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PROFESORII – CREIOANE DE AUR CARE DESENEAZĂ VIITORUL COPIILOR 

 

 Ce este viața, dacă nu un fluviu? Nu știm de unde izvorăște și încotro se îndreaptă, dar știm că îi 

putem influența cursul: aici intervine școala. 

 Școala este mai mult decât o clădire încremenită în timp. Ea este răscrucea viitorului copiilor noștri! 

 ”Școala cea bună este aceea în care și școlarul învață pe profesor”, afirma Nicolae Iorga. Și avea 

dreptate. Fiecare cadru didactic, pe parcursul întregii cariere, a avut cu siguranță ceva de învățat de la 

sufletele pe care le-a păstorit. Am învățat că fiecare zi trebuie să fie o bucurie, că nu trebuie să ne lăsăm 

dominați de tristețile vieții, că trebuie să prețuim prietenia și să fim echipă cu ceilalți. Zâmbetul de pe fața 

elevilor în fiecare zi de școală, supărările lor de scurtă durată, dacă luau o notă mică, bucuria întâlnirii cu 

colegii, toate acestea ne ajută și pe noi dascălii să înțelegem că fericirea constă în cele mai mărunte lucruri. 

Copiii ne-au demonstrat că ei pot face față unor situații noi, care necesită nu numai cunoștințe solide, ci și 

capacități și competențe. Ei sunt ca pietrele prețioase: valoroși și plini de potențial. Însă, cu ajutorul șlefuirii 

oferite de școală, aceștia devin comori ce luminează pretutindeni ca niște briliante. Cei mai buni profesori 

sunt cei care te învață încotro să te uiți, dar nu îți spun și ce să vezi, lăsând libertatea fiecărui copil de a 

descoperi și cunoaște în stilul său propriu. A împărtăși din cunoștințele tale, a împărtăși din entuziasmul tău, 

a transmite realități trăite și verificate, a modela visuri, doruri, a deschide orizonturi și a insufla unor 

învățăcei un vânt de emulație nu poate fi decât ceva excepțional. Copiii, indiferent de vârstă, au nevoie să 

audă cuvinte încurajatoare din partea profesorilor pentru a se simți apreciați și susținuți necondiționat. 

Micile gesturi de apreciere, încurajările și asigurarea că ceea ce face este bine îi arată copilului că nu este 

singur în această călătorie de cunoaștere. 

 Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită importanță, aceea care asigură formarea și 

pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor profesională în cadrul instituției de învățământ, 

strâns legate de viață, de activitatea socio-profesională, morală și cetățenească. 

 Un dascăl care dovedește măiestrie pedagogică este mai mult decât un reputat profesionist; este 

artistul desăvârșit în meseria lui. El este cel care are conștiința responsabilității și a misiunii sale, care 

înseamnă să arzi ca o lumânare pentru a-i lumina pe alții, adică să te dăruiești în totalitate, în mod 

dezinteresat, să fii oaza de verdeață într-un deșert nesfârșit sau sarea în bucate. 

 Talentul de dascăl ne permite să le insuflăm copiilor dorința de a ști, curajul de a spune ce gândesc, 

puterea de a gândi drept, de a nu judeca pe nimeni și puterea de a schimba lumea din jurul lor.  

Împreună, profesori-elevi-părinți , putem construi un viitor frumos! 

 

Conducerea Școlii 
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STAREA DE BINE ÎN ȘCOALĂ 

 

 

 

                                    ,,Educația pozitivă și starea de bine în grădiniță!” 

                         Starea de bine este strâns legată de învățare și motivație. Nimeni nu poate fi bun în ceea ce 

face dacă nu e într-o stare bună. Este un lucru valabil și pentru locul în care un copil își petrece o mare 

parte din timp,, GRĂDINIȚA”. 

                                                                                                Prof. înv. preșc.  Iancu Georgeta Alina 

                                                                                                Prof. înv. preșc.  Iordache Diana Elena 

 

                 

Există numeroase dovezi și bune practici, care demonstrează o legătură strânsă între participare și 

rezultatele învățării, pe de o parte, și starea de bine a copilului, pe de altă parte. Când copilul sau tânărul se 

simte bine (în pielea lui și la școală), obține rezultate mai bune; cu cât rezultatele sunt mai bune, cu atât 

copilul se simte mai bine la școală și este mai fericit cu sine. Totodată, starea de bine la școală este esențială 
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pentru dezvoltarea unei atitudini favorabile învățării pe tot parcursul vieții: un adult cu amintiri negative 

despre școală, despre foștii colegi, despre profesori și despre experiențele de învățare trăite este de așteptat 

că nu va fi favorabil învățării: toți vom evita repetarea unor experiențe care ne-au produs numai emoții 

negative - frustrare, teama de eșec și de ridicol, frica de reacția celorlalți, etc. Ca urmare, sistemele de 

învățământ se arată tot mai interesate de modul în care școala poate asigura un climat școlar pozitiv, care 

dezvoltă și întreține starea de bine și, în subsidiar, de modul în care experiențele oferite pot fi folosite și 

pentru învățarea socială și emoțională. Starea de bine nu înseamnă, exclusiv, o stare de fericire sau voioșie 

perpetuă, resimțită de copilul care învață, dimpotrivă, toate modelele contemporane ale”stării de bine”insistă 

pe aspecte, cum ar fi: ordinea și predictibilitatea (pe bază de reguli), disciplina (inclusiv punctualitatea), 

perseverență și efort (incluzând temerile și frustrările asociate unui parcurs de învățare presărat cu 

obstacole). 

          Literatura de specialitate menționează rolul formativ al emoțiilor negative (cu condiția să nu fie 

permanente și foarte puternice) în îmbunătățirea stării de bine. Totodată, chiar dacă teoriile moderne ale 

învățării pun un accent tot mai puternic pe inițiativa celui care învață și pe motivația intrinsecă asociată 

procesului de învățare, acest lucru nu exclude învățarea inițiată / dirijată din exterior. Mai mult decât atât, 

cercetările au arătat că oamenii se simt bine atunci când, în situații noi (cum sunt cele de învățare), primesc 

direcție și orientare. În ultimii 20 de ani, conceptul de ”stare de bine” a început să fie analizat și 

operaționalizat în vederea ”infuzării” lui în curriculum și, mai ales, în practicile concrete din școală. Astfel, 

învățarea socială și emoțională a devenit o componentă curriculară importantă pentru toate nivelurile de 

învățământ, în curriculumul scris, în cel predat (activitățile de învățare proiectate și realizate efectiv) și, nu 

în ultimul rând, în cel evaluat. Mai mult decât atât: în prezent, în contextul unor schimbări dramatice la 

nivelul școlii și al societății, induse de globalizare, de digitalizare, de dezvoltarea exponențială a tehnologiei 

și, nu în ultimul rând, de evenimente neașteptate (cum ar fi pandemia de COVID-19), au ieșit în evidență 

problemele de natură socială și emoțională cu efecte negative asupra rezultatelor învățării. De exemplu: 

nesatisfacerea nevoilor fiziologice primare, starea de insecuritate fizică și psihică permanentă, izolarea, 

respingerea și bullying-ul, nerecunoașterea meritelor și a progresului și multe altele asemenea duc la 

diminuarea participării (copiii încep să lipsească și chiar abandonează școala) și la înrăutățirea rezultatelor 

învățării. Desigur, școala nu poate interveni, direct, asupra tuturor factorilor care influențează, în bine sau 

în rău, starea de bine. Pe de altă parte, cunoașterea acestor factori, chiar dacă se află în afara ariei efective 

de influență, poate ajuta școala, în vederea adoptării unor acțiuni de prevenire, compensare și remediere. 

           În literatura de specialitate, există multe abordări și definiții ale”stării de bine”, din foarte multe 

perspective. De exemplu, starea de bine este asociată cu bunăstarea materială, cu bunăstarea spirituală, cu 

calitatea vieții, cu starea de sănătate (fizică și psihică), cu fericirea etc. Ca urmare, și conceptele sunt foarte 

numeroase. De exemplu, există teorii: 
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• Centrate pe utilitate, care definesc starea de bine în termeni de satisfacere a nevoilor, fericire, preferințe 

personale etc. 

 • Focalizate pe bunăstarea materială, care, pornind de la necesitatea satisfacerii prioritare a nevoilor 

fundamentale, se concentrează pe venituri și pe resursele disponibile la nivel individual. 

 • ”Factoriale”, care listează nevoi, drepturi, capacități. 

          Indiferent de teoria adoptată,”starea de bine este, evident, un concept multidimensional, cuprinzând 

elemente ce țin, printre multe altele, de dezvoltarea fizică, psihologică și emoțională a copiilor (identitate și 

încredere, autogestionare, inițiativă, rezistență), de comportamentul social (empatie, grijă și respect față de 

sine și de alteritate, implicare civică), de relaționare (prietenie, echitate, atitudini prosociale, respect). Deci, 

pentru a îmbunătăți participarea și rezultatele învățării, instituția de învățământ trebuie să îmbunătățească și 

starea de bine a copiilor în toate activitățile asociate cu învățarea, derulate în școală, acasă sau în alte 

contexte și situații de învățare. Este evident, așa cum am mai subliniat, că nu toate aspectele analizate (care 

influențează starea de bine) pot fi, mai mult sau mai puțin, controlate sau influențate de școală. Totuși poate 

interveni eficient și  poate sprijini aceste intervenții. De exemplu, chiar dacă școala nu poate interveni direct, 

în familie și în comunitate, pentru a stopa violența, ea poate iniția sau participa la activități care vizează 

acest aspect – de exemplu:  

• Programe de educație parentală și alte activități dedicate părinților pentru cunoașterea copiilor, relațiile cu 

ei, combaterea violenței etc. 

 • Activități interculturale, care promovează ”norme sociale pozitive” și valori precum diversitatea sau 

toleranța. 

• Diversificarea activităților extracurriculare și recreative oferite de școală, etc. 

În acest context, definim ”starea de bine în școală” drept atitudinea preponderent pozitivă a copiilor 

față de învățare, școală, profesori și colegi, determinată și influențată de factori individuali, familiali, școlari 

și comunitari. Ca urmare, vom inventaria acești factori, cărora le vom asocia acțiuni derulate la nivelul 

unității de învățământ pentru:  

• Cunoașterea atitudinii copiilor față de învățare, școală, profesori și colegi. 

• Cunoașterea factorilor pozitivi sau negativi care influențează această atitudine, pentru fiecare copil / elev 

în parte.  

• Îmbunătățirea stării de bine prin acțiune la nivelul factorilor care influențează (pozitiv sau negativ) această 

atitudine.  

              Tipologia acțiunilor care pot fi realizate de o unitate școlară este vastă și școala face eforturi 

susținute pentru a crea, păstra și valoriza starea de bine a elevilor. 

 

Prof. Ruță Cătălina  

 



 

7 

 

 

DIN VIAȚA ȘCOLII 

 

 

 Fiecare gest de bine, fiecare acțiune proactivă schimbă 

comunitatea, societatea, țara în care trăim. 

 Cu mic, cu mare, copii, părinți, cadre didactice și 

reprezentanți ai autorităților locale au demonstrat că doresc 

să trăiască 

într-un 

mediu mai curat. Împreună, în cadrul proiectului național 

”Let s do it, Romania!” am făcut echipă și am strâns zeci 

de saci de gunoi, lăsând în urma noastră un Bascov mai 

curat. 

 

 

      

 

 

În parteneriat cu Casa de Cultură ”Adriana Trandafir”, în ziua de 4 octombrie, elevii Școlii 

Gimnaziale Bascov și preșcolarii de la Grădinița cu Program Normal, sub 

îndrumarea cadrelor didactice, au reușit să aducă culorile toamnei în picturile 

și machetele pe care le-au realizat și în cântecele cu care ne-au încântat, în 

cadrul activității extrașcolare ”Ziua Recoltei”. Prin aceste demersuri creative 

ne înfrumusețăm viața, educând totodată tinerele vlăstare spre a-și dezvolta 

gustul pentru frumos, a aprecia și realiza creații artistice. 
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Frumusețile și bogățiile pe care ni le oferă natura, în acest superb anotimp, 

trezesc în noi impulsul creativ. Activitatea de antreprenoriat desfășurată sub titlul 

”Bogățiile toamnei” a fost una de succes! Zeci de copii, părinți, cadre didactice, 

scriitoarea Adriana Zapastrit, reprezentanți ai Primăriei și Consiliului Local, 

doamna inspector școlar pentru activități extrașcolare, profesor Rizea Minerva 

Elena și locuitori ai comunei Bascov au fost încântați de produsele tradiționale, 

conservele și murăturile de toamnă, dar și de glasurile minunate ale elevilor școlii 

noastre care au prezentat un program artistic. Ansamblul Doina Bascovului a fost 

din nou la înălțime și ne-a fermecat privirile prin dansurile prezentate.  
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Ziua Mondială a Educației are ca scop sensibilizarea cu privire la importanța rolului 

jucat de profesorii din întreaga lume. Începând cu anul 1994 această zi este sărbătorită 

în fiecare an în data de 5 octombrie în peste 100 de țări. Prin diferite activități, elevii 

școlii noastre au adus recunoștință dascălilor care le construiesc un viitor! 

„Profesorul este fabricant de oameni. 

Profesorul seamănă cu un tâmplar care ia 

un lemn murdar din noroi și face mobilă 

de lux.” (Petre Țuțea) 
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 La invitația directoratului și a profesorilor de la Școala Gimnazială ”Virgil Calotescu” Bascov, 

Curtea de Apel Pitești - prin domnul judecător Rebeca Ion 

și Agenția Britanică de Știri News24 WorldPress - prin 

jurnalistul Robert Williams au ținut o oră de educație 

juridică. În aceste condiții au fost dezbătute noțiuni despre 

justiție, demnitate, violență. 

 

ARUNCĂ ISTEȚ BATERIILE! - ORICE PAS CONTEAZĂ 

 În toamna acestui an, școala noastră a colectat și reciclat baterii uzate cu ajutorul 

familiilor elevilor de la Școala Gimnazială ”Virgil Calotescu”,  Grădinița cu program 

normal și de la Grădinița cu program prelungit, al profesorilor, al rudelor, vecinilor și 

prietenilor binevoitori. Am reușit să strângem 2500 de 

baterii, care au fost predate la Decathlon. În schimbul 

bateriilor, Decathlon Pitești a oferit școlii noastre 

mingi de fotbal, de baschet, de volei, palete de ping-pong, de badminton 

și dispozitive pentru umflat mingi. Elevii și preșcolarii unității noastre se 

bucură de aceste obiecte sportive. Activitatea de voluntariat va continua 

și în lunile următoare. 

ZOOTOPIA – La Cinema – Vizionare Film 3D 

”Sărbătorim prima lună din clasa pregătitoare, cea mai distractivă clasă!” – sunt cuvintele elevilor în urma 

vizionării filmelor 3 D despre lumea animalelor. 

AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog 

Pitești, prin reprezentantul său, domnul Comisar-șef de poliție Neacșu Marius, a derulat o activitate la Școala  

Gimnazială ”Virgil Calotescu” Bascov, activitate care face parte din cadrul Planului Local de Acțiune în 

domeniul drogurilor la nivelul județului Argeș 2022-2026. Elevii claselor a VII-a și a VIII-a au fost 

informați despre efectele consumului de droguri și etnobotanice asupra sănătății consumatorului și în 

general, asupra unui stil de viață sănătos în familie și societate. Li s-au făcut recomandări privind folosirea 

timpului liber prin oferirea de alternative, cum ar fi activitățile cultural artistice și sportive. De asemenea, 

elevii au aflat și despre faptul că persoanele care consumă și comercializează droguri și substanțe 

etnobotanice, răspund penal și contravențional. 

Proiectul ”Sănătatea – un dar prețios”, proiect inițiat de către asistenta medicală Petrescu Gianina, 

în unitatea de învățământ Grădinița cu Program Prelungit Valea Ursului și proiectul ”Sănătatea pentru 

toți”  implementat de cadrele didactice de la GPP și GPN Bascov în colaborare cu asistenta medicală Ivan 

Ramona, medicul de familie Nistor Țuțu, consilierul școlar Manolescu Cristian și bibliotecar Briceag Paula, 

au ca scop formarea de atitudini responsabile în rândul preșcolarilor, față de propria sănătate cât și a celor 
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din jur. Se va urmări totodată și îmbunătățirea și aprofundarea cunoștințelor părinților referitoare la 

importanța formării la copii a deprinderilor de igienă personală de la vârsta fragedă, cât și despre respectarea 

normelor de igienă zi de zi. 

Prin proiectul ”Familie-grădiniță, o echipă” implementat de doamnele educatoare de la GPP și 

GPN Bascov se urmărește implicarea părinților în acțiunile din grădiniță prin participarea adaptată a acestora 

și îmbunătățirea atitudinii părinților față de grădiniță și față de procesul instructiv-educativ. Temele au fost 

propuse de cadrele didactice, reprezentanții familiei și copii, în urma unor studii realizate la nivelul unității. 

Mișcarea pentru sănătate reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea echilibrului dintre efortul 

intelectual și cel fizic între sedentarism și activitatea dinamică. Proiectul ”Sport, mișcare, sănătate” 

urmărește stimularea interesului pentru sport și mișcare la preșcolari printr-o serie de acțiuni specific 

derulate. Activitățile au un caracter complex, sistematic, adaptate la particularitățile de vârstă ale copiilor. 

Circulația rutieră actuală este mult mai intensă decât în trecut prin numărul de autovehicule 

performante care a crescut și prin viteza cu care acestea circulă. Din această cauză, statisticile ne informează 

că anual, mulți copii își pierd viața sau sunt răniți grav în accidente de circulație comise din vina lor. Acum, 

mai mult decât în anii trecuți, școala și poliția trebuie să formeze o echipă unită în a ajuta copiii să învețe și 

să respecte regulile de circulație și de securitate rutieră. 

Astfel a luat naștere proiectul educațional ”Polițistul ne învață…! sub coordonarea conducerii școlii 

și a cadrelor didactice pentru învățământul preșcolar, Iordache Diana și Iancu Alina, având ca scop 

cunoașterea regulilor de circulație pentru pietoni, necesare unei autonomii relative pe stradă, prevenirea 

infracțiunilor și reducerea riscului victimal în rândul elevilor, aplicarea zilnică a celor însușite în timpul 

acestui proiect educațional. 

Elevii clasei a II-a C de la Școala Gimnazială”Virgil Calotescu”, Bascov, împreună cu doamna 

învățătoare, Magda Ilie au ales să încheie primul modul al 

anului școlar 2022-2023, într- un mod distractiv. Astfel, 

aceștia au organizat un concurs numit Pălării ciudate, 

pălării făcute manual, cu materiale ECO, decorate si 

aranjate de elevi, ajutați de familiile acestora. La acest 

concurs a luat parte si un juriu format din d-nele 

învățătoare: Iuliana Trașcă, Mariana Lixandru și Petra 

Alina. În urma votului s-au hotărât câștigătorii: 

Porojan Darius: premiul pentru Cea mai frumoasă pălărie 

Mihai Ștefan, Paterău Călin: premiul pentru Cea mai 

ciudată pălărie 

Stan Darius: premiul special, Cea mai muncită palarie 

Dincă Alize: premiul special Cea mai bună descriere a pălariei 
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După o gustare dulce, cu multă energie au ieșit în curtea școlii, unde a urmat un concurs de sărit 

coarda. Au existat 3 probe eliminatorii, iar câștigătoarea a fost eleva: Andreea Ioniță. 

 

 

ÎNVAȚĂ CUM SĂ ÎNVEȚI! 

Cum să învățăm mai ușor la matematică 

 

Modul în care gândim, ca oameni maturi, are la bază un cumul de factori din viața fiecăruia. Se 

consideră că elevii care și-au alocat timp și energie ca să învețe mai bine la școală, teoretic, sunt cei mai 

câștigați. Platon afirma că ”cea mai înaltă formă a gândirii pure există în matematică”. 

Cele mai multe probleme de matematică se bazează pe logică, de aceea putem spune că  rezolvarea 

a cât mai multor exerciții și probleme, va conduce la dezvoltarea logicii. În timp ce căutăm o soluție, de fapt 

ne antrenăm și exersăm creierul să găsească alt mod de gândire. Astfel că, la maturitate, găsim mult mai 

ușor și mai intuitiv rezolvări la probleme care nu au nici o legătură cu matematica, deoarece mintea noastră 

este deja deschisă la astfel de provocări. De cele mai multe ori, credem că așa suntem noi, unii mai deștepți 

și alții mai puțin dotați. De fapt, multitudinea de factori adunați de-a lungul vieții ne conturează mintea și 

existența. 

 Un alt factor major care poate să ne influențeze viața este atenția la detalii, iar rezolvarea 

exercițiilor de matematică dezvoltă foarte mult această latură. Detaliile sunt cele care fac diferența, fie că 

vorbim de o problemă de matematică, fie că că ne referim la o circumstanță de viață, atenția la detalii este 

o trăsătură pe care o dobândim. 

 Adaptabilitatea este un factor dobândit tot în urma exercițiilor matematice. În momentul în care 

varianta aleasă nu este cea potrivită, trebuie să trecem la următoarea modalitate de rezolvare. Provocarea 

este să nu renunțăm la exercițiu și să mergem mai departe până găsim soluția corectă. Această caracteristică 

ne va ajuta pe viitor să gestionăm eșecurile și să găsim altă soluție. Astfel că, vom fi capabili să o luăm de 

la capăt căutând altă variantă mai bună. 

 Problemele și exercițiile de matematică ne ajută la stimularea memoriei. În cazul în care creierul 

nostru nu este obișnuit cu exercițiul, ne este din ce în ce mai greu să memorăm, iar matematica nu face decât 

să ne antreneze mintea. 

Pentru ca un elev să poata învăța matematica, acesta trebuie să exerseze cât de mult poate. 

Matematica nu poate fi memorată pur și simplu și nici nu este recomandat ca elevul să o învețe pe de rost, 

pentru că un astfel de demers nu i-ar folosi la absolut nimic. Este recomandat ca elevul să rezolve cât mai 

multe exerciții și probleme, astfel încât să învețe noțiunile teoretice în practică. Matematica are nevoie de 

foarte multă practică, acesta fiind și motivul pentru care anumiți elevi nu excelează în acest domeniu. 
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Întotdeauna elevul trebuie să se uite unde a greşit şi să încerce să înţeleagă eroarea făcută. Este 

important să înţelegem care a fost abordarea noastră faţă de problemă şi care a fost punctul în care am greşit. 

Atunci când elevul înțelege unde a greșit a făcut deja un pas înainte spre aprofundarea noțiunilor. Apoi cea 

mai bună idee este să repete exerciții similare pentru a vedea dacă poate oferi o soluție corectă pentru astfel 

de probleme. 

Matematica are o terminologie specifică şi un vocabular destul de stufos, de aceea putem realiza un 

mic dicţionar sau putem scrie pe post-it-uri termenii pe care nu îi înţelegem sau pe care nu putem să îi 

învăţăm uşor, împreună cu explicaţia acestora. Matematica poate fi abstractă uneori şi atunci când găsim o 

aplicabilitate practică a acesteia, ne va ajuta să înţelegem perspectiva şi să asimilăm deile. 

Este important ca elevul să întrebe atunci când nu înțelege ceva. Profesorii preferă să lămurească un 

lucru pe loc, iar alți colegi care poate nu au curajul să întrebe vor beneficia și ei. Este bine să cerem explicații 

suplimentare oricând este necesar, pentru că lucrurile trebuie înțelese, nu doar învățate mecanic. 

În momentul în care un elev lucrează la matematică, este foarte important ca el să nu fie distras de 

nimic. Matematica reprezintă o materie care necesită un nivel ridicat de concentrare, iar acest lucru ar trebui 

să fie luat în calcul de către părinți. În momentul în care spațiul de lucru este mereu perturbat de frații mai 

mici, de rude, animale de companie si chiar de muzica pusă în casă sau de televizorul dat la maxim, nu se 

mai poate vorbi de învățare. 

Este recomandat ca temele să fie făcute în ziua în care au fost date, în felul acesta conceptele și 

noțiunile sunt proaspete. Elevul trebuie să participe activ la rezolvarea problemelor în clasă, și nu să se 

implice numai când este solicitat de către profesor. 

Ținând cont de toate aceste sfaturi, chiar și elevii care inițial și-au pierdut orice speranță că vor mai 

putea învăța vreodată matematica, vor descoperi că au rezultate foarte bune, însă este nevoie de atenție, de 

perseverență și de alegerea corectă a materialelor de studiu.  

Modul în care gândim sau acționăm ne definește. Acest lucru îl dobândim prin exercițiu. Timpul de 

reacție, durata de gândire, calea de urmat, soluția optimă găsită fac parte din provocările noastre zilnice. În 

funcție de cât de antrenați suntem, așa vom face față la ele. Unii dintre noi vom găsi soluții, în timp util și 

foarte avantajoase, alții nu.  Astfel că gândirea analitică, creativitatea, logica și abilitatea de a rezolva 

probleme sunt coordonate dobândite și întreținute de matematică. 

Bibliografie: 

1. Didactica modernă, Muşata Bocoş, Vasile Chiş, luliu Ferenczi, Miron Ionescu, Voicu Lăscuş, Vasile 

Preda, Ioan Radu; coord. Miron Ionescu, Ioan Radu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001. 

2. Tratat de didactică modernă, Miron Ionescu, Muşata Bocoş, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009. 
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JOCUL DE ROL 

 

Metoda jocurilor este prezentată pe două categorii: de o parte cea a jocurilor didactice sau educative, 

de altă parte categoria jocurilor simulative. Jocurile educative au, într-o măsură și într-o perioadă, caracter 

imitativ empiric, această specie fiind proprie vârstei și educației preșcolare. Jocurile simulative sunt 

veritabile ocazii de antrenament, pentru îndeplinirea unor roluri reale în viață. De aceea, ele capătă mai mare 

densitate la vârste școlare mai mari și se prezintă mai ales sub forma jocurilor de rol. Varietatea lor este de-

a dreptul impresionantă, potrivit cu varietatea preocupărilor umane majore: jocuri de decizie, jocuri de 

arbitraj, jocuri de previziune etc. 

Jocul de rol este o metodă activă de predare-învățare, bazată pe simularea unor funcții, relații, 

activități, fenomene, sisteme etc. Elevii sunt priviți ca niște 'actori' ai vieții sociale pentru care se pregătesc, 

în sensul că ei în societate vor ocupa poziții sau statusuri profesionale, culturale, științifice etc. pentru 

efectuarea cărora este necesar să 'joace' anumite roluri corespunzătoare acestor statusuri, adică să-și formeze 

anumite abilități, atitudini, convingeri etc. De exemplu, un viitor muncitor, conducător, cadru didactic, 

medic, specialist într-un domeniu oarecare trebuie ca odată cu cunoștințele de specialitate să-și formeze și 

tipuri de comportamente necesare abordării, înțelegerii și influențării partenerilor de interacțiune, altfel spus, 

este necesar să învețe rolul corespunzător statusului. 

Se remarcă o serie de avantaje ale metodei: 

- activizează elevii din punct de vedere cognitiv, afectiv, acțional, punâdu-i în situația de a interacționa; 

- prin dramatizare, asigură problematizarea, sporind gradul de înțelegere și participare activă a cursanților; 

- interacțiunea participanților asigură un autocontrol eficient al conduitelor și achizițiilor; 

- pune în evidență modul corect sau incorect de comportare în anumite situații; 

-este una din metodele eficiente de formare rapidă și corectă a convingerilor, atitudinilor și 

comportamentelor. 

Nu lipsesc nici anumite dezavantaje sau dificultăți legate de utilizarea metodei, între care se enumeră: 

- este o metodă greu de aplicat, pentru că presupune nu numai aptitudini pedagogice, ci și aptitudini 

regizorale și actoricești la conducătorul jocului; 

- deși activitatea bazată pe jocul de rol durează relativ puțin -aproximativ o oră - proiectarea și pregătirea sa 

cer timp și efort din partea cadrului didactic; 

- există riscul devalorizării jocului de rol, ca rezultat al considerării lui ca ceva pueril, facil de către elevi; 

- este posibilă apariția blocajelor emoționale în preluarea și interpretarea rolurilor de către unii elevi. 

Utilizarea cu eficiență sporită a acestei metode presupune stăpânirea de către cadrele didactice a unui 

evantai de concepte: statut, rol, persoană sau actor, parteneri de rol, comportamente de rol, obligații de rol. 

 

Prof. înv. primar Mîndreanu Cristina 
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SĂ IUBIM NATURA! 

 

„Cine nu iubeşte o floare nu e în stare să-décor iubească nici pe oameni”, afirma John Ruskin, 

filosof care a propovăduit dragostea pentru natură, nu numai ca izvor de trainică gândire, dar mai ales ca 

susţinere în viaţa fiecărui om.  

Orice copil poate deveni prieten al naturii dacă o respectă şi participă la refacerea ei. Natura are 

nevoie de prieteni, iar noi educatoarele prin educaţia pe care o facem copiilor referitoare la acest subiect 

este să insuflăm cu toată puterea, prin argumente puternice, dragostea pentru natură cu tot ceea ce ne oferă 

măreţ ori simplu, bogat ori modest. Învăţându-i pe copii să iubească natura, nu numai că le dăm o îndrumare 

nouă, senină a minţii şi sufletului lor, dar le oferim posibilitatea de a cunoaşte că planta e o ființă şi că ceea 

ce pare neînsufleţit, un munte, un râu, poate avea influenţă asupra omului. 

Acest lucru l-am urmărit şi eu la grupă la grădiniţă, în activităţile cu conţinut ecologic, făcându-i să 

înţeleagă că în natură totul este folositor şi că ei trebuie s-o ocrotească şi s-o iubească. Prin toate acţiunile 

întreprinse de mine în cadrul activităţilor dirijate de cunoaştere a mediului sau activităţile libere în natură, 

i-am facut pe copii să nu treacă indiferenţi pe lângă frumuseţile gingaşe ale naturii şi am insistat ca ei să 

înţeleagă natura, s-o ocrotească, deoarece aceasta contribuie şi la modelarea sufletului omenesc. Copiii au 

aflat că plantele şi animalele, la fel ca oamenii au dreptul la viaţă şi că ei pot contribui la aceasta. Copilul 

trebuie lăsat să descopere el însuşi adevărul, să-i cultivăm interesul pentru promovarea stării de sănătate în 

mediul înconjurător, să-l educăm în sprijinul ocrotirii şi protejării mediului înconjurător. Iubind natura, 

învățăm să iubim necondiționat! Și tot așa este necesar să iubim și omul, să-l iubim așa cum este! 

 

Prof. înv. preşcolar Andreianu Milena 

 Grupa Mare „Voinicei” G.P.N. Bascov 

 

Cum să protejăm natura nu este doar o simplă întrebare ci şi un îndemn de a face ceva! 

       

 

”Toți copiii au nevoie de natură. Nu doar cei ai căror părinți apreciază natura. Nu doar cei dintr-o 

anumită clasă socială, cultură sau cu un anume set de abilități. Toți copiii.” 

Richard Louv 
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       Una dintre cele mai bune modalități de însănătoșire a sufletului și chiar a trupului este să iubim 

natura. Dacă ajungem să ne îndrăgostim de o pădure, de un deal, de un munte, de un râu, de norii de pe cer, 

de un copac, de orice parte a naturii sau de întreaga natură, vom 

avea parte de un răspuns total neașteptat, ne vom da seama că 

suntem la rândul nostru iubiți. Iubind natura, petrecând timp în 

natură, privind cerul, mergând desculți prin iarbă, admirând un 

copac sau chiar îmbrățișându-l vei ajunge să te iubești din ce în 

ce mai mult pe tine însuți. Și câtă mângâiere în pacea care te 

cuprinde când îmbrățișezi cerul sau un copac înflorit cu sufletul 

tău îndrăgostit și expansionat! Iubind natura, învățăm să iubim necondiționat! De la natură nu avem 

așteptări, o iubim tot timpul, și vara și toamna și primăvara și iarna, și când este senin și când plouă. Iubim 

natura așa cum este! Deoarece viața nu poate fi separată de mediu, întreaga educație ar trebui făcută de la 

cea mai fragedă vârstă. Fiecare om trebuie să realizeze și să-și asume posibilitatea privind impactul pe care 

viața lui o are asupra vieții planetei. Copiii trebuie să se apropie cu dragoste de natură și să învețe să o 

ocrotească. La această vârstă se pun bazele primelor cunoștințe, deprinderi în ceea ce privește cunoașterea 

omului, a mediului înconjurător și a relației dintre acestea, să le oferim interesul pentru tot ce-i înconjoară 

și  să le oferim o atitudine pozitivă față de mediu, solidaritate, protecție și responsabilitate în relaționarea cu 

mediul înconjurător. Sensibilizarea copilului trebuie să meargă pe linia cultivării respectului, față de mediul 

natural, a folosirii raționale a resurselor, a responsabilizării în legătură cu gestionarea deșeurilor, a estetizării 

mediului, a sporirii resurselor. Abordarea aspectelor de mediu necesită să fie abordată atât pe cale formală 

cât și informală. In grădiniță, educația ecologică pornește de la interesul 

firesc al copiilor pentru plante și animale, pentru ceea ce reprezintă natura 

pentru ei. Scopul principal al educației privind mediul înconjurător este de 

a oferi posibilitatea fiecărui individ de a manifesta o atitudine responsabilă, 

personală față de mediul înconjurător. Preșcolarii sunt martori oculari ai 

transformărilor din viața socială, economică și din mediul înconjurător Prin 

răspunsurile pe care noi educatorii le dăm lor, prin modul în care interpretăm 

fenomenele observate, conducem copiii la înțelegerea relațiilor dintre unele 

fenomene și rezultatul acestora, răspunsul  primindu-l în conformitate cu particularitățile de vârstă. Prin 

activități organizate în și pentru natură le formăm copiilor deprinderi de ecologizare, îi educăm în spiritul 

dragostei și al respectului față de mediul înconjurător îndrumându-i să contribuie direct, prin acțiunile lor, 

la înfrumusețarea acestuia, la păstrarea și protejarea unui mediu sănătos și plăcut, în care își petrec o mare 

parte din timpul unei zile. Astfel, vor învăța să prețuiască natura și eforturile depuse pentru protejarea ei, li 

se va dezvolta spiritul de inițiativă și cel al răspunderii. Pot fi utilizate cu eficiență, observările asupra 



 

22 

mediului, jocuri  distractive, povestiri, plimbări, excursii, concursuri, discuții libere și convorbirile 

organizate. In grădiniță se pot organiza acțiuni ecologice, precum amenajarea spațiului ecologic, îngrijirea 

plantelor, realizarea unor machete, colaje, expoziții florale, îngrijirea spațiului de joacă. Ca și teme în cadrul 

unui proiect educațional ar fi:,,Orașul/satul meu curat”, ,,Să ocrotim păsările care iernează la 

noi!(confecționarea de căsuțe), ,,Mica mea colecție”, ,,Farmacia verde”(ierbar), ,,Pe jos circulăm, natura o 

protejăm!”, ,,Jucării din deșeuri”. Pentru realizarea acțiunilor ecologice este necesară colaborarea cu 

părinții, comunitatea locală. Acțiunile trebuie desfășurate într-o atmosferă relaxantă în care copiii să-și poată 

defini, propriile personalități, aspirațiile. Să fie încurajate exprimările și comunicarea, opțiunile personale 

și colective încurajându-le și inițiativele.    

Prof. învățământ preșcolar: Uleanu Mihaela-Iuliana 

              Prof. învățământ preșcolar: Sămărescu Oana-Irina 

 

 

DRUM PRIN LUMEA ALIMENTELOR SĂNĂTOASE 

 

 

O alimentație sănătoasă înseamnă să consumi acele alimente care îți dau o stare de bine, atât fizic, 

cât și psihic, fără a face excese. Nu trebuie să renunți la toate felurile tale de mâncare preferată, ci doar să 

le porționezi, astfel încât să nu dăuneze sănătății tale. 

 

Obiceiuri alimentare sănătoase 

1. Ia masa la ore regulate  

Un program de masă dezordonat poate avea un impact negativ asupra organismului tău. După fiecare 

masă, stomacul începe procesul de digestie și are nevoie de timp pentru a putea transforma toți nutrienții 

în energie. 

2. Nu mânca în grabă 

Senzația de foame și de sațietate este influențată de hormoni, care îi transmit creierului de câtă 

mâncare are nevoie organismul. Totuși, aceștia au nevoie de aproximativ 20 de minute pentru a provoca 

aceste tipuri de senzații. 
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3. Evită înfometarea 

Dacă îți dorești să scapi de câteva kilograme în plus, vei fi tentat să reduci cantitatea de mâncare pe 

care o consumi și astfel să te înfometezi. Totuși, acest lucru nu este recomandat, deoarece există mai multe 

șanse să recurgi la excese alimentare în urma unei perioade în care ai consumat prea puțină mâncare. 

4. Mănâncă mai puțin seara 

Pentru masa de seară, este recomandat să consumi alimente cât mai ușoare. În caz contrar, calitatea 

somnului va avea de suferit și vei avea mai puțină energie a doua zi. De asemenea, ai șanse mai mari să 

acumulezi kilograme în plus în acest fel. Nu uita că va trebui să iei masa cu cel puțin două-trei ore înainte 

de culcare. 

5. Micul dejun este cea mai importantă masă a zilei 

Consumul de alimente dimineața este cea mai bună sursă de energie pentru întreaga zi, deoarece 

crește nivelul de concentrare și contribuie la o stare de bine. În plus, dacă vei consuma suficientă mâncare 

în timpul zilei, sunt șanse mai mici să recurgi la excese la ore târzii. 

6. Bea suficientă apă 

Apa este esențială pentru organism, deoarece aceasta favorizează procesele de eliminare a 

reziduurilor, ajută în transportul de substanțe de la o celulă la alta și menține o temperatură constantă. 

Experții recomandă doi litri de apă pe zi. 

Prof. Dinu Cristina 

 

 

TEMPERAMENTUL - TEST DE PERSONALITATE 

 

Dorești să știi cărui temperament aparții? Nimic mai simplu! Răspunde afirmativ sau negativ la 

următoarele întrebări, ținând cont de un aspect important: sinceritatea! 

1. Ești năvalnic, uneori impulsiv? 

2. Ești vioi, plin de energie? 

3. Ai un calm aproape imperturbabil? 

4. Te caracterizează un tonus slab al conduitei? 

5. Îți ieși repede din fire? 

6. Te adaptezi ușor la orice împrejurare? 

7. Ești perseverent, răbdător? 

8. Ești capabil de acțiuni analitice de mare finețe? 

9. Ai sentimente durabile și puternice, dar ești inegal în manifestări? 

10. Buna dispoziție te însoțește mereu? 

11. Te concentrezi puternic în activitatea desfășurată? 

12. Îți manifești intens reacțiile afective? 
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13. Îți risipești neeconomic energia? 

14. Stabilești cu ușurință contacte cu alte persoane? 

15. Ești stabil în sentimente? 

16. Ești în general nesociabil, înclinat spre interiorizare? 

17. Periodic ești cuprins de stări de oboseală și indispoziție? 

18. Ai observat că nu ești înclinat spre sentimente puternice și stabile? 

19. Treci de la stări emoționale vii și rapide la indiferență, echilibru? 

20. Te caracterizează sârguința, conștiinciozitatea? 

21. După stări de indispoziție și oboseală, îți revii repede fiind activ și bine dispus? 

22. Ești exuberant, activ, vesel? 

23. Poți fi un prieten de încredere? 

24. Reziști stărilor de încordare și suprasolicitare? 

25. Ești încăpățânat? 

26. Ești vorbăreț, guraliv? 

27. Ai tendința de a fi calculat peste măsură? 

28. Ești neîncrezător în propria persoană și în alții, pesimist? 

29. Îți place să înfrunți greutăți, să opui rezistență? 

30. Te angajezi ușor într-o activitate anumită? 

31. Ești comod în general? 

32. Ai simțul datoriei și al responsabilității? 

33. Ai tendința de a-i domina pe alții? 

34. Îți vine greu să te concentrezi în acțiuni de lungă durată? 

35. Ai tendința de a fi mereu mulțumit? 

36. Ești capabil de sentimente durabile și profunde? 

Pentru fiecare răspuns afirmativ dat, acordați-vă câte un punct. Totalizați răspunsurile afirmative 

după cum urmează: 

Numerele1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33- temperament coleric 

Numerele2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34- temperament sangvinic 

Numerele3, 7, 11, 15,19, 23, 27, 31, 35- temperament flegmatic 

Numerele4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36- temperament melancolic 

De fapt, există patru temperamente de bază: două predominant introvertite (melancolic și flegmatic) 

și două predominant extrovertite (sangvin și coleric). Cel care a verificat știinţific teoria celor patru 

temperamente a fost Hans Eysenck. Testul lui îţi oferă posibilitatea să evaluezi nivelul unui singur 

temperament.  
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În continuare, veţi descoperi trăsăturile specifice fiecărui tip de temperament. 

1. Coleric                                                                                                            

a. Puternic. Colericii sunt în general persoane puternice și dure. Încă din vremea copilăriei, nu se vor speria 

de pedepse. 

b.  Agresiv. Temperamentul coleric este cel mai agresiv dintre toate temperamentele. Colericii au tendinţa 

de a se impune altora. Deseori le place să discute în contradictoriu, de aceea se ceartă mereu și găsesc 

întotdeauna o mulţime de argumente. 

c. Insensibil. Colericii sunt adesea insensibili la nevoile și simţămintele celorlalţi. Ei vor face declaraţii 

aspre, fără să le pese că aduc lacrimi sau tristeţe celor din jur. 

 d. Energic. Colericii au multă energie. Când această energie este canalizată corect, pot fi foarte eficienţi și 

productivi. 

2. Sangvin                                                                                                             

a. Sociabil și deschis. Sangvinii personifică termenul de „extrovertit”. Ei sunt prietenoși, vorbăreţi și 

sensibili la nevoile celor din jur. Oamenii se simt bine în preajma lor. De aceea, o serbare sau o întrunire 

tinde să devină plictisitoare fără prezenţa lor.  

b. Neatent. Sangvinii își uită repede prietenii pentru că nu sunt atenţi, nu se concentrează. Ei sunt seduși și 

încântaţi ușor de orice noutate – obiect, eveniment sau persoană – care apare în faţa lor. Copiii sangvini 

renunţă adesea la ceva ce tocmai au început, pentru altceva care le-a atras atenţia. Și aceasta, bineînţeles, 

atrage asupra mânia părinţilor. Părinţii cred că ei sunt nesupuși și sfidători, când în realitate sunt neatenţi. 

Dacă copilul tău este sangvin, nu uita că trebuie să-i repeţi de multe ori să facă un anumit lucru sau să 

respecte o anumită regulă. 

c. Împrăștiat și neorganizat. Gospodinele sangvine par femei foarte neglijente din cauza incapacităţii lor de 

a se organiza. Un conducător sangvin face de obicei multe greșeli din neatenţie. 

d. Voios, vesel și fără grijă. Sangvinii sunt de obicei optimiști, bine dispuși și expresivi, în special atunci 

când sunt în mijlocul altor oameni. Sangvinii pot lucra cu succes în spital, demonstrând o abilitate uimitoare 

de a-decor bine dispune pe bolnavi. 

3. Melancolic                                                                                                         

a. Îngrijorat și emotiv. Melancolicii au o puternică energie emoţională. Ei tind să fie tensionaţi, încordaţi, 

îngrijoraţi. Dacă nu învaţă să-și disciplineze emoţiile, ei nu vor reuși să lucreze în condiţii de presiune 

psihică. 

b. Creativ. Melancolicii sunt potriviţi pentru cercetare, arte, scrieri, filosofie. Ei se pricep la orice lucrare 

care necesită rezolvarea problemelor și/sau crearea unor lucruri. Studiile au arătat că oamenii care au un 

nivel înalt de anxietate au rezultate deosebite la testele de creativitate. Chiar și în alte domenii, cum ar fi 

tehnologia dentară, cei mai creativi tehnicieni sunt melancolicii. 
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c. Conștiincios și perfecționist. Melancolicii au în general o conștiinţă strictă și autoritară. Dacă nu-și 

urmează cu exactitate conștiinţa, ei vor avea puternice simţăminte de vinovăţie. Aceste standarde înalte îi 

ajută să facă o lucrare excelentă, uneori chiar perfecte. Însă standardele lor sunt atât de înalte, încât cu greu 

ar putea cineva să trăiască conform lor. 

d. Capricios, gânditor și sensibil. Melancolicii sunt de obicei oameni foarte sensibili. Ei nu pot să tolereze 

critica și suferă când sunt insultaţi, dispreţuiţi sau desconsideraţi. Melancolicii nu pot să uite ușor o mustrare, 

o umilinţă sau o dojană, ci tind să se gândească la ea.  

4.Flegmatic                                                                                                          

a. Calm, comod și nepăsător. Temperamentul flegmatic este cel mai calm și împăciuitor dintre cele patru 

temperamente. Flegmaticii nu le cauzează altora dureri sufletești și nu rostesc cuvinte pripite, pe care să le 

regrete mai târziu. Este atât de ușor să trăiești cu ei, încât de multe ori nici nu vei observa că sunt în preajma 

ta. Datorită naturii lor calme, ei pot lucra chiar și în condiţii de presiune psihică. Flegmaticii nu vor dori să 

deţină funcţii de conducere. 

b. Cu tact și diplomaţie. Flegmaticii sunt buni împăciuitori. Lor nu le place să vadă alţi oameni certându-se 

sau bătându-se. Ei sunt buni diplomaţi. Flegmaticii sunt oameni care te pot concedia dintr-o slujbă fără să 

te simţi jignit sau să fii mânios. 

c. Politicos, amabil, liniștit. De obicei, persoanele cu temperament flegmatic vorbesc foarte rar și acţionează 

încet, parcă lenevesc tot timpul. Chiar dacă sunt foarte ocupaţi, chiar dacă își îndeplinesc toate sarcinile, 

flegmaticii întotdeauna lasă impresia că nu se ocupă cu nimic. Șeful unui flegmatic poate spune: „Eu nu 

înţeleg când lucrează omul acesta, pentru că întotdeauna îmi face impresia că este pe punctul de a adormi”. 

d. Flexibil. Flegmaticii se obișnuiesc repede cu oamenii și situaţiile noi. Ei colaborează cu oricine și se 

acomodează rapid la schimbările de orice fel. O secretară flegmatică, căreia șeful îi spune: „Lasă ce faci și 

scrie-mi această scrisoare!“, va executa ordinul fără nici o împotrivire. În general, flegmaticii nu se plâng 

de condiţiile de lucru sau cele din familie, așa cum fac de exemplu melancolicii și colericii. 

 

Psiholog școlar: Manolescu Cristian 

 

 

DACĂ AȘ FI PENTRU O ZI PREȘEDINTE… 

 

 Un lucru îl știm cu toții: e greu să fii președinte și să ții țara sub control!  

 Dacă aș fi președinte pentru o zi, aș încerca să schimb țara în bine. Totuși, nu aș avea timp să fac 

totul într-o zi, ci doar să îndrept câteva aspecte. 

 Pentru început, aș investi în instituțiile de învățământ, copiii trebuie să învețe într-un loc adecvat. 

Aș pune mare accent pe școlile profesionale, cursuri de recalificare profesională și pregătirea pentru meserii 
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la mare căutare. Școala nu ne pregătește pentru muncă. Apoi, aș construi spitale pentru copii, mame și 

bătrâni care au nevoie de ajutor în privința sănătății. Pensiile, salariile, dar și alocațiile sunt și ele foarte 

importante, de aceea le-aș mări cu cel puțin 30%. Curățenia are și ea un rol important în viața noastră, dar 

oricât am încerca să păstrăm un mediu curat, există oameni cărora nu le pasă și poluează; aș încerca să 

opresc poluarea, oamenii ar trebui avertizați și mai apoi amendați, probabil doar așa vor înțelege că acțiunile 

lor sunt o greșeală. 

 Țara noastră nu este recunoscută la nivel internațional pentru bogățiile naturale, culinare sau 

culturale, dar nici pentru portul popular sau tradițiile vechi, deci aș încerca să dezvolt turismul. Cea mai 

eficientă metodă de a-l promova este cea din mediul online sau prin reclamele publicitare. Pentru acest lucru 

aș încuraja călătoriile în țara noastră. Aș pune pe picioare o campanie în care ar fi prezentate peisaje din 

toată țara pe parcursul întregului an, dându-le oamenilor posibilitatea să aleagă anotimpul în care să viziteze 

România. Această campanie ar veni la pachet cu poze, filmulețe și informații. Desigur, cu această ocazie aș 

promova și mâncarea, portul popular, tradițiile și târgurile din fiecare zonă, deoarece au specific diferit. 

 De asemenea, aș construi sisteme de irigații pentru ca agricultorii să își ude câmpurile în zilele 

secetoase de vară. Aș ajuta producătorii locali să își vândă produsele autohtone la piețe și în magazinele 

mari pentru a nu mai cumpăra produse din alte țări. Copiii de la orfelinate și bătrânii din aziluri au nevoie 

de sprijinul nostru. Aș construi adăposturi pentru animalele de pe străzi, deoarece nu mi se pare normal ca 

ele să trăiască într-un astfel de mediu.  

 De fapt, aș începe să schimb mentalitatea oamenilor, deoarece eu nu pot face nimic dacă aceștia nu 

au o gândire potrivită situației. Și nu în ultimul rând, aș încerca să recuperez o parte din mințile cele mai 

bune care au plecat din țară. 

Eleve: Dobra Mihaela, Meiuș Aida - Clasa a VII -a A 

Prof. îndrumător: Toma Georgeta 

 

 

ȘTIAȚI CĂ…? 

 

1. Un număr natural este număr perfect dacă este egal cu suma divizorilor săi pozitivi. Cifra 6 este cel 

mai mic număr perfect, deoarece 1 + 2 + 3 = 6. 

2. Cifra 7 este cel mai popular număr. Matematicianul Alex Bellos a cerut respondenților să identifice 

numărul lor preferat dintre toate numerele cuprinse între 0 și 100, iar peste 10% dintre aceștia au 

ales cifra 7. Pentru a argumenta această alegere este suficient să ne gândim la ce înseamnă 7 în viața 

noastră: 7 pitici, 7 zile pe săptămână, 7 culori ale curcubeului, 7 minuni ale lumii și 7 mări și țări 

pentru a sugera „depărtarea”. 
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3. Nu există suficient spațiu în universul cunoscut pentru a scrie un googolplex pe hârtie. Un 

googolplex este numărul 1010
100

, care se poate scrie ca 1 urmat de 10100 zerouri. 

4. În limba greacă „calcul” înseamnă „piatră”. A fost adoptat cuvântul acesta în matematică datorită 

faptului că Pitagora folosea pietricele atunci când își făcea calculele. 

5. Babilonienii au fost primii care au dezvoltat conceptul de zero ca indicator de poziție care indică un 

spațiu gol într-o succesiune de numere. Un grup de astronomi din Grecia Antică a folosit „O” ca 

marker de poziție. Teoriile sugerează că „O” a reprezentat în mod diferit „Omicron” (prima literă a 

cuvântului grecesc pentru nimic sau „ouden”), „Obol” (o monedă considerată a fi de mică valoare). 

Astronomul hindus Brahmagupta a elaborat regulile pentru adunare, scădere și multiplicare cu zero. 

Împărțirea la zero, pe de altă parte, s-a dovedit a fi o căutare mai supărătoare și provoacă și astăzi 

dificultăți. 

 

Elevi: Popescu Denis, Popescu Răzvan - Clasa a VI-a B 

Prof. îndrumător Nicolae Adriana 

 

 

MIRAJUL CUVINTELOR 

 

Boaba de strugure din vis 

 

            Toamna este anotimpul în care frunzele devin ruginii și cad din 

copaci formând un covor peste toată țara. Tot în acest anotimp fructele și 

legumele sunt numai bune de cules, ziua se micșorează, păsările migratoare 

se pregătesc de plecare în țările calde, iar animalele îți fac provizii pentru 

iarnă. 

            Intr-un weekend m-am dus la bunici; eram foarte entuziasmată, îmi 

făcusem bagajele cu o seară înainte. La bunici aveam viță-de-vie, așa că m-am apucat să o culeg împreună 

cu fratele și verișorul meu. In timp ce bunica dădea de mâncare la animale, noi am strâns toți strugurii, mai 

puțin un ciorchine care mi s-a părut mic și firav, așa că am decis să îl las acolo. 

Seara, când m-am dus la culcare, nu puteam adormi din cauza acelui ciorchine de strugure. Afară era frig și 

nu puteam ieși pentru a-l lua, dacă răceam? … Intr-un sfârșit m-a luat somnul. 

          - Hei, tu ! Deschide ochii ! zise cineva cu voce pițigăiată. 

          - Poftim?! Cine ești ? Tocmai ce am închis ochii, și ce caut afară ?! 

https://www.bbc.co.uk/radio4/science/5numbers1.shtml


 

29 

          - Sunt ciorchinele pe care nu l-ai cules, în plus eu trebuie să-ți pun ție întrebări ! De ce m-ai lăsat 

aici ? De ce m-ai despărțit de familia mea ? 

          - Imi pare rău! Nu am vrut, te-am … te-am văzut prea mic, așa că am vrut să 

te las să mai crești ! 

          - Eii, ai face bine să mă iei până seara viitoare! Frigul mă va ucide! Familia îmi 

ținea căldură, mă proteja de frig și de urât. 

          - Dacă știiiiaaammm…Mâine te voi duce la familia ta. Promit ! 

          Dimineața m-am dus direct la ciorchinele lăsat singur, l-am luat cu grijă și l-

am pus lângă familia sa. Simțeam că mi-am reparat greșeala!  

 

Elevă: Badea Miruna - Clasa a III-a A 

Prof. îndrumător: Petra Alina Elena 

 

Regatul bogățiilor 

 

  A fost odată ca niciodată o noapte, dar nu ca oricare alta. În acea noapte, vara 

a plecat pe furiș, lăsând în spate copaci strălucitori în noi veșminte aurii. 

 Dimineața, toată moșia regelui era altfel. Nuci 

lemnoase, în cămăși zdrențuite, cădeau pe poteca regatului. 

Frunze galbene cădeau din copaci și dansau cu mișcări de aripi 

moi. Grădinile palatului s-au împodobit cu perlele argintii ale 

brumei. Regele își ieșea din minți. Toamna ajunsese în regat! Era foarte speriat, 

deoarece el nu văzuse toamna până atunci. A anunțat regatul să se pregătească. 

Plimbându-se prin regat, regele a observat frumusețea și roadele aduse de toamnă. 

Merele erau aurii, ramurile copacilor erau pline de lumina și parfum. Culorile erau spectaculoase: de la 

galbenul pal, la roșul de foc. Văzând toate aceste schimbări și fascinat de tot ce era în natură, regele a realizat 

că toamna este anotimpul de aur.  

Toamna a avut de atunci un loc special în inima regelui!  

Elev: Prelegea Darius - Clasa a VI-a D 

Prof. îndrumător: Tudor Cristela 
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Târziu... 

                   

      În răcoarea dimineții, pădurea pare de aramă, poleită de razele timide ale 

soarelui. Toamna târzie își îngrămădește norii negri și mișcători deasupra muntelui. 

Pe pământul amorțit cad miresme stinse și frunze veștejite. Liniștea se afundă în 

sunetul cristalin al râului. Se simte parfumul îmbietor al fructelor, iar prunii, merii, 

perii și alți pomi din livadă deschid ochii uimiți și se scutură zgribuliți de frigul de 

afară. 

   Marea de verdeață se îngălbenește. Peste coroanele din foc ale copacilor, adie 

vântul tomnatic, scuturând frunzele multicolore oferind pământului un covor pufos. 

    Păsările călătoare pleacă vâslind în înălțimi pe cerul trist, lăsând în urmă cuiburile în care au stat în 

anotimpul cald. În curând și zumzetul insectelor se va stinge încet, încet... 

     Toamna se sfârșește pe nesimțite, ascunzând tainic mistere. Câmpiile și grădinile se usucă, lăsând în 

urmă poveri grele. O liniște apăsătoare, o liniște grea și rece se apropie vestind venirea iernii. Copacii și-au 

pierdut podoaba, iar frunzișul ruginiu este așezat în tot codrul. Vin nopțile răcoroase, iar frigul se lasă ușor, 

spulberând tainele ascunse ale toamnei. 

 

Elevă: Dobra Mihaela - Clasa a VII-a A 

Prof. îndrumător: Grigore Nicoleta 

 

În căutarea nucilor 

 

În timp ce vara pleacă tiptil, toamna își face simțită prezența cu vreme rece și cu copaci care 

strălucesc în noile lor haine aurii. 

 Într-o zi frumoasă de toamnă târzie, Căstănuță cel Mic, alături de prietenul lui Aricel, au plecat la o 

plimbare cu gândul să caute nuci ascunse sub covorul multicolor, în timp ce gâzele plăpânde căutau adăpost 

sub mormanul de frunze căzute.  

 La un moment dat, cei doi s-au oprit lângă un copac gros care rămăsese fără 

frunze, în timp ce din alții plouau frunze galbene. 

 În timp ce se uitau printre copaci, nuci lemnoase în cămăși zdrențuite cădeau 

pe potecă. 

- Uite, Căstănuță, pe potecă!, spuse Aricel. 

- O să ne întoarcem cu o grămadă de nuci! 
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În timp ce mergeau spre casă, cei doi prieteni erau fascinați de stolurile mari de păsări călătoare care 

vâsleau în înălțimi.  

- Uite, tati, câte nuci am adus!, spuse Căstănuță cel Mic. 

- Ne vom bucura de ele și le vom savura întreaga iarnă, a zis Căstănuță cel Mare. 

Cei doi iepuri, Căstănuță cel Mic și Căstănuță cel Mare s-au bucurat de nuci împreună cu  

prietenul lor Aricel, într-o după-amiază de toamnă minunată. 

 

Elev: Stanciu Ștefan - Clasa a VI-a A 

Prof. îndrumător: Tudor Cristela 

 

Tablou de toamnă 

 

 A sosit toamna. Zilele se micșorează și nopțile devin mai lungi și răcoroase. Vântul adie încet printre 

ramurile copacilor desfrunziți, care, parcă, roagă stolurile de păsări călătoare să mai rămână și să-i răsfețe 

cu ciripitul lor vesel. Frunzele căzute strălucesc acum ca niște monede de aur și foșnesc cu cele din urmă 

puteri strivite de pașii grăbiți ai trecătorilor. Covorul de brumă rece a distrus petalele florilor gingașe și le 

apleacă spre iarba ofilită. Se pregătesc pentru somnul de iarnă și visează la rochițele multicolore pe care le 

vor îmbrăca la balul primăverii. 

 Culorile magnificei toamne sunt fără egal: de la galbenul pal la roșiaticul 

de foc, pânzele presărate pe alocuri cu nuanțe de ruginiu și arămiu o fac pe 

pictoriță de neîntrecut. Soarele palid se ascunde după norii cenușii și, uneori, 

lacrimile lui septembrie udă pământul. Prin drumul pietruit, praful, transformat 

în noroi, răpește copiilor bucuria de a se juca afară. Totuși, toamna, aceștia se 

duc cu zâmbetul pe buze la școală. 

 Aceeași doamnă ne dăruiește merele și perele aurii din grădina bunicilor, 

cu miros parfumat și miezul dulce ca mierea, gutuile galbene, amărui și nucile tari, de care ne vom bucura 

toată iarna. Gospodinele culeg fructele și prepară din ele plăcinte aromate, care, nouă, copiilor ne plac foarte 

mult. Micuțele gâze, păsările și animalele, cu scorburile și cuiburile pline de bunătățile adunate, se ascund 

de zâna cu rochie de frunze ruginii care gonește în caleașca ei către castelul din pădurea îmbrăcată în platoșă 

de aramă. 

Toamna este anotimpul care pregătește natura amorțită să-și împrospăteze forțele pentru minunata 

revenire la viață din primăvară.  

Elevă: Mihai Leontina Maria - Clasa a VI-a B 

Prof. îndrumător: Tudor Cristela 
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Toamna 

                                                                                   

Toamna iarăși a sosit,                     Mere, pere, struguri, nuci 

În mătăsuri pe pământ.                   Și gutui așa de dulci!  

Și cu multe bucurii,                         Ne zâmbesc din pomi și-așteaptă, 

Pentru voi, iubiți copii!                  Copiii să le culeagă. 

                                                                          

Elevă: Stanislav Marina Beatriz - Clasa a V-a A 

Prof. Îndrumător: Grigore Nicoleta 

 

Tablou de toamnă 

 

Peste deal și pe câmpie  În grădină-s gladiole 

Praf de argint s-a așezat;   Și brândușe violete, 

Plânge tristă-o ciocârlie;  Iar albinele devreme 

Cerul este-ntunecat.   Se întrec în piruete. 

 

Peste bolta cenușie   Măru-n curte e-ncărcat 

Sunt brodate linii frânte.  Ca un brad de sărbători 

Gata de călătorie,   Cu fructe roșii ornat. 

Păsările-s pregătite.   Iată, vin culegători! 

 

Se așterne pe pământ, 

Strat de frunze ruginite, 

Cad purtate-ncet de vânt 

Și așteptă osândite.    

 

Elevă: Maria Ghilencia - Clasa a V-a A 

Prof. îndrumător: Grigore Nicoleta 
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Durerea 

 

Și atunci am simțit cum se simte să fii răvășit și călcat de mii și mii de pași apăsați. Dar cum am 

ajuns să fiu în această situație?  

Păi... totul a început într-o zi de septembrie  pe când soarele 

încă mai încălzea pământul cu razele sale fine, cu dragoste și iubire, 

vântul adia și păsările zburdau tărâmul magic al cartierului meu. 

Din senin, m-am hotărât să merg la o mică plimbare prin parc, 

unde știam că îmi voi întâlni toți prietenii.  

Era toamnă, așa că frunzele viu colorate erau la tot pasul. 

Dintr-o dată, am zărit un copac imens, dar rămas fără frunze, care, din cauza vântului s-au risipit pe pământ. 

Erau mii și mii de frunze, dar toate diferite: una era mai mare, una mai colorată și tot așa. Puteam sta să le 

privesc ore întregi. 

Deodată, un om care a trecut pe lângă mine a călcat o frunzuliță care stătea separată de celelalte. M-

am dus să verific dacă este bine, deoarece știam că și ele au viață. 

- Oh, nu! Nu te simți bine, așa-i? am întrebat eu frunzulița. 

- Nu prea, dar chiar mi-ar fi de mare ajutor dacă m-ai readuce la prietenele mele. 

- Cu siguranță, am spus și am dus-o lângă celelalte frunze. 

Nici nu îmi pot explica cum am ajuns să stau și eu întinsă pe pământul amorțit, ca ele. Exista doar o 

variantă: am devenit și eu o frunză. M-am speriat, dar imediat mi-am dat seama că totul o să fie bine, 

deoarece oamenii sunt buni si nu ar călca niciodată o frunză; sau cel puțin asta credeam. 

În acea secundă, un pas imens m-a acoperit. Era o durere nemaiîntâlnită. Sufeream în tăcere, 

neputând să țip. Atunci, mi-am dat seama ce durere simt micile frunze, care par niște obiecte. 

Imediat, am auzit pe cineva care îmi striga numele. Era Ioana, prietena mea. M-am întrebat ce se 

întâmplase, iar ea mi-a spus speriată: 

- Ești bine? Stai de mai bine de un sfert de oră holbându-te la acele frunze.  

Atunci, mi-am dat seama că tot ceea ce se întâmplase fusese doar în capul meu, dar și că oamenii 

trebuie să se gândească: cum ar fi dacă eu aș fi acel “obiect” ? 

 

Elevă: Cruceru Medeea - Clasa a VIII-a A 

Prof. îndrumător: Grigore Nicoleta 
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Elevă: Comănici Alexia Gabriela - Clasa: a VII-a B 

Prof. îndrumător: Dascălița Ana-Maria 

Toamna 

 

Mai ieri tot era-nverzit,  

Astăzi este aurit; 

Frunze cad nemărginit 

Pe pământul răvășit. 

Iată, pleacă și cocorii! 

Iar pe cer se-adună norii, 

Îmi miroase a furtună 

Și chiar nu vorbesc în glumă! 

Ploaia cea înverșunată 

S-a așternut deodată. 

Frunze zboară în decor 

Fac pământului covor, 

Covor moale, arămiu, 

Fără pic de verzuliu. 

Vântul șuieră de zor 

Parcă zici că e un cor. 

Toamna, gata, a venit 

Anotimpul cel iubit! 

 

Elevă: Ioniță Miruna - Clasa a VII-a B 

                                                                       Prof. îndrumător: Dascălița Ana-Maria 

 

Bogățiile toamnei 

 

Iarăși toamna a venit, 

Peste tot a-ngălbenit, 

Chiar și frunzele deodată, 

S-au strâns toate laolaltă. 

Copacii cei înverziți, 

Acum toți sunt veștejiți 

Și își caută-n zadar 

Un loc cald, nu-nfrigurat! 

Nu mai este chiar la fel 

De când vremea de oțel 

A sosit și s-a extins 

Și vânt rece a întins. 

Chiar și păsările toate 

Au pornit spre țări mai calde 

Și-așteaptă-ngândurate 

Să sosească martie, poate, 

Ca să poată reveni, 

De unde ele-au pornit. 

Distracția acum începe, 

Când micuții copilași 

Se duc veseli pe imaș 

Ca să strângă frunze multe, 

Să le-admire, să se-ncânte! 

Totuși, ce e mai gustos, 

Rămâne cel mai frumos: 

Atunci când în vie vezi 

Bobițe multe ce lucesc, 

Agățate de un moț, 

Gata să se lase-n jos! 

Prunele alăturate, 

Dornice să fie luate, 

Savurate și mâncate, 

Stau câte zece pe-o creangă, 

Și așteaptă ca să vadă 

Cine le-o pune-n desagă. 

Multe altele mai sunt: 

Mai zemoase, aromate, 

Cu gust dulce, nu sărate; 

Dar voi să rețineți că 

Toamna multe ne oferă 

Și nu transformă-n ruine 

Tot ce aceasta prosperă… 
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Toamna  

 

Iată , toamna a venit! 

Frunzele au îngălbenit. 

Și elevii veseli 

La școală au venit. 

Ploaia a venit îndată 

Udând livada toată. 

Florile s-au uscat 

Și noi în clasă am intrat. 

 

Elev: Pană Andrei Cristian - Clasa a IV- a A 

Prof. îndrumător: Trașcă Iuliana 

 

Povestea toamnei 

 

           A venit timpul ca prințesa „Toamnă” să domnească peste 

Terra. Ea aduce frigul, dar și ospățul dorit de supușii săi iubiți. Întinde 

cu multă grijă, bruma ei groasă ca argintul, iar pe unde calcă magia 

ei aduce roade coapte cu multă grijă. Unele fructe sunt gustoase 

naturale, cât și preparate.  

         Nucii adormiți după zile și luni, aduc nucile mult dorite pe 

crengile înălțate ale pomului, iar ploaia intensă dă semn de un început 

de toamnă ca la carte. Dovlecii se pun în plăcinte, merele în prăjituri, 

strugurii se transformă în must , iar din pere și gutui se face compot.  

       Frunzele copacilor se schimbă în podoabele cele mai frumoase 

ale acestui anotimp. Alt detaliu important este și draga noastră școală 

la care venim cu mult entuziasm în fiecare zi. Profesorii ne așteaptă în prag cu lecții și povești amuzante, 

dar și extrem de importante cu ajutorul cărora vom descoperi lumea.  

Toamna este un anotimp de poveste! 

                                            

Elevă : Rizea Sofia Ana Maria - Clasa a IV- a A 

Prof. îndrumător: Trașcă Iuliana 
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Magia toamnei 

 

        După cel mai călduros anotimp al anului a venit ploioasa toamnă. Frunzele copacilor măreți au început 

să își schimbe culoarea și încet una câte una au început să cadă formând un covor cărămiziu și auriu. Fructele 

și legumele de sezon sunt cele mai căutate: struguri, gutui, nuci, dovleci, vinete, ardei și multe altele.  

        O perioadă importantă reprezintă începerea școlii, când copiii cu ghiozdane în spate și cu flori 

împarfumate se îndreaptă către școală. În spatele fiecărui copil se află părintele încărcat cu multe emoții și 

multe așteptări privind începerea anului școlar.  

         Micii școlari abia așteaptă să își revadă colegii 

și pe doamna învățătoare care îi întâmpină în pragul 

clasei cu brațele deschise. Toamna este un anotimp 

multicolor cu fructe și legume gustoase și multe 

momente unice. 

 

                                                                          

 

Elevă : Mihalache Miruna Elena - Clasa a IV- a A 

Prof. îndrumător: Trașcă Iuliana 

 

  

Zâna toamnei 

 

         Se spune că undeva departe trăia un bătrân pe nume”Bătrânul 

anotimpurilor”, iar cele patru zâne minunate ne aduc în fiecare 

anotimp culoare și bucurie. Dar acum să vorbim despre Zâna 

toamnei.... 

          Printre sălciile mele pletoase din grădină, printre crengile lor 

cu frunze aurii, la asfințitul soarelui își face apariția cea de-a treia 

doamnă a bătrânului numită „Zâna toamnă”. Oamenii care au 

muncit în primele două anotimpuri culeg roadele odată cu venirea 

toamnei, iar munca lor a fost răsplătită așa cum doamnele 

învățătoare ne răsplătesc la finalul anului școlar. 

     Toamna ne bate la ușă și ne delectează cu zeci de culori rupte 

din cele mai frumoase tablouri și poartă podoaba cea mai de preț în buzunare, iar frunzele ne șoptesc fericirea 

căzând lin către pământ, iar parfumul florilor de primăvară îl simțim în gustul fructelor de toamnă. Toamna 
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ne arată și o latură mai întunecată din cauza schimbărilor și ne duce cu gândul la cursul ireversibil al vieții, 

care poate fi asemănător cu cele patru anotimpuri.  

Elevă : Lazăr Maria Emilia - Clasa a IV- a A 

Prof. îndrumător: Trașcă Iuliana 

 

Natura este totul 

 

Natura e tot ce ne-nconjoară. 

Depinde de noi să nu dispară! 

Dacă noi o vom proteja 

Viața poate continua. 

Cum oare am putea respira 

Dacă aer curat nu am avea? 

Dar vegetația , firește 

Aerul mereu primenește. 

De aceea, fetițe și băieți, 

Veniți cu toți să plantăm puieți! 

Fiindcă doar prin frunzele verzi 

Pământul respiră, să crezi! 

Iar setea cum ne-am potoli 

Dacă pe pământ ape nu ar fi? 

Să le păstrăm, deci, curate! 

Nici nu e greu, oricine poate. 

Trebuie doar să nu arunci 

În apele mici sau adânci 

Resturi sau alte murdării. 

Și spune aceasta și altor copii! 

 

Elevă: Bengulescu Teodora - Clasa a IV-a B 

Prof. îndrumător: Ion Valeria 
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ARTA - O POVESTE A SUFLETULUI 

             

 

 

Arta pentru copii este o stare de spirit, o creație care se adresează sufletului. O activitate de desen, 

pictură, origami, modelaj  poate elibera… 

         Arta, fie că ne referim la pictură, desen, colaj, muzică, teatru sau dans, este o modalitate foarte bună 

de a le stimula copiilor potențialul creativ, dar și deschiderea spre experimente, fără a le fi teamă de greșeli. 

Dezvoltarea personală prin artă este un subiect tot mai invocat de specialiști. De ce? Pe lângă dezvoltarea 

unui set întreg de calități, arta are și efect de recuperare afectiv-emoțională, atât pentru copii, cât și pentru 

adulți.  

DOBRINOIU DIANA – MIRIŢĂ CORINA 

Grădiniţa cu Program Prelungit Bascov  

GRUPA Mare B – Năzdrăvanii 
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NOUTĂȚI  EDITORIALE 

 

Beneficiile cititului sunt nenumărate. Ne ajută să fim mai creativi, să ne învingem frica, să fim 

empatici și înțelegători, să conștientizăm pericolele și să abordăm cu discernământ lucrurile care ne ies în 

cale. Un alt beneficiu este acela că lectura ne deschide uși către lumi fascinante în care putem evada, ne 

oferă șansa de a reflecta, de a descoperi povești surprinzătoare și a înțelege altfel lucrurile prin vocile 

autorilor preferați sau prin ale celor abia descoperiți. 

Împărtășind aceeași curiozitate și bucurie de a descoperi lucruri noi, am adunat mai jos 

recomandările noastre de cărți nou apărute pe care merită să le pui pe lista de provocări la început de an. 

Vorbim despre noutăți editoriale pline de magie, lumi incredibile, povești de viață care te țin cu sufletul la 

gură și personaje captivante și diverse. 

* La Editura Univers a apărut continuarea romanului Caietul de Ioana Chicet Macoveiciuc. 

Aceasta se numește Caietul –roman ilustrat pentru copiii care cresc. De data asta, Caietul misterios are 

răspunsuri pentru întrebările (uneori dificile) ale copiilor și atât fetele, cât și băieții, se vor regăsi în el. 

* La Editura Arthur, pasionații universului Harry Potter au acum o nouă carte de adăugat la 

colecție:Povestirile Bardului Beedle, de J.K. Rowling. O carte clasică a Magosferei, aceasta a ajuns în 

atenția cititorilor Mageamii pentru prima dată în Harry Potter și Talismanele Morții. Acum, grație noii 

traduceri a lui Hermione Granger din runele străvechi, cu introducere, note și ilustrații de JK Rowling, cartea 

vă așteaptă să o răsfoiți.  

Tot de la Editura Arthur, vă recomandăm Pericol la mare de Raluca Poenaru. Când te cheamă 

Pericol și ești un puști dur și periculos, viața nu e deloc ușoară, nici măcar în vacanță la mare. Distracție, 

relaxare? Jocuri și voie bună? Păi, cum să te bucuri de timpul liber când tot soiul de situații neprevăzute îți 

periclitează reputația. Unde mai pui că infractori dubioși par să pândească la tot pasul. Vă invităm să 

descoperiți aventurile lui Pericol! 

De la Editura Frontiera, vă recomandăm: 

- Haiku siberian, text Jurga Vile, ilustrații Lina Itagaki, traducere Alina Nucă- un roman grafic despre 

deportarea unei familii de lituanieni în Siberia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Romanul este 

scris din perspectiva lui Algis, un băiat de 13 ani. Povestea și personajul sunt inspirate din experiența reală 

cu deportarea a tatălui autoarei. Recomandată pentru 12+ 

- Povestea cu lupul de William McCleery, ilustrații Dan Dulău, traducere Andra Matzal, deschide colecția 

MicRoman, dedicată cititorilor începători. Opera este despre un tată care îi spune băiețelului său de cinci 

https://edituraunivers.ro/carte/copii/caietul-roman-ilustrat-pentru-copiii-care-cresc-mari-volumul-ii/
https://www.editura-arthur.ro/info/carte/povestirile-bardului-beedle
https://editurafrontiera.ro/produs/povestea-cu-lupul-william-mccleery/
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ani o poveste. Doar că povestea crește și crește de la o seară la alta, la solicitarea băiețului, și capătă noi și 

noi valențe. Recomandată pentru 7-12 ani.  

* Editura Polirom vă propune - Strania Bibliotecă de Haruki Murakami 

În timp ce se întorcea de la şcoală, tânărul erou al cărţii se trezeşte întrebându-se cum se colectau impozitele 

în Imperiul Otoman, aşa că se duce la biblioteca municipală să vadă dacă există o carte despre acest subiect. 

Mare greşeală! Un bătrân ciudat îl conduce într-o sală de lectură specială, aflată în subsolul bibliotecii, care 

se dovedeşte a fi, spre uimirea băiatului, un imens labirint. De parcă n-ar fi fost de ajuns, descoperă că este 

prizonier alături de un Om Oaie, care face nişte gogoşi excelente, şi de o fată care vorbeşte prin gesturi. 

Dacă nu va ajunge acasă la timp pentru cină, mama lui va fi teribil de îngrijorată. Cum va reuşi să scape din 

această bibliotecă de coşmar? 

* Editura Pandora recomandă Neliniștea serii de Marieke Lucas Rijneveld. Cartea urmărește povestea 

unei familii care deține o fermă de animale într-o zonă rurală nespecificată, un spațiu unde inocența se 

întâlnește cu violența și unde orice semn de risipă ori de distracție e aproape un păcat. Personajul central 

este Jas, o fetiță de zece ani, care se luptă cu anxietatea și neliniștea și care a descoperit un mod doar al ei 

de a privi lumea. Într-o dimineață rece de iarnă, viața familiei este dată peste cap de un accident tragic, iar 

Jas este convinsă că totul s-a petrecut din vina ei. Romanul este o poveste dureros de sinceră, o lectură 

răscolitoare și o meditație profundă asupra modului în care oamenii reacționează atunci când sunt loviți 

brusc de o pierdere și sunt scoși cu asprime din normalitatea cu care erau obișnuiți. 

*De la Editura Humanitas vă sugerăm Un băiat ca toți ceilalți de Lorenzo Marone 

Această carte spune povestea lui Mimì, un copil de doisprezece ani cu rezultate excelente la școală 

și o pasiune aparte pentru benzile desenate cu supereroi. În 1985, Mimì îl cunoaște pe Giancarlo Siani, 

supereroul său personal și nimeni altul decât tânărul jurnalist de la Il Mattino, care avea să își piardă viața 

în numele adevărului. În zilele premergătoare asasinării lui Giancarlo de către mafie, Mimì descoperă 

însemnătatea prieteniei, importanța cuvintelor și a curajului și că supereroii există și în viața reală. Textul 

surprinde cu multă căldură, profunzime și nostalgie lumea copilăriei și importanța alegerilor care ne 

modelează destinul și viața. O lecție extraordinară despre curajul de a lupta de partea binelui, despre 

speranță, prietenie, despre adevăr și valoarea cuvintelor. 

Lectură plăcută! 

 

Prof. Tudor Cristela, prof. Grigore Nicoleta, prof. Ruță Cătălina 
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SĂ NE FOLOSIM INTELIGENȚA - REBUSURI MATEMATICE 

                                                                       

 

REBUS – Unghiuri 

 

1. Un grad sexagesimal are 60  de … 

2. Unghiul cu măsura egală cu 180˚ este un unghi ... 

3. Unghiul cu măsura mai mică de 90˚este unghi ... 

4. Două unghiuri opuse la vârf au proprietatea de a fi ... 

5. Două unghiuri a căror sumă a măsurilor este egală cu 90˚ se numesc unghiuri ... 

6. Unghiurile care au vârful comun, o latură comună și celelalte două laturi sunt de o parte și de alta a 

laturii comune sunt ... 

7. Instrumentul folosit pentru măsurarea unghiurilor este ... 

8. Figura geometrică formată din două semidrepte cu originea comună ... 

9. Semidreaptă situată în interiorul unui unghi, având originea în vârful unghiului și care îl împarte în 

două unghiuri congruente se numește ... 

10. Trei sau mai multe puncte ce se află pe aceeași dreaptă, trasată sau nu, se numesc ... 

 

 

Elevă: Dragomir Teodora Nicoleta 

Clasa a VI-a B 

Prof. îndrumător: Nicolae Adriana 
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Rebus matematic. 

 

I. Completați rebusul cu noțiunile corespunzătoare textului de mai jos. Complectând corect 

rebusul, de la A la B veți obține numele unei discipline importante. 

 

1. Rezultatul adunării. 

2. Numerele care se înmulțesc. 

3. Schimbarea locurilor termenilor unei sume- proprietate 

4. Rezultatul scăderii. 

5. Numerele care se adună. 

6. Operație matematică. 

7. Al doilea număr al scăderii. 

8. A mări un număr de trei ori. 

9. Primul număr al scăderii. 

10. Gruparea termenilor unei sume-proprietate. 

                                                                  

Elev: Udrescu Ioana Bianca. Clasa a VII-a V.U.    

                                                                                     Prof. îndrumător: Răducanu Ionela 
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II. Completați rebusul cu noțiunile corespunzătoare textului de mai jos. Complectând corect 

rebusul, de la A la B veți obține numele unei discipline importante. 

 

1.Segment determinat de două puncte de pe cerc. 

2.Punct aflat la aceeași distanță față de toate punctele cercului. 

3.Segment determinat de centrul cercului și de un punct al cercului. 

4.Porțiune a cercului cuprinsă între două puncte ale cercului. 

5.Coardă care conține centrul cercului. 

6.Puncte care aparțin aceluiași cerc. 

                                                                           Elev: Mitroi Iasmina.  Clasa a VIII-a V.U.    

                                                                                       Prof. îndrumător: Răducanu Ionela 
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