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1. CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întotdeauna într-o școală vor exista elevi talentați dornici să 

transmită un mesaj informațional sau artistic, dornici de a se implica în 

diferite proiecte și profesori care să îi susțină. Din nevoia de a găsi un 

spațiu de manifestare pentru ei, revista „Flori de cerneală peste 

anotimpuri” a prins din nou aripi! 

 Acest prim număr a avut onoarea de a așterne în editorialul de pe 

prima pagină, cuvintele minunate ale domnului învățător Moiceanu Sever, 

model de urmat pentru fiecare dintre noi. 

 Sperăm ca această publicație să devină mărturia unei copilării 

fericite și o oglindă a școlii prin ochii copiilor și ai dascălilor. Nădăjduim, 

de asemenea, că această revistă va aduce bucurie tuturor celor mici și 

celor mari care își aștern cuvintele în paginile ei și mai ales tuturor celor 

care o citesc. 

 Mulțumim pentru implicare și susținere elevilor, cadrelor 

didactice, Primăriei Comunei Bascov și Consiliului Local Bascov. 

Lectură  plăcută! 

 

 DIRECTOR,       DIRECTOR  ADJUNCT, 

      Prof. VALERIA  ION  Prof. CRISTELA MARIA TUDOR 
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3. ȘCOALA  BASCOVEANĂ  ÎN   

 



5 

 

 

3.ȘCOALA BASCOVEANĂ  

ÎN ACTUALUL  CONTEXT PANDEMIC 

Redeschiderea instituțiilor de învățământ în anul școlar 2020-2021 s-a făcut în toată lumea în 

condițiile speciale impuse de pandemia cu 

noul coronavirus SARS-CoV2. 

Procesul de învățământ a fost supus 

astfel, unor adaptări și unor provocări. 

Școala Gimnazială „Virgil Calotescu” 

Bascov și toate structurile arondate acesteia 

au început cursurile din semestrul al II-lea 

în scenariul verde, ceea ce presupune 

prezența fizică la ore a elevilor. 

Ca în toate unitățile de învățământ din România, purtarea măștii de protecție este 

obligatorie, atât de către cadrele didactice, personalul auxiliar și nedidactic, dar și de către 

copii. De asemenea, a fost stabilit un program specific cu pauze personalizate pentru fiecare 

clasă, au fost marcate circuite pe care elevii și personalul școlii le pot urma spre clase, astfel 

încât să existe intrare și ieșire separate, au fost prelucrate și sunt respectate cu strictețe 

normele de distanțare, de igienă și protecție sanitară. 

Deosebit de importante în această perioadă sunt colaborările interinstituționale între 

școală, Direcția de Sănătate Publică și autoritățile locale, astfel încât acestea să acorde ajutorul 

prompt și eficace atunci când condițiile o impun, în funcție de necesitățile punctuale și de 

specificul unității noastre de învățământ. 

Comunicarea cu elevii, părinții și personalul școlii poate contribui la înțelegerea și 

abordarea temerilor, a interpretărilor greșite, la consolidarea implicării comunitare pentru 

abordarea dificultăților întâlnite. 

 În concluzie, în timpul unei crize precum pandemia de COVID-19, consolidarea 

comunicării, a transparenței și a încrederii este crucială pentru a pune în practică măsurile de 

limitare a răspând.irii virusului. 

Vă invităm să facem echipă și să dezvoltăm împreună o comunitate în care să locuim cu 

și mai mult drag! 

Cu drag de comuna noastră,  

PRIMĂRIA  ȘI CONSILIUL  LOCAL BASCOV 
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4. DIN    VIAȚA    ȘCOLII... 

 

Educația copiilor prin activități educative școlare și extrașcolare are un rol foarte 

important în formarea personalității acestora. 

 Acest tip de educație urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre 

aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață  civilizat precum și stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii. 

Activitățile educative școlare și extrașcolare imprimă elevilor un anumit comportament, 

o ținută adecvată situației, declanșează anumite sentimente. Prin implicarea copiilor în mod 

direct, activitățile devin atractive, stârnesc interes, bucurie, facilitează acumularea de 

cunoștințe, duc la dezvoltarea spiritului practic, dând fiecăruia posibilitatea de afirmare.  

În acest sens, în semestrul al II –lea, an școlar 2020-2021, elevii școlii noastre sunt 

implicați în numeroase activități  :  

*,,Sărbătorește românește -Dragobetele”, urmărind 

păstrarea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor în funcție de 

fiecare zonă a țării.  

*,,1 Martie – Mărțișor!, 8 Martie-Ziua mamei!”, 

urmărind cunoașterea și respectarea obiceiurilor și tradițiilor 

legate de sărbătoarea Mărțișorului. 

*,,Prețuiește Apa!”, în parteneriat 

cu Apă Canal 2000, și ISJ Argeș, Concurs 

de videoclipuri dedicat  Zilei Mondiale a 

Apei având ca obiectiv sensibilizarea 

atitudinii oamenilor față de un mediu sănătos în armonie cu o apă curată. 

*„Minte sănătoasă în corp sănătos”, 

proiect care urmărește încurajarea unui stil de 

viață sănătos. 
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*„Constantin Brâncuși”, activitate dedicată marelui sculptor 

român Constantin Brâncuși, având ca obiectiv edificarea mândriei 

naționale și a ceea ce înseamnă respect pentru munca înaintașilor 

noștri. 

*,,Citește-mi 100 de povești!”, în 

parteneriat cu Asociația OvidiuRO, 

copiii beneficiind de cărți atent 

selecționate, ateliere de lectură, ateliere-eveniment. 

*„Și ei au o șansă”, cu activitatea „Lunga robie a 
(r)omului”, în parteneriat cu Fundația Agenția de Dezvoltare 

Comunitară „Împreună” și Asociația HoltIS. 

* „Educația fără frontiere -Pe urmele copilăriei în 

literatura română”, proiect în parteneriat cu Gimnaziul 

,,Regele Mihai I", Cimișeni, Satul Cimișeni, Moldova, 

proiect în care sunt implicați elevi ai claselor a VII-a și a VIII-a. 

*,,Împreună facem Internetul mai bun!” -Ziua siguranţei pe internet are ca scop 

promovarea utilizării într-un mod mai sigur şi responsabil în ceea ce priveşte tehnologia 

online şi telefoanele mobile. 

*„Școala de bani pe roți” – nu doar un program interactiv de educație financiară, ci o 

experiență completă oferită copiilor de clasa a VIII-a, în timpul 

căreia înțeleg concepte și noțiuni financiare, prin joc, fără a asculta 

definiții sau formule. Partenerii proiectului BNR, MEN, ASF, 

Ministerul de Finanțe. 

Proiectele desfășurate urmăresc: recunoaşterea activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare ca dimensiune fundamentală a procesului instructiv – educativ; asigurarea 

eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea 

impactului acesteia în comunitate; întărirea parteneriatului educaţional școală-familie-

comunitate în vederea responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea 

procesului instructiv-educativ. 

 

        Consilier educativ, 

        Prof.Stanciu Ecaterina 
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5. REȚETA  UNEI  COPILĂRII  FERICITE 

 

 

  

ARMONIE 

 

7 pași simpli pentru a prepara copilăria perfectă! 

După ce facem rost de ustensile și ingrediente, trecem la preparare. 

Pasul1: Se adaugă 100 grame de armonie în familie peste care, în același timp, o să adăugăm 

80 grame de prietenie, amestecându-se cu blândețe spre dreapta. 

Pasul 2:După ce am amestecat, este timpul să punem 40 – 45 mililitri de curiozitate, care este 

esențială în această rețetă. 

Pasul 3: Peste compoziția obținută este recomandat să punem o linguriță de educație și 

respect. 

Pasul 4: 150 grame artă (de orice tip doriți: dans, muzică, desen, scris, citit, sport, etc). 

- Se va adăuga, în general orice hobby (diferă în funcție de persoană). 

Pasul 5: Se bagă la cuptor 20-25 minute ca să nu se lase blatul, iar între timp pregătim crema. 

Ingredientele pentru cremă: 1 litru de iubire, 6 linguri de încurajare, 1 lingură de amuzament / 

joacă, 150 grame susținere, o jumătate de lingură de iubire față de animale/prezența unui 

animal de companie. 

Pasul 6: După ce am mixat bine crema, se lasă la răcit timp de 30 minute. 

Pasul 7: Tăierea blatului și adăugarea cremei. 

 

Prăjitura este gata! 

Simplu și ușor de făcut! 

COPILĂRIE  FERICITĂ!!! 

        

 

 Jinga Ioana – clasa a VII-a B 

 Prof. Grigore Nicoleta 

 

 

 

 

 

De unde sunt eu? Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o țară. 

(Antoine de Saint – Exupery) 
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PLOAIE DE FERICIRE 

 

Ingrediente: 

Aluat: 

-500 grame de joc; 

-1 gram de teme(a nu se depăși cantitatea!); 

-200 grame de prietenie; 

-250 mililitri de familie iubitoare; 

Glazură: 
-200 grame de distracție;  

-100 mililitri de iubire. 

Preparare: 

 

1.Se amestecă cu mixerul jocul, prietenia și temele, apoi se adaugă treptat cei 250 mililitri de 

familie iubitoare. 

2.Aluatul se lasă la dospit pentru 30 de minute. 

3.După dospit, compoziția va sta la cuptor pentru 60 de minute la 180 de grade. 

4.La glazură, se adaugă în ploaie cele 200grame de distracție în amestec cu iubirea. 

5.În final, glazura se toarnă peste copilărie. 

Atenție! 
A nu se adăuga în compoziție alte ingrediente precum stres și tristețe, altfel copilăria va fi 

dezgustătoare! 

Vă urez succes și poftă bună! Vă promit că veți fi profund impresionți de această delicatesă! 

 

Ene Alessia-Maria, Clasa a VIII-a VU 

            Prof. Ruță Cătălina 
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SIMPLU ȘI SAVUROS! 

Ingrediente:  

- 250 grame de inocență 

- 500 grame de năzbâtii 

- 5 litri de iubire 

- Un strop de teme ( de preferat mai puțin, prea mult strică compoziția ) 

- 0 grame supărare ( nu se pune în niciun caz! ) 

- 4 linguri de creativitate 

- O cantitate cât mai mare de zâmbete ( cu cât mai mult, cu atât mai bine) 

- 600 grame de joacă 

- 3 litri de bucurie 

Mod de preparare: 

Pentru prepararea cocăi:  

- Într-un bol se amestecă cu grijă inocența și năzbâtiile ; 

- Pentru a oferi un gust incredibil, se adaugă treptat iubire ; 

- Se adaugă un strop de teme ( pentru un rezultat cât mai bun, se poate omite acest pas ); 

- Pentru culoare se adaugă cele 4 linguri de creativitate și o cantitate considerabilă de 

zâmbete. 

În final, compoziția se bagă la cuptor pentru 2 ore la 180 de grade. 

Pentru prepararea glazurii: 

- Se amestecă joaca cu bucuria și se toarnă peste compoziția abia scoasă din cuptor. 

Simplu și savuros! Nu este niciodată prea târziu pentru a avea o copilărie fericită! 

ATENȚIE!! Nu adăugați alte ingrediente ce nu aduc fericire! 

Poftă bună!  

            Rizea Antonia , clasa a VIII-a VU 

   Prof. Ruță Cătălina 
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IMAGINAȚIE 

 

Copilăria este un moment foarte important din viața fiecărui om. Există câteva ingrediente 

necesare pentru creșterea în armonie, iar eu am să vă prezint o rețetă care dezvăluie secretul 

unei copilării fericite. 

Ingrediente: 

•500 grame de iubire părintească 

Familia este locul unde viața începe și iubirea nu se termină niciodată. 

•un mănunchi de prieteni 

Când ai un prieten, râzi mai mult, plângi mai puțin și zâmbești mai des. Orice copil are 

nevoie de un amic care să îi fie alături și la bine și la greu. 

•7 linguri de libertate 

Atunci când îi oferi unui copil libertate, îi dai posibilitatea de a ieși din zona de confort și 

de a explora lumea. 

•trei căni de amintiri 

Viața este o colecție de momente. Câteodată, nu vei ști adevărata valoare a unui moment 

decât când devine o amintire. Fiecare persoană crește și lasă în urmă copilăria, dar păstrează 

în suflet amintirile. 

•imaginație cât cuprinde 

Dincolo de norii realității se găsește minunea imaginației, unde orice este posibil. 

Toate aceste ingrediente amestecate sunt cheia unei copilării plină de farmece. Copilăria 

înseamnă simplitate. Dacă privești lumea cu ochii unui copil, vei observa că este chiar 

frumoasă. 

              Ionescu Alexa Ioana -   Clasa a VI-a B 

Prof. Grigore Nicoleta 
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ZÂMBETE PE TAVĂ 

Ingrediente: 

 

-200 grame înțelegere; 

-1 kilogram iubire; 

-500 grame îmbrățisări; 

-700 grame joacă; 

-300 grame timp liber; 

-1,5 kilograme zâmbete. 

 

Mod de preparare: 

 

Se amestecă 200 grame de înțelegere cu 1 kilogram de iubire și 500 grame îmbrățișări, până 

devine un aluat omogen. 

Se toarnă totul într-o tavă și se bagă la cuptor, timp de o oră. 

Pentru cremă folosim 700 grame joacă și 1,5 kilograme zâmbete și le amestecăm până au o 

consistență cremoasă. 

După ce scoatem aluatul pufos de la cuptor, îl ornăm cu picături de fericire și fulgi de 

înțelegere. 

La final îl presărăm cu 300 grame  timp liber. 

Aceasta este rețeta unei copilării fericite! 

 

  Elevii clasei a VII-a A 

  Prof. Cristela Maria Tudor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NU ESTE NICIODATĂ PREA TÂRZIU PENTRU A AVEA O COPILĂRIE FERICITĂ! 
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6. BULLYING-UL, UN FENOMEN ÎN CREȘTERE ÎN  

ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 

- Partea I - 

Bullying-ul reprezintă un act de violență, fizică, verbală și psihică. Școala este mediul 

propice pentru descărcarea  de frustrări, pentru că aici copilul își poate manifesta lupta pentru 

putere. În școală, copilul caută un individ mai slab decât el și încearcă să-l domine și prin 

intermediul lui să scape de problemele sale (lovește, scoate în evidență defectele fizice, 

jignește și pune diverse porecle).  

Comportamentele de bullying reprezintă o încercare de a obţine ceva prin metode 

coercitive, prin intimidare, fiind asociată cu aşteptări de succes ale comportamentului agresiv. 

În perioada 2015-2017, Asociația Telefonul Copilului a înregistrat un număr de 4.328 de 

cazuri de bullying. Principalele motive pentru care copiii au fost hărțuiți sunt aspectul fizic - 

33,10%, statutul social -27,12%,  interesele și pasiunile - 12,18%,  situația scolară foarte bună 

- 8,21%, situația școlară mediocră - 7,55%, 

nevoile speciale sau dizabilitățile - 4,42%, 

etnia - 3,17%, religia - 2,14%  și 2,11% 

orientarea sexuală.  

Iar campania demarată de Salvaţi Copiii, 

anul trecut, cu privire la fenomenul de 

bullying din şcolile româneşti arată că 25% 

dintre elevi sunt abuzaţi fizic şi psihic în 

timpul recreaţiilor, fiind înregistrate aproximativ 8.000 de cazuri noi, în primul semestru al 

anului şcolar 2016-2017. 

Cauzele apariției bullying-ului 

Problemele apărute sunt și oglinda dezechilibrului din familie. Familiile în care există 

violență oferă un mediu optim pentru formarea agresorilor. Copiii își copiază părinții, bunicii, 

rudele apropiate. Au modele de urmat în acest sens. Din aceste considerente, violența 

domestică naște agresori. Copiii agresori au învăţat că a fi puternic înseamnă ca ceilalţi să se 

teamă de tine. Părinţii, de multe ori, îşi umilesc copiii şi îi constrâng prin forţă să facă anumite 

lucruri, considerând astfel că ei fac educație. Alții pun presiune pe copii simțind nevoia de a 

demonstra că sunt ”cineva”.  Îi determină astfel să devină agresori pentru a stârni admiraţia.  

Copilul trebuie să aibă o stimă de sine ridicată, consolidată permanent de părinţi.  
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Cum depistăm și cum combatem fenomenul bullying? 

Când un copil este etichetat, tachinat, batjocorit, îmbrâncit sau chiar lovit  repetitiv, este clar 

că asistăm la fenomenul de bullying. Ca părinți, cel mai simplu e să-i observăm pe copii în 

curtea școlii, aceasta din urmă reprezintă un micro-univers social în care copiii primesc lecții 

de viață în afara familiei.  

Cum reacționăm?  

Indiferent dacă aveți un copil agresat sau agresor, trebuie să luați atitudine. De multe ori 

agresorii se pot simți victime. Un copil care nu știe să se apere poate recurge la violență. 

Ca părinte, puteți interveni doar în cazul propriului copil, indiferent în ce postură se află. 

Neavând o jurisdicție în acest sens este recomandat să apelați la sprijinul învățătoarei, 

dirigintelui, profesorului, consilierului școlar, directorului, polițistului de proximitate sau 

Direcției de Protecție a Copilului. 

Puteți interveni cu un ton calm, împăciuitor, la început, și apelați la un specialist din cadrul 

școlii pentru a sta de vorbă cu fiecare copil și să identifice cauzele declanșării fenomenului de 

bullying. 

       Profesor psiholog, 

       Manolescu Cristian 
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7. ,,SIGURANȚA PE NET” 

 

     Comunicarea a atins astăzi un nivel incomparabil cu situaţia de acum 15-20 de ani. Acest 

lucru a fost posibil datorită noilor tehnologii apărute în 

domeniul calculatoarelor şi al transmisiilor prin satelit. 

Astăzi, copiii pot comunica nu numai prin sunet sau scris, 

chiar si prin imagini sau transmisii video cu instrumente 

accesibile aproape tuturor. Internetul este un mediu 

informaţional interesant şi instructiv ce oferă modalităţi 

plăcute de petrecere a timpului liber. 

       Acest proiect îşi propune să trezească în sufletele 

fragile ale elevilor avantajele și dezavantajele folosirii 

internetului, cui se pot adresa şi cui ar trebui să ceară ajutor în momentele în care situaţiile îi 

depăşesc. 

Aşadar, proiectul nostru educaţional a apărut din dorinţa de a-i determina pe elevi să  

conştientizeze   pericolele reale care pot apărea pe Internet și de folosirea acestuia în 

siguranță. 

Obiective specifice 

 Să  conştientizeze  elevii în legătură cu pericolele reale care pot apărea pe Internet. 

 Să avertizeze elevii în legătura cu: 

 ce ar trebui să ştie atunci când se aventurează în descoperirea Internet-ului; 

 cum şi în ce fel trebuie să reacţioneze în anumite circumstanţe; 

 unde şi cui ar trebui să ceară ajutor în momentele în care situaţiile îi depăşesc. 

 Să informeze elevii despre sursele mai sigure pentru navigarea pe Internet, atât 

internaţionale, cât şi din România. 

 Să ajute elevii să devină cetăţeni informaţi, activi, responsabili într-o Europă comună 

Riscuri 

Riscurile la care se supun elevii şi care au un impact negativ profund asupra dezvoltării fizice, 

psihice şi educaţionale sunt: 

      Violenţa,  pornografia,  prostituţia,  drogurile, infracţionalitatea, subcultura- cel mai 

trist aspect legat de internet.        

       Prof. Ruță Cătălina             
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     8. CELE MAI FRECVENTE GREȘELI GRAMATICALE 

 

GREȘIT CORECT GREȘIT CORECT 

Nu fă! Nu face! Se merită merită 

Nu zi! Nu zice! (eu/ei/ele) 

trebuiesc 

trebuie 

mi-ar place mi-ar plăcea biscuite biscuit 

ar dispare ar dispărea cismă cizmă 

ar vede ar vedea ghiuvetă chiuvetă 

așează așază monstră mostră 

înnot înot monezi monede 

să aibe/să aivă să aibă păpușe păpușă 

vroiam  voiam scântee scânteie 

(a)  complecta (a)  completa servici serviciu 

(a)  transversa (a) traversa șoseată șosetă 

(a)  meuna (a) mieuna genoflexiune genuflexiune 

(a)  înfinge (a) înfige comfort confort 

(o) să ploaie (o) să plouă adaus adaos 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Tudor Cristela, Prof. Grigore Nicoleta, Prof. Ruță Cătălina, Prof. Trană Mirela 
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9. ȘTIAȚI CĂ...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Curiozități geografice din România                     

 
 Carpații Românești includ cel mai întins lanț vulcanic din Europa. 

 Delta Dunării găzduiește cea mai mare colonie de pelicani din Europa. 

 Timișoara a fost primul oraș european iluminat stradal cu energie electrică în anul 

1884, iar București a fost primul oraș din lume iluminat cu petrol, în anul 1858. 

 Sfinxul din Munții Bucegi are aceeași înălțime ca Sfinxul din Egipt. Acesta este si 

motivul pentru care unii cercetători cred că ar fi fost realizat de către oameni și nu de forțele 

naturii și că, de fapt, reprezintă o zeitate.  

 „Vulcanii noroioși” este o rezervație mixtă, geologică și botanică, unică în lume. Pe o 

suprafață  de 30 de hectare se produce un fenomen spectaculos rar întâlnit. Acești „vulcani” 

denumesc formațiunile create de gazele naturale ce provin de la peste 3.000 de metri adâncime. 

                                                                                                                

                                                                                                                 Prof.   Paul Dinu 
 

               Curiozități istorice din antichitate   

* Cel mai vechi stat suveran este Egiptul. Suveranitatea a obținut-o odată cu formarea primei dinastii, 

în 3100 i.Hr.. 

* În Colosseum, pe timpul romanilor, se făceau lupte între corăbii, arena fiind umplută cu apă, 

pentru a simula marea. 

* În Egiptul antic, dacă un pacient murea în timpul operației, chirurgilor li se tăiau mâinile. 

* In urma cercetărilor efectuate de un grup de egiptologi britanici, s-a descoperit ca cele 30 de 

mumii achiziționate din Egipt de prințul de Walles, în anul 1869, și donate unor muzee britanice, 

sunt false. Ziarul „Sunday Telegraph”, care relatează acest fapt, precizează că deschizandu-se un 

sarcofag ce purta numele unui bărbat, s-a descoperit că acesta conținea osemintele unei femei. 

* Babilonienii foloseau coloranții naturali la vopsirea țesăturilor și a fibrelor textile, din care 

confecţionau museline, voaluri, broderii și covoare ornamentale, în toate culorile. De asemenea, 

foarte multe rețete folosite acum 5.000 de ani, precum și procedeele chimice ale babilonienilor, mai 

sunt valabile și azi. Intr-o singură sală a palatului lui Assurbanipal din Ninive au fost descoperite 

peste 10.000 de astfel de rețete, încrustate pe cărămizi de argilă. 

                    

    Prof. Manolescu Camelia 
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Curiozitati  din domeniul chimiei 

 Corpul unui om de 70 de kg cuprinde 6 kg de hidrogen, 44 kg de oxigen şi 14 kg de carbon . 

 Metanul a fost descoperit de A. Volta în anul 1778 în malul bălţilor. 

 1 km pătrat de pădure de conifere elimină în atmosferă o cantitate de oxigen de 10 ori mai 

mare decât aceeaşi suprafaţă cultivată cu culturi agricole. 

 Marea Moartă are o salinitate de 240 g/litru. 

 Cele 7 metale cunoscute în antichitate sunt: aur, argint, cupru, plumb, mercur, fier şi staniu. 

 Într-un punct minuscul desenat cu creionul sunt 30.000.000.000.000.000 de atomi. 

 Numele celui mai rar element de pe Pămant este astatiniu (69 mg in toată scoarţa Pământului). 

 Electronul gravitează în jurul nucleului atomului cu o viteză de aproximativ 2000 km/s? Cu o 

astfel de viteză electronul ar putea înconjura Pământul în 20 de secunde. 

 

         Prof. Stanciu Ecaterina 

 

 

 

 

Curiozități  din domeniul fizicii   

- Timpul se opreşte la viteza luminii? 

 Conform Teorii Relativităţii a lui Einstein, viteza luminii este o constantă – ea este 

întotdeauna egală cu aproximativ 300 000 000 metri/secundă, indiferent de observator.  

 Partea într-adevăr incredibilă a Teoriei Relativităţii este fenomenul numit dilatarea temporală 

care prevede că, cu cât te mişti mai repede cu atât mai încet trece timpul relativ cu mediul din jur. 

Adică, dacă te duci la o plimbare cu maşina pentru o oră vei fi puţin mai în vârstă decât dacă îți 

petreci acest timp citind o carte. Dar să nu credeți că utilizând această metodă veţi putea deveni 

nemuritor din motivul că, nimic nu se poate deplasa cu o viteză apropiată de viteza luminii.  

- Lumina este afectată de gravitaţie ? 

 Dacă o rază de lumină de la o stea îndepărtată va trece destul de aproape de soare, ea se va 

îndoi uşor în jurul lui. Efectul asupra unui observator de pe pământ, este că va vedea steaua într-un 

loc diferit decât cel în care ea este situată în acel moment.  

Prof. Tomozeiu  Ioan 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Dilatare_temporală
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Plating  realizat de 

Alexia Stan 

Clasa a VII-a B 

 

Plating realizat de 

Andrei Bădoi  

Clasa a VII-a B

 

10. MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS 

 

Pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare, consumă aceste alimente! 

Ca elev, cu siguranță îți dorești să obții note bune la școală. Dar, știai că rezultatele 

tale școlare sunt puternic influențate de alimentație ? Alimentația joacă un rol foarte important 

în viața tuturor-copii și adulți deopotrivă, tocmai de aceea este esențial să mănânci sănătos 

dacă vrei să obții rezultate bune. 

Asfel, experții în domeniu au alcătuit un top 10 alimente absolut necesare elevilor care 

vor să exceleze la scoală: 

1. Cerealele integrale te mențin energic și concentrat. Consumând cereale integrale în fiecare 

zi vei reuși să te concentrezi mai bine, să te simți mai energic și să îți îmbunătățești memoria. 

Așadar, includeți în dietă ovăzul, pâinea integrală și pastele făinoase! 

2. Semințele de dovleac îți ajută memoria și capacitatea de concentrare. Un singur pumn de 

semințe de dovleac îți poate asigura necesarul zilnic de Zinc. 

3. Legumele verzi (spanac, varză, castraveți, broccoli, conopida). Dacă ai lăsat învățatul 

pentru un examen pentru ultima sută, broccoli te poate ajuta să memorezi o cantitate mare de 

informații într-un timp scurt. 

4. Roșiile – un remediu natural pentru „ uituci” 

5. Peștele gras dezvoltă funcția cognitivă. Somonul, macroul, heringul, sardinele sunt bune 

surse de grăsimi esențiale Omega 3. 

6. Ciocolata neagră stimulează memoria. Dacă ai poftă de ceva dulce, nu te grăbi să mănânci 

cornuri cu cremă, napolitane, știind că ciocolata neagră este un desert sănătos și delicios. 

7. Afinele îmbunătățesc memoria de scurtă durată.  

8. Coacăzele îmbunătățesc agilitatea mentală, fiind bogate în vitamina C. 

9. Salvia sub forma de ulei sau frunze proaspete adăugate în salată îmbunătățește semnificativ 

memoria. 

10. Vitaminele B6, B12 și acidul folic sunt un „cocktail” revigorant pentru creier. Ele combat 

oboseala cronică și te ajută să te concentrezi mai bine la ore.  

   

Votați Master  Chef   ! 

Profesor biologie Cristina Dinu 
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ROLUL SPORTULUI ÎN VIAȚA NOASTRĂ 

 

 Oamenii practică sportul de mii de ani datorită grecilor care au creat multe dintre 

sporturile pe care le avem azi. Potrivit oamenilor de știință, participarea la diferite activități 

fizice de la vârste fragede are consecințe fizice cât mai ales psihologice specifice asupra 

copiilor. Este important pentru părinți să realizeze că este esențial ca cei mici să participe la 

activități sportive încă din copilărie. 

 Mai mult decât atât, studiile științifice au arătat o asociere pozitivă între nivelul de 

activități fizice, gradul de sănătate, abilități multiple și bunăstare crescută a celor care practică 

exercițiile fizice. 

 Beneficii ale sportului în viața noastră: 

 Creșterea coeficientului de eficiență 

 Mărește durata de viață și îmbunătățește calitatea ei 

 Aduce pozitivitate 

 Întărește inima și ritmul cardiac 

 Pune sângele în mișcare 

 Ne ajută să depășim limitele 

 Ne dinamizează viața. 

Prof. Teodorescu Daniel, Prof. Naidin Marius, Prof. Nicolae Mihail 
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1 MARTIE  

Primăvara a venit, 

Ghioceii au înflorit, 

1 Martie a sosit, 

Și pe toți i-a fericit! 

 

Primăvară, primăvară, 

Bine ai venit la noi în țară! 

De mult te-am așteptat 

Cu un dor nemăsurat! 
 

Călina Daria – clasa a III-a B 

Prof. Vlăsceanu Adelina Elena 

     

1 MARTIE 

 

Azi e zi de primăvară, 

Acum nu mai este iarnă. 

Norii fug, doritul soare, 

Vine strălucind, cu căldura lui cea mare! 
 

Ghioceii fericiți, 

Sub zăpadă înforiți,  

Anunță o zi mare, 

O zi de sărbătoare! 
 

Mărțișorul cel vestit 

În final a sosit! 

Este mic, dar dăruit,  

Cu dragoste împletit! 

Neacșa Maya – clasa a III-a B 

Prof. Vlăsceanu Adelina Elena 

 

 

ZIUA MAMEI 

 

Dragă mamă, îți mulțumesc 

Că m-ai învățat să iubesc! 

Iar astăzi, de 8 martie 

Îți urez multă sănătate! 

 

I-am adus flori mămicii mele, 

C-astăzi le serbăm pe ele! 

Pentru tot și pentru toate 

Vă iubim o eternitate! 

 

  Călina Daria – clasa a III-a B

  Prof. Adelina Vlăsceanu 

 

PEISAJ DE PRIMĂVARĂ 

 

            Zâmbet, soare și culoare..... Așa a 

apărut Zâna Primăvară! 

            Ghioceii veseli și timizi ies ușor din 

plapuma albă. Lalelele, zambilele și alte 

flori frumoase înfloresc în curțile 

oamenilor, pe neașteptate. Păsările 

călătoare se întorc vesele și bucuroase la 

vechile cuiburi. Animalele caree au 

hibernat toată iarna ies încântate din 

culcușul lor, sorbind din auriul soarelui. 

Bucuria și fericirea înconjoară întrega 

natură.  

 Tineri, entuziaști, dar mai ales talentați, elevii noștri au participat la numeroase proiecte în 
care și-au dovedit calitățile. De la cel mai mic, până la cel mai mare, copiii au fost dornici să se 
exprime prin cuvânt și culoare. Au prins curaj și s-au jucat cu literele și culorile. 
 Iată ce a ieșit! 

 

11. MIRAJUL CUVINTELOR 

 


