărbătorile de iarnă reprezintă pentru fiecare 

familie de creștini un prilej de bucurie, de magie, de daruri 

și de colinde. 

Sfârșitul lunii decembrie este momentul în care 

minunea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos ne cuprinde sufletele 

și le înnobilează.  

Elevii clasei I B, coordonați de subsemnata, și-au propus să 

marcheze marea sărbătoare creștină printr-o activitate cu totul 

”altfel”. O activitate care și-

a dorit să aducă un strop de 

lumină în sufletele copiilor, să dea aripi imaginației, să creeze o 

atmosferă plină de plăcere, de bucurie. Într-o lume în care avem tot 

mai puțin timp pentru copiii noștri întâlnirea de suflet din preajma 

sărbătorilor și-a propus să aducă împreună: elevi, părinți, dascăl iar 

aceștia să petreacă împreună timp de calitate.  
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Astfel, elevii, părinții și învățătoarea lor, toți  îmbrăcați cu 

straie tradiționale au încercat să aducă în sala de festivități a 

școlii ”parfumul de altădată” al Crăciunului.  Copiii, alături de 

părinții lor au ornat globulețe și au realizat nuci poleite cu 

ajutorul cărora au împodobit bradul de Crăciun. 

Și pentru că întreaga întâlnire s-a  desfășurat sub 

semnul lui ”altfel”,  părinții au trăit emoții de neuitat recitând versuri de o rară sensibilitate dedicate 

acestei sărbători. Versurile au fost întrerupte doar de glasurile cristaline ale copiilor care interpretau 

colinde tradiționale românești.  

Sub bradul frumos împodobit micuții școlări au  înmânat 

părinților daruri făcute de mâinile lor harnice. Iar la finalul 

activității a sosit un personaj mult așteptat care nu putea să 

lipsească:  Moș Crăciun care a împărțit tuturor daruri din tolba sa.  

Activitatea nu și-a propus să scoată în evidență înclinațiile 

artistice ale părinților sau ale copiilor, ci, și-a propus să creeze 

amintiri copiilor, amintiri care să răscolească și să dăinuiască. Micuții au cules, pe parcursul întregii 

activități, idei, impresii, au trăit autentic, spontan și sincer situațiile redate.  

Prof. înv. primar,Cojocariu Georgiana                                         

 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă am simţit nevoia să fac o faptă bună. Pentru că am văzut că în jurul 

meu se află mulţi copii care nu se bucură de copilărie la fel de mult ca mine, m-am gândit că şi eu pot să 

fac ceva. Susţinută de părinţii mei, am cumpărat câteva hăinuţe şi jucării pe care le-am dus la căminul de 

copii. M-am simţit minunat în acea zi!... 

 Ca urmare, Moş Crăciun a fost foarte generos cu mine.... am primit multe cadouri! 

Doruş Ana Maria – clasa a II-a A 
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 Este o vorba: „De Crăciun să fim mai buni!”...şi cum Crăciunul se apropia!... 

 Mama îmi spunea mereu că Nașterea Domnului  este sărbătoarea speranţei care nu moare 

niciodată, aşa că m-am gândit ca împreună cu prietena mea, Ana, să facem o bucurie unui copil. 

 Împreună cu mama, am plecat să alegem câteva daruri pe care le-am ambalat frumos într-o cutie. 

Nu ştim ce fetiţă l-a primit, ştie doar Moşul, însă ştiu că gestul nostru a adus un zâmbet. 

 De Crăciun fiecare copil trebuie să fie fericit! 

Ţanu Iulia – clasa a II-a A 
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 Mihai Eminescu este cel mai mare poet al nostru. El s-a născut la Botoşani pe 15 ianuarie 1850 şi 

s-a stins din viaţă pe 15 iunie 1889.  A scris foarte multe poezii care ne bucură sufletele prin emoţiile pe 

care le stârneşte de fiecare dată când le citim. 

 El era prieten bun cu Ion Creangă, cel mai mare povestitor al nostru. De multe ori discutau sub un 

tei argintiu, aflat şi astăzi într-un parc din Iaşi. De câte ori am ocazia, vizitez parcul să văd „teiul lui 

Eminescu” şi „plopii fără soţ” şi îmi amintesc cu drag de poeziile sale. 

Condrache Clara  - clasa a II-a A 

 Ziua de 24 Ianuarie a rămas în istoria românilor ca dată la care s-a înfăptuit Unirea Principatelor 

Române. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a unit cele doua principate, Moldova şi Ţara Românească, în 

anul 1859. 

 Românii cântă şi dansează în fiecare an Hora Unirii sărbătorind astfel Mica Unire. 

 „Hai sa dăm mână cu mână 

 Cei cu inima română, 

Sa-nvârtim hora frăţiei 

Pe pământul României!” 

          (Hora Unirii – Vasile Alecsandri) 

Deliescu Eliza – clasa a II-a A 
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România este o ţară din Europa în care poţi admira peisaje minunate, precum cele de pe Valea 

Prahovei sau de pe Transalpina, poţi merge la Marea Neagră pentru a te bucura de valuri înspumate şi de 

soare sau poţi vizita mânăstirile din nordul Moldovei. Oriunde, în România vei fi întâmpinat de oameni 

buni, prietenoşi şi harnici. România este ţara în care a trăit poetul Mihai Eminescu şi Petrache Poenaru, 

inventatorul stiloului. 

În ţara mea, sărbătorile de iarna sunt deosebite. Împodobim bradul, cântam colinde şi îl aşteptăm 

cu nerăbdare pe Moş Crăciun. Alte sărbători trăite cu multă emoţie de români sunt: Mărțișorul, Paştele, 

Ziua Copilului, Sfânta Maria, Ziua Naţională a României. În fiecare an, pe 24 Ianuarie, românii 

sărbătoresc Unirea Principatelor Române, o zi specială în care se cântă şi se dansează cu bucurie Hora 

Unirii. România este o ţară bogată în care locuiesc oameni frumoşi  care respectă tradiţiile.  

Sunt mândră că sunt româncuţă!      Irimia Roxana – clasa a II-a A 

 

 Cercetășia este mai mult decât 

recreere, este educaţie pentru viaţă, un mod de a 

trăi şi o mişcare cu un impact semnificativ la nivel 

mondial. Cercetășia oferă tinerilor şansa de a se 

angaja în activităţi diverse, creează noi oportunităţi 

pentru aceştia, încurajează diversitatea şi 

egalitatea, leagă noi prietenii. Cercetăşia dezvoltă 

potenţialul fiecărui individ şi al grupurilor, responsabilizându-i şi insuflându-le valori clare. 

 Educaţia pentru viaţă, completează educaţia primită la şcoală şi în familie, dezvoltă 

autocunoașterea şi dorinţa de a şti, de a explora şi de a descoperi. 

 Experienţa în leadership oferă copiilor şi tinerilor oportunitatea  de a-şi dezvolta abilităţile 

de lider şi de a pune în practică, acest lucru realizându-se prin concentrarea asupra activităţilor de grup, 

oferind fiecărui individ posibilitatea de a coordona grupul din care face parte. 
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 Un mod de viaţă prin principiile care stau la baza cercetăşiei, un mod pe care copiii şi 

tinerii şi-l asumă respectând legea şi promisiunea cercetaşului. Prin cele trei dimensiuni pe care le 

abordează – spiritual, social şi personal – cercetăşia te învaţă cum să iţi respecţi angajamentele zi de zi. 

 Cercetăşia contribuie la construirea încrederii şi a stimei de sine, la dezvoltarea abilităţilor 

de învăţare şi leadership.. Cercetaşii învață cum să facă alegerea potrivită şi să îşi asume responsabilitatea 

pentru acţiunile lor, astfel încât aceştia să fie pregătiţi pentru o viaţă independentă. 

 Provocare pentru adulţi, oferindu-le şansa de a ajuta tinerii să se dezvolte, o  modalitate de 

a îmbunătăţi relaţia dintre generaţii şi calitatea societăţii în care trăim. 

Gata oricând! 

Nicolau Amalia – clasa a II-a 

        Le tabagisme est responsable d᾽un tiers du nombre total des décès causé par les cancers dans 
le monde.Ce vice avec de nombreux effets négatifs sur la longévité continue à provoquer des décès 
prématurés dans les centaines de milliers des cas chaque année, augmentant de façon exponentielle le 
risque de développement de maladies chroniques. 

       Des études ont montré que 80% des adultes fumeurs ont commencé a fumer de l᾽adolescence. 
Le corp des adolescents est le plus exposée à la maladie, le cancer ou les autres maladies associées. 

       Par conséquent, l᾽education contre le tabagisme doit être demarrée très tôt, a l᾽age de 
l᾽enfance. Les enfants doivent apprendre quels sont les risques du tabagisme et pourquoi il est preferable 
d᾽evitér la tentation de fumer. 

De ce nu trebuie să fumaţi , dragi copii ! 

 

Ştim cu toţii că nimic nu este mai preţios decât sănătatea. 

Părinţii,cadrele didactice,medicii fac tot ce pot ca voi să fiţi sănătoşi,să creşteţi “ca brazii” şi să vă 
bucuraţi de tot ce este bun în viaţă. 
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Pentru aceasta trebuie ca şi voi să nu lăsaţi ca boala să se cuibărească în corpul vostru tânăr. 
Sunteţi la vârsta la care puteţi să discerneţi ce e bine şi ce e rău,ce este permis şi ce nu este permis. 

V-aţi întrebat vreodată cât de dăunător este obiceiul de a fuma? Şi de ce ? Iată întrebări la cere 
puteţi afla răspunsul în rândurile următoare. 

Tutunul este o plantă ca oricare alta şi nu face niciun rău atât timp cât  este pe câmp sau chiar 
prelucrată sub formă de ţigări. Însă din momentul în care ţigara se aprinde, iar fumul ei dăunător pătrunde 
în căile respiratorii şi în plămâni,are loc o ameninţare a stării de sănătate. O ţigară aprinsă se poate 
compara cu o eprubetă în care se amestecă diferite substanţe toxice,din combinaţia lor rezultând produse 
mult mai toxice care se degajă în aer şi pătrund în plămâni în momentul respiraţiei, iar de aici în sânge. 

Până în prezent s-au pus în evidenţă aproximativ 4000 de asemenea substanţe. Efectele acestora 
asupra organismului sunt extrem de dăunătoare. 

În primul rând pot apărea boli ale aparatului respirator:cu timpul fumătorii devin tuşitori 
cronici,obosesc mai repede,au senzaţia că nu le ajunge aerul pe care-l respiră,răcesc mai uşor 
(bronşite,pneumonii). La aceştia pot apărea boli dintre cele mai grave,cum este cancerul pulmonar (dar şi 
cancerul buzei,al laringelui), bolnavul pierzându-şi viaţa. 

Dar efectul dăunător al tutunului nu se opreşte numai asupra aparatului respirator,ci suferă întregul 
organism. Vasele de sânge se îngroaşă până la astuparea completă iar ţesuturile nu mai sunt hrănite. Pot 
apărea boli grave de inimă(infarctul miocardic)sau cangrena picioarelor. 

Mai sunt şi alte consecinţe neplăcute: boli ale stomacului(ulcer),scăderea memoriei,stare de 
slăbiciune,gust rău în gură,boli de piele(eczeme) şi altele. 

Şi atunci,merită să încercaţi un prost obicei pe care alţii îl practică? Sigur că în mintea voastră 
stăruie o întrebare uşor de ghicit:dacă efectele tutunului sunt atât de dăunătoare,de ce adulţii, uneori chiar 
părinţii fumează? Fără a lua apărarea fumătorilor , vă voi da răspunsul aşteptat. 

Fumatul este un obicei greu de oprit pentru că tutunul conţine nicotină. Această substanţă  dă 
dependenţă  şi îl face pe om “ sclavul” ei. Şi dacă omul este lipsit de voinţă ,sclavia este pe viaţă,deşi toţi 
oamenii cunosc efectele nedorite ale fumatului. 

Mulţi dintre fumători au început să fumeze din adolescenţă sau din copilărie chiar. Unii din 
curiozitate,influenţaţi de prieteni,imitând pe cei mari sau din plictiseală. Unii cred că arată grozav. Alţii 
încep deoarece membrii familiei fumează.  Statisticile arată că aproximativ 9 din 10 fumători încep înainte 
să împlinească vârsta de 18 ani. Mulţi adulţi au început să fumeze din adolescenţă şi nu s-au aşteptat 
niciodată să devină dependenţi. De aceea oamenii spun că este mult mai uşor să nu începi să fumezi deloc. 

Niciunul dintre aceste motive nu trebuie să vă îndemne la fumat ,în primul rând pentru că aţi aflat 
la timp adevărul (poate unii dintre fumători nu au avut această şansă).Mai mult,îi puteţi sfătui pe 
“prietenii” care vă îndeamnă să fumaţi,să renunţe şi ei cât mai repede. 

Antrenaţi-vă în alte activităţi care să vă ţină ocupaţi şi să vă aducă satisfacţii: sportul, 
lectura,muzica,excursiile,nu dau deloc plictiseală. 

Nu există motive fizice pentru a începe să fumaţi. Corpul nu are nevoie de tutun,aşa cum se 
întâmplă în cazul mâncării,apei,somnului şi exerciţiilor fizice. 
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Este bine să ştiţi de acum că omul trebuie să fie stăpân pe sine,pe sănătatea şi viaţa sa,ca bunuri de 
mare preţ care nu trebuie irosite întâmplător. Una din măsurile de păstrare a sănătăţii se referă la hotărârea 
de a considera tutunul ca un mare duşman al vostru şi al celor din jur. 

Bibliografie: 

Fumatul,duşmanul nemilos al omenirii,Constantin Milică şi Daniela Troia, 

Ed. Doxologia - Iaşi,2011. 

Fumatul. Efecte asupra sănătăţii,M. Barnea şi E. Barnea, Ed. Medicală,1988. 

 

Înv. Arghire Otilia 

 
 
 

 Gigel reclamă acasă că doamna învăţătoare îl persecută. Exasperat, tatal se duce la şcoală să o întrebe 
pe învăţătoare ce se întâmplă. 
- Cum aşa? se miră aceasta. Gigel, ia vino aici! Cât fac 7x6? 
Gigel: 
- Ai văzut, tată? Iar a început! 

 

 Gigel se duce la magazin şi spune vânzătoarei: 
- Vreau să cumpăr 2 kg zahăr cu 2lei şi 20 bani/ kg şi 1 litru de ulei de 3lei şi 50 bani. Câţi lei trebuie 
să vă dau? 
- 7 lei şi 90 de bani, răspunde vânzătoarea. 
- Dacă am o hârtie de 10 lei, ce rest voi primi? 
- 2lei şi 10 bani, răspunde vânzătoarea amabilă. 
- Am terminat şi tema la matematică! exclamă fericit Gigel. 

 

 - Doamna învăţătoare mi-a spus că nu ai răspuns azi la istorie. Ţi s-a părut o întrebare grea? 
- Nu întrebarea, ci răspunsul. 

 

 - În catalog ai un calificativ "insuficient" la citire. De ce nu ţi-l corectezi? 
- Nu pot! Catalogul e mereu sub cheie... 
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 După vacanţa de Crăciun, învăţătoarea îi întreabă pe copii: 
- Ce fapte frumoase aţi făcut în vacanţă, copii? 
- Eu am ajutat o bătrânică să treacă strada. 
- Şi eu l-am ajutat pe Ionel să treacă bătrânica strada. 
- Şi eu i-am ajutat pe Gigel şi pe Ionel să treacă bătrânica strada. 
- Dar de ce a fost nevoie de atâţia copii? 
- Fiindcă bătrânica nu voia să treacă strada. 

 

 

 Gigel se întoarce supărat de la şcoală. Tatăl îl întrebă: 
- De ce eşti supărat, Gigele? 
- Cum să nu fiu supărat dacă iar mi-ai greşit tema? 

 

 

 Doamna învăţătoare, vă anunţ că Andrei este bolnav şi nu poate veni azi la şcoală. 
- Dar cu cine vorbesc? 
- Cu tatăl meu, desigur! 

 

 

 Profesoara de geografie spune copiilor: 
- Copii, paralela de 45 de grade trece pe la noi prin ţară. 
Un elev curios: 
- Pe la ce oră? 

 

 La ora de limba română, învăţătoarea îi întreabă pe elevi: 
- Cum o să spunem la viitor "eu casc"? 
Elevul: 
- O să spunem "eu dorm". 

 

 Mirciulică asistă la un concurs de atletism.  
- Tată, ăştia care aleargă, vor lua toţi premii? 
- Numai primul dintre ei, fiule. 
- Atunci ceilalți de ce mai aleargă? 

 

 Un copil plângea pe holul şcolii. Învăţătoarea îl întreabă: 
- De ce plângi? 
- Un copil mi-a dar jos plăcinta! 
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- A fost cu intenţie? 
- Nu, cu brânză! 

 

 La o lecţie de aritmetică, profesorul îşi întreaba elevii: 
- Dacaă sunt 12 oi într-o curte şi 6 dintre ele sar afară peste gard, câte oi rămân? 
- Niciuna, răspunde Ionel. 
- Niciuna? Nu ţi-ai învăţat lecţia de aritmetică, Ionel. 
- Dar domnule profesor, dvs. nu-mi cunoaşteţi oile. Când sare una, sar toate!  

 

 Un copil il intreaba pe tatal sau: 
- Tata, tu poti sa scrii cu ochii inchisi? 
- Nu stiu, sa incerc. 
- Bine, atunci sting lumina si sa imi semnezi si mie carnetul de note. 

 

 Ţi-am citit lucrarea de control. Foarte bună, dar e identică cu cea a colegului tău de bancă. Ce 
concluzie să trag de aici? întreabă profesorul. 
- Că şi a lui e foarte bună. 

 

 Ce studiezi acolo? 
- Geografia... 
- Poţi să-mi spui unde se află Brazilia? 
- La pagina 75. 

 

 Profesoara de geografie îi spune unui elev: 
- Gheorghiţă, numeşte un loc unde se găseşte sare... 
- În grajd, la oile lu' bunica. 

 

 Fi-fi-fiţi bun, u-u-unde se află ş-ş-şcoala de-de-de bâl-bâl-bâlbâiţi? 
- La ce vă mai trebuie? Observ că vă bâlbâiţi foarte bine! 

 

 Doamna învăţătoare: 
-Gigele, ai avut de facut compunerea "La magazin". De ce ai scris doar două rânduri? 
-Pentru că magazinul era închis...  
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 Mama către Gigel: 
- Grăbeşte-te, Gigele, trebuie să ajungi la şcoală, e târziu! 
- Nu-i numic, mămico, e deschis toată ziua. 

 

 Doamna învăţătoare, poate fi pedepsit cineva pentru un lucru pe care nu l-a făcut? 
- Nu! 
- Atunci nu o să mă pedepsiţi pentru că nu mi-am făcut tema!  

 

 La şcoală lui Gigel îi curge nasul. Învăţătoarea îl observă şi îi spune: 
- Nu ai o batistă? 
Gigel se uită chiorâş şi răspunde: 
- Ba da, dar nu o împrumut la nimeni! 

 

 

- 95% dintre proprietarii de pisici recunosc că vorbesc cu ele.  
- Pisicile pot fi şi ele, ca şi oamenii, dreptace sau stângace.  
- O pisica poate sări de şapte ori înălțimea ei.  
- Pisica nu poate vedea imediat sub nasul ei, de aceea bunătățile pe care i le aruncați pe podea vor rămâne 
neatinse daca nu este atentă când le aruncați.  
- Corpul pisicii conţine 230 de oase, în timp ce al omului are doar 206.  
- Pisicile au patru rânduri de mustăţi.  
- Sprintul pisicii poate atinge 49 km/h.  
- Pisicile pot vedea în întuneric de șase ori mai bine decât oamenii datorita unui strat de celule cu 
proprietăți extrareflectoare ce absorb lumina şi care se numește tapetum lucidum.  
- Pisicile îşi folosesc mustăţile pentru a-şi da seama daca un loc este suficient de larg pentru ca ele să se 
poată strecura în interiorul lui. Astfel, mustăţile îi servesc ca un fel de antene ce o ajută să măsoare 
lărgimea corecta a unui pasaj.  
- Rar o pisica miaună la o alta pisica, acest sunet fiind folosit pentru comunicarea cu oamenii.  
- Pisica se curăţă cu ajutorul limbii şi al lăbuţei atunci când a trecut printr-un pericol sau după ce s-a bătut 
cu o alta pisică. Acest gest se presupune ca are rolul de a linişti şi calma animalul, prin realizarea unei 
activităţi naturale şi instinctive.  
- Pisica nu transpira niciodată deoarece nu are glande sudoripare.  
- O pisică îşi petrece aproximativ 30% din viaţă îngrijindu-se de aspectul său.  
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- Spatele arcuit al pisicii face parte dintr-un sistem complex de limbaj corporal, de obicei asociat cu 
ameninţarea. Arcul este atât de ascuţit deoarece şira spinării pisicii conţine aproximativ 60 de vertebre, în 
timp ce la om nu sunt decât 34 de vertebre.  
- Creierul pisicii este mult mai asemănător celui uman decât cel de câine.  
- Auzul pisicii este unul dintre cele mai fine din lumea animală.  
- Inima pisicii înregistrează între 110 si 140 de bătăi pe secunda, respectiv de doua ori mai multe decât 
inima umană.  
- Maxilarul pisicii nu se poate mişca într-o parte şi-n alta.  
- Temperatura normală a corpului pisicii este de 38,6 grade Celsius.  
- Simţul gustativ al pisicii este mult mai bine dezvoltat decât cel al câinilor.  
- Coada pisicii, respectiv poziţia ei, comunică foarte multe despre sentimentele si intențiile acesteia. 
Astfel, coada ridicată înseamnă fericire, zvârcolirea ei reprezintă un semn de ameninţare, iar când pisica 
îşi tine coada în jos şi aproape de corp, înseamnă că se simte nesigură.  
- Coada pisicii joaca un rol vital în păstrarea echilibrului şi a reflexului de îndreptare, care îi permite să 
aterizeze întotdeauna în picioare, chiar şi de la înălțimi foarte mari.  
- Limba pisicii este foarte aspră deoarece este acoperita de papile ca nişte cârlige îndreptate înapoi, ce o 
ajută sa-şi apuce mai bine prada şi să o ţină în gură.  
- Pisicile trebuie să mănânce grăsimi, deoarece corpul lor nu le pot produce. Nu hrăniţi niciodată pisicile 
cu mâncare pentru câini, deoarece acestea au nevoie de o cantitate de proteine de 5 ori mai mare decât 
câinii.  
- Pisicile adora să-şi audă numele şi să audă vocea stăpânului cât mai des, aşa că este indicat să li se 
vorbească.  
- Pisicile nu au o structură osoasa în jurul gâtului şi de aceea îşi pot strecura corpul prin orice orificiu prin 
care ar intra cu capul.  
- Pisicile au o memorie mai bună decât câinii. Teste efectuate de Universitatea din Michigan au dus la 
concluzia că, în timp ce memoria câinelui nu durează mai mult de 5 minute, a pisicilor se poate menţine 
până la 16 ore, depăşind din acest punct de vedere maimuţele şi urangutanii.  
- Pisicile au un auz extrem de bine dezvoltat. Urechile lor au 30 de muşchi ce controlează urechea externa 
(prin comparație, urechea umana are doar 6. Aceşti muşchi se rotesc la 180 de grade şi de aceea pisicile 
aud la fel în toate direcțiile, fără să fie nevoite să-şi întoarcă capul.  
 

                                                                     

           Concertul din poiană 

 

          Într-o zi cu soare blând 

Nişte păsări ciripind 

Au propus să se distreze : 

Un concert s-organizeze .  

Au venit în fuga mare 

Două păsări cu chitare ,  

Vrăbiuţa cea cochetă 

A cântat şi la trompetă .  
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Puiul Napoleon 

Cântă la acordeon .  

Iar la tobe-ntruna bate 

Vrăbioiul negru-n spate .  

Doi solişti la microfon – 

Un tenor şi-un bariton – 

Cip-ci-rip şi Cip-ci-riţa 

Frumos cântă-n poieniţă .  

Animalele vreo oră 

Au dansat voios o horă .  

Uite-aşa ei s-au distrat 

Până noaptea s-a lăsat .  

 

ÎNTREBARE : Câte păsări şi câte 

animale au participat la concert ?  

 

 

Coada ursului păcălit de vulpe 

 

                    Pe ursul păcălit de vulpe, 

Mai ieri l-am întrebat aşa: 

- Măi ursule, 

Coada ta, ce-ţi era mult mai mare 

Înainte de acea întâmplare 

Din cunoscuta poveste, 

Pe atunci, coada ta ce lungime avea? 

 

          Ursul  m-a rugat ca asta singur să socot: 

Ştiind că în prezent 

Coada mea doar zece centimetri are, 

Dacă i-ai mai adăuga centimetri opt, 

Iar apoi, de zece ori ea mi-ar creşte mai mare 

Atunci vei afla 

Cât de mare era, mai demult coada mea. 

 

        Cred  că ursul ... cam tare a exagerat. 

Spune tu, după ce ai calculat, 

Dacă ce ai constatat 

Ar putea fi adevărat. 

 

                                                               Căţelul, pisica şi şoricelul 

 

                          Un băieţel pe nume Martinică, 

Îşi roagă prietenul său, Tudorel, 

Ca pân’ se-ntoarce el de la bunică, 

Să-i poarte grijă de-un căţel, 

De o pisică şi de un şoricel. 

 

                          Cum Martinică e tare grăbit, 

Lui Tudorel el i le lasă-n poartă; 
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Dar la o mână Tudorel este rănit 

Şi mâna lui , acum e bandajată. 

 

                     Afară nu-i de stat, că vremea rea se 

lasă, 

Nori negri se adună cu ploaie şi 

furtună. 

E-ngrijorat băiatul: cum să le 

ducă-n casă 

Aceste vietăţi, tot una câte una, 

În ordinea cea bună şi numai într-

o mână? 

 

                           De-l duce-ntâi în casă pe căţel, 

Pisica îl mănâncă pe bietul şoricel. 

De duce şoricelul, lui Tudorel i-e 

frică 

Să nu-ncerce căţelul s-o pape pe 

pisică. 

                          E-ntr-o dilemă Tudorel şi-ar vrea 

Voi să îl sfătuiţi. De-aceea vă 

întreabă: 

- Cum să descurc această treabă 

grea în mod corect şi fără nici o 

teamă?
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Iată că şi anul acesta şcolar revista Genesys 11 şi-a făcut simţită prezenţa şi nu a lăsat 

ca evenimente si fapte frumoase  să treacă, fără a se mai scrie câteva pagini pline de bucurie şi 

emoţie. Dorim ca revista să devină un  „jurnal” al întâmplărilor petrecute la şcoală, în care să 

vă puteți pune în valoare talentul şi creativitatea, să vă avem alături în cele mai fericite zile 

din viaţa voastră.   

Revista „Genesys 11” , ceva pornit din inimă, doreşte sa fie o deschidere spre nou care 

să permită transparenţa şi să popularizeze realizări, curiozităţi, mici bucurii.  

Şi în această ediţie ne bucurăm de creaţii artistice şi literare deosebite, care evidenţiază 

emoţia fiecărei vârste.  Amintim aici şi de cadrele didactice care, prin creaţiile lor, au 

împărtăşit cu noi trăiri şi gânduri ce au arătat că mai există totuşi şi suflete care vibrează.     

Mulţumim tuturor pentru participare şi vă aşteptăm ca şi la următoarele ediţii să ne 

încântaţi cu talentul şi inspiraţia voastră. 
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Chetrone George – clasa a II-a A,  

Căpraru Miruna- lupișor Unitatea 

Pinocchio 

Ștefan Denis Florin – clasa a II-a 

Doruș Ana Maria – clasa a II-a A 

Țanu Iulia – clasa a II-a A 

Condrache Clara – clasa a II-a A 

Deliescu Eliza – clasa a II-a A 

Irimia Roxana – clasa a II-a A 

Nicolau Amalia – clasa a II-a 
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