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D.D. Am alături pe IONESCU ALEXANDRU
IONUŢ, elevul care în primăvara anului 2013 a adus
şcolii noastre Locul I la Olimpiada Națională de
Educaţie tehnologică. Ce înseamnă pentru tine să fii
olimpic naţional?
I.A.I. A fi olimpic naţional este o onoare şi în acelaşi
timp, o mândrie. Nu sunt mai presus decât ceilalţi , dar
viaţa mea s-a schimbat din momentul în care am văzut
ce poţi obţine dacă munceşti. Am lucrat foarte mult
pentru a avea acest titlu. Am încercat ca această
olimpiadă să nu reprezinte un stres pentru mine şi am
învăţat din plăcere.
D.D. Ca învăţătoare a ta, pot spune că în ciclul primar ai dat dovadă de multă ambiţie, sârguinţă
şi competitivitate. Care este secretul sau reţeta pentru a obţine un asemenea rezultat?
I.A.I. Eu am plecat hotărât să câştig. Poate la început nu eram atât de sigur pe mine, dar, cu
timpul, am înţeles că pot şi că voi da tot ce este mai bun din mine. Nu aş fi reuşit fără îndrumarea
doamnei profesoare Neagu Mihaela, căreia vreau să-i mulţumesc pentru sprijinul acordat ,dar şi
cadrelor didactice ale Școlii Tudor Vladimirescu. Este foarte important să fii susţinut şi să ştii că
toată lumea are încredere în tine. Pentru a obţine locul 1 am încercat să înţeleg, să aplic tot ce am
învăţat şi să mă concentrez să fac totul bine. Acesta a fost principiul după care m-am ghidat.
D.D. Cum a fost atmosfera? Ce activităţi aţi derulat în tabără în perioada de dinaintea
concursului?
I.A.I. În prima zi când am ajuns acolo nu prea am avut timp să ne cunoaştem foarte mult
deoarece următoarea zi se derula prima probă, cea scrisă, pentru care a fost necesară o scurtă
recapitulare. Însă, după terminarea probei, am început să vorbim şi am ajuns să legăm prietenii de
lungă durată şi chiar şi acum mai păstrăm legătura. Atmosfera a fost minunată şi pentru mine a
fost o experienţă de neuitat. Am avut oportunitatea să cunosc copii din toate colţurile ţării,
diferite caractere. Eram cei mai buni dintre cei buni, iar concurenţa era foarte mare. Toţi eram
pregătiţi să câştigăm.
D.D. Ce ai simţiţ când ai fost premiat, în cadrul unei festivităţi dedicate învingătorilor, chiar de
Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie?
I.A.I. În momentul în care am auzit că la premierea de la Universitatea din Piteşti o să fie şi
domnul Ministru, am fost foarte fericit. Am fost foarte mândru atunci când am dat mâna cu
dumnealui şi îmi doresc ca această experienţă să se repete. Numai muncind poţi să ajungi să
câştigi! Şi la Călăraşi, locul unde s-a desfăşurat olimpiada, au fost prezente cele mai importante
persoane ale învăţământului şi judeţului. Şi atunci au fost momente emoţionante pentru mine .
D.D. Ce sfat le-ai da colegilor tăi din Școala Tudor Vladimirescu şi nu numai lor?
I.A.I. Îi sfătuiesc să înveţe dacă vor să obţină ceva. Şi nu mă refer la ,,tocit”, ci la a învăţa încât
să înţelegi tot. Ştiu că în şcoală sunt foarte mulţi copii talentaţi şi pregătiţi de cadre didactice
valoroase şi cred că în curând vor apărea noi rezultate şi mai bune, dacă nu au apărut încă.
Trebuie să aibă încredere în propriile puteri! Numai aşa se pot obţine premii şi merite.
D.D. Îţi mulţumim pentru cuvintele frumoase şi îţi urăm mult succes pe mai departe!
I.A.I. Vă mulţumesc şi eu şi sunt mândru că m-am format şi remarcat la cea mai nouă şcoală din
Piteşti, Tudor Vladimirescu.
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Prof. Daniela

Dulică

REZULTATE OBȚINUTE DE ELEVII ȘCOLII LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE
CONCURSUL NAȚIONAL EUCLID- ETAPA I
LIMBA ROMÂNĂ
PREMIUL I MEDALIE DE AUR: NĂFTICĂ OVIDIU(II A), FLOREA TIBERIU(III ),
MEDALIE DE ARGINT: VASILE MIHAI(II A), NEDELEA ALEXANDRU( III A)
MEDALIE DE BRONZ: BRICEAG DIANA ELENA(V A), DUMITRESCU ALEXANDRA ELENA( V A)
GHIATA TEODORA(III B)
PREMIUL II: GRIGORE ADELIN(II A), GHERMAN MARIA ELIZA(III A), ALDEA TEODORA(IIIB), BUCȘAN MARA (III B), ZAMFIR FLORENTINA (III B),
DRAGOMIRESCU CHRISTIAN(IV A), VRINCEANU DARIA IOANA(III), BRANISTE VICTOR PETRU(III A), CIRSTEA VALENTINA GEORGIANA(V A),
FIERĂSTRĂU MIRUNA(VA),
PREMIUL III: FIERĂSTRĂU IVONA(II A), TUDOR ȘTEFANIA(II A), BUDEA EDUARD (II A), BURICEA MIHAI (II), BUCSAN MARA(III B), BRADEANU
MIHAELA ALEXANDRA (III A), STANCU GABRIELA ALEXANDRA (IIIA), STANCU LUCA (IIIB), NEDELEA ANDREEA (III B), PUIU SORIN STEFAN (III A),
GLONT IOAN RARES (IV A), BUDEA RALUCA(V A), ȘERBOIANU ALEXANDRA(V A).
MATEMATICĂ
PREMIUL I: MEDALIE DE AUR: PĂUN DARIA(V A), DIACONU ANTONIO(V C)
MEDALIE DE ARGINT: NĂFTICĂ OVIDIU(II A)
MEDALIE DE BRONZ: NEDELEA ANDREEA(III B)
PREMIUL III:FIERĂSTRĂU IVONA(II A), GRIGORE ADELIN(II A), STAMATE DAVID(II A), CHIRIAC
VIVIANA(II B), GHIATA TEODORA(III B)

CONCURSUL NAȚIONAL EVALUARE ÎN EDUCAȚIE- ETAPA I
LIMBA ROMÂNĂ
MEDALIE DE AUR: BOTA EVELINA MIHAELA(II C), MITRAN RARES(II B), VASILE MIHAI (II A)
MEDALIE DE ARGINT: GRIGORE ADELIN(II A), BUDEA EDUARD(II B), ALDEA TEODORA(III), GHIATA TEODORA ELENA(III A), NEDELEA ANDREEA(IIIA)
MEDALIE DE BRONZ: CHIRIAC VIVIANA(II B), SULU DARIA(II B), GHIAȚĂ TEODORA(III B), ALDEA TEODORA(III B)
MATEMATICĂ
MEDALIE DE AUR: PĂUN DARIA(V A), CHIȚU ANDREI(V A), POPA ADELIN COSTIN(V C)
MEDALIE DE ARGINT: GRIGORE ADELIN(II A), BUDEA EDUARD(II B) STAMATE DAVID(II A), BUDEA RALUCA(V A)
MEDALIE DE BRONZ: SIMINEA ANA MARIA(II A)MATEI TICU ANDREEA(II), NĂFTICĂ OVIDIU(II A), STEFAN ANA(II)

CONCURSUL NAȚIONAL BESTEDU (etapa initiala)
LIMBA ROMANA
PREMIUL I:
CLASA I A: IANCU SIMINA, CAPRAGIU- RISTEA IOANA VICTORIA
PREMIUL II
CLASA I A: DUMITRAŞCU ERIKA, FLEANCU LORENA
CLASA I D:GRIGORE STEFAN, VLASIE ILEANA , CODRESCU ALEXANDRA
PREMIUL III
CLASA I C: ZANFIR ALEXANDRU
MATEMATICA
PREMIUL I
CLASA I A: TODUT SASHA, POLEXE RIANA, DUMITRAŞCU ERIKA, SĂBĂREANU ANDI MIHAI
CLASA I B: DUMITRU IOAN LEONARD, MANEA ALEXANDRU, TĂNASE EDUARD GABRIEL
CLASA I C: MANEA DENIS
CLASA I D: MATEESCU ŞTEFAN ALEXANDRU

CONCURSUL JUDEȚEAN DE CE HARRY POTTER ŞI NU HARAP ALB(literatură) : PREMIUL III: MUZURU LAVINIA
CONCURSUL JUDEȚEAN PLUS ȘI MINUS POEZIE (OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ : PREMIUL III : PĂUN DARIA(V A)
CONCURSUL JUDEȚEAN COPIII-VIITORUL OMENIRII:PREMIUL II: PALADE BIANCA(II C), MIHAILA SOFIA(IV A)
CONCURSUL JUDEȚEAN CREEZ ȘI MĂ RECREEZ:
PREMIUL I: VASILE MIHAI(II A)
PREMIUL II: FIERĂSTRĂU IVONA(II A)
PREMIUL III: SIMINEA ANA MARIA(II A)

CONCURSUL JUDEȚEAN GHEORGHE CENUȘE: PREMIUL III: OPREA ANDREEA IULIANA ( IV A)
CONCURSUL JUDEȚEAN ARHIMEDE: PREMIUL II: ILIE VLAD CRISTIAN ( IV A)
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ACTIVITĂȚI CULTURAL-EDUCATIVE
În primul semestru al anului şcolar 2013-2014, activitatea cultural-educativă din şcoala noatră a
fost bogată şi variată, iar numărul mare de elevi implicați demonstrează interesul acestora pentru aceste
activități. Prezentăm o parte dintre aceste acțiuni în paginile care urmează.
În septembrie clinchetul clopoțelului ne-a chemat pe toți în clasele împodobite de sărbătoare
care abia aşteptau să le deschidem uşile.

LET’S DO IT ROMANIA! LA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR VLADIMIRESCU
“JUDEȚUL ARGEŞ MAI CURAT DATORITĂ MIE!” a stat pe

buzele fiecaruia dintre cei 24 de voluntari de la şcoala noastra,
care au răspuns apelului făcut de Primăria Piteşti în cadrul
proiectul Let’s do it Romania!, proiect ce urmăreşte
responsabilizarea oamenilor față de mediul înconjurător.
Echipați cu mănuşi şi saci menajeri, elevii participanți
au parcurs, timp de 2 ore, cartierul Tudor Vladimirescu
colectând peste 20 de saci de deşeuri. Prin acțiunea lor, au
vrut să dea un exemplu tuturor colegilor şi să arate ca îşi
doresc un mediu curat pentru o viață sănătoasă.
Alături de ei, s-au aflat doamnele profesoare Sima
Camelia şi Brebuleț Aurora, precum şi un grup de 6 părinți
ai elevilor clasei a II a A.
Felicitări tuturor voluntarilor şi mulțumiri părinților,
un model pentru copiii lor!
RESPONSABIL C.A.E.S.E.,
Prof. Camelia Sima
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I.S.J. Argeș în perioada 28 octombrie – 1 noiembrie 2013.
Această campanie s-a desfăşurat în cadrul Stategiei
Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) şi a implicat 357 de
voluntari din Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Pitești.
În această săptămână au fost colectate în cele două locaţii
ale şcolii noastre aproximativ 1 000 kg de fructe şi legume, în
cantităţi semnificative fiind: mere, cartofi, ceapă, morcovi, ardei,
țelină, vază. S-au colectat şi cantităţi mai mici de fructe, precum: portocale, banane, pere, gutui şi pere.
Întreaga cantitate colectată s-a donat către Spitalul de Pediatrie Argeş, conform procesului
verbal încheiat între şcoala noastă şi instituţia mai sus amintită (nr. înregistrare Şcoala Tudor
Vladimirescu: 1974 D din 31. 10.2013; nr. înreg. Spitalul de Pediatrie: 7063 din 1.11. 2013), proces-verbal
semnat de domnul director al şcolii şi doamna Adela Silveanu, director îngrijiri al spitalului.
Coordonator: prof. Camelia Sima

20 NOIEMBRIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR COPILULUI
În cadrul activităților organizate în săptămâna 18-22 noiembrie, elevilor le-a fost prezentate
conținutul Convenției O.N.U. privind drepturile copilului și au fost îndrumați să realizeze lucrări
plastice cu această temă. Au fost realizate expoziții cu aceste lucrări în holurile ambelor școli (Școala
Gimnazială Tudor Vladimirescu , Pitești și Structura 2). Lucrările au fost jurizate și s-au acordat
diplome pentru cele mai bune dintre ele.
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Toamna
Fiica anului, Toamna

Este toamnă. Zâna roşie se plimbă
prin grădinile mari şi pline de fructe zemoase
de toamnă.
O crizantemă îşi deschide bobocul cel
mare, apoi începe să se obişnuiască cu
frumosul peisaj de toamnă.
Păsările călătoare zboară spre ţările
calde, cântând melodia lor în zbor.
O nucă mare cade din nucul de pe
şesul larg, cu ape limpezi ca oglinda.
Frunzele, care parcă ieri erau verzi,
şi-au schimbat culoarea în galben-verzui. Ele
au dansat pe muzica privighetorilor, iar apoi
au cedat formând un covor de rugină.
Toamna este atât de frumoasă că aş
vrea să nu se mai termine niciodată!

A sosit toamna. Zilele lungi de vară
au fost înlocuite cu zile scurte şi răcoroase.
Pe câmpuri şi prin vii munca este în toi.
Copacii nu mai au frunze verzi ca
smaraldul şi sunt de diferite culori: roşu,
galben, arămiu.
În pădure, Moş-Martin se pregăteşte
de iernat. Veveriţa cu coada ei stufoasă
aleargă după ghinde şi alune ca să aibă
provizii pentru iarnă.
Cocorii împreună cu celelalte păsări
din ţară pleacă spre alte ţări cu soare.
Toamna este un anotimp fermecat.
Vasile Mihai, Clasa a II-a A
Premiul II, Concursul “Emoţie de toamnă”

Moldoveanu Ariana, Clasa a III-a C
Premiul I, Concursul “Emoţie de toamnă”

Schimbările toamnei
Vara a plecat pe furiş. Acum, Zâna Toamnă se plimbă
prin grădini cu trena-i lungă, aşezând peste acestea un fuior de
mătase galben-aurie.
Parcă ieri era soare. Astăzi natura plânge cu lacrimi de
cristal după sfera de foc care încearcă din răsputeri să-şi facă
simţită prezenţa.
Verdele de altădată a fost răpit de Împărăteasa culorilor,
care a schimbat tot într-o feerie de nuanţe de chihlimbar.
Pădurile sunt pustii, fără trilurile cântăreţilor înaripaţi.
O ninsoare de frunze multicolore a pornit într-un dans nebun
spre pământul reavăn, formând un covor foşnitor.
Din livezi se simte mirosul şi aroma fructelor coapte,
care parcă îndulcesc asprimea toamnei.
Zâna belşugului este harnică precum furnica, darnică
precum albina, umplându-ne hambarele cu bunătăţi. Aşa este
toamna...

Palade Bianca, Cls. a II-a C

Ilie Elena Teodora, Clasa a IV-a C
Premiul III, Concursul “Emoţie de toamnă”
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Pagini realizate de Ana Maria Siminea, clasa a II a A
A sosit toamna
Zilele vacanţei au zburat ca vântul. Copiii sunt bucuroşi că
începe un nou an şcolar, semn că a venit toamna.
Bunicii culeg recoltele. Bunicul adună strugurii brumării
pentru mustul dulce, iar bunica culege legumele proaspete pentru a
pregăti murături acrişoare. Se vede că Zâna Toamnă a dăruit roade
bogate anul acesta.
Dar vremea nu e prea frumoasă. Pe cer, norii suri anunţă
ploaia. Vântul bate legănând crengile zdrenţuite ale copacilor goliţi
de roadele bogate. Ploaia a început alungând soarele palid care
trimtea razele calde spre pământul trist.
Stoluri de cocori au plecat spre Ţările Soarelui în aşteptarea primăverii. Moş Martin se
retrage mormăind în bârlogul său de la munte. Veveriţa cu coada stufoasă s-a ascuns de ploaie în
scorbura din copac. Nu-i pasă de vremea rea, are cămara plină de nuci şi alune gustoase.
După ce a lăsat în urmă atâtea daruri bogate, Zâna Aurie îţi pregăteşte alaiul de plecare.
Ştie că în urma sa toate fiinţele rămân mulţumite, chiar dacă sunt puţin triste.
-Cred că vă daţi seama, copii, cât de bucuroasă era zâna!
Călătorie de toamnă
Bunicii lui Cireşel s-au trezit devreme iar acum sunt la cules de recolte. Cireşel se joacă în
casă cu robotul său preferat. Bunica îl cheamă:
-Cireşel nu vii să culegi şi tu cu noi?
-Vin, dar să mă îmbrac, pentru ca este frig afara.
Când Cireşel a iesit din casă, începuse să plouă mărunt.
El s-a gândit să cheme un nor ca să vorbească cu ploaia:
-Norule, norişorule!
-Da!
-Vino puţin jos, spune baiatul.
-De ce?
-Vreau să vorbesc cu ploaia măruntă.
-Pentru a putea vorbi cu ploaia trebuie să ajungem pe tărâmul ploii, iar acum eu trebuie să
merg deasupra pădurii.
- Vreau să mă iei cu tine şi aşa o să văd şi eu animalele pădurii.
-Aşa să fie! răspunde norul.
-Uite veverita care sare cu ghinde în lăbuţe din copac în copac, să se ducă în scorbura ei! Şi pe
Moş-Martin care se îndreaptă spre bârlog să hiberneze toată iarna! Îmi place mult aici pe umerii
tăi pufoşi, norişorule!
Norul şi-a terminat treaba şi s-a lăsat purtat de vântul care începuse a sufla.
-Am ajuns pe tărâmul ploilor!
Baiatul se bucura nespus de mult şi-i mulţumi norului pentru călătoria minunată.
-Ploaie măruntă, poţi, te rog, să-ţi opreşti picăturile ca să pot să-mi ajut bunicii?
-Pentru ca m-ai rugat atât de frumos, şi pentru că mi-am scuturat destul norii şi, mai ales,
pentru calea lungă pe care ai urmat-o până aici, desigur ca accept.
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Astfel, băiatul şi-a reluat călătoria spre casă, plutind pe drăguţul norişor, abia aşteptând să
ajungă lângă dragii lui bunici. Cum a ajuns acasă, bunicii l-au întrebat unde a fost. El a zâmbit
strengăreşte şi a început să-i ajute la culesul recoltelor.

Toamna , draga doamnă
A fost odata ca niciodată, dacă nu ar fi, nu s-ar povesti…
Trăia un copil căruia nu-i plăcea toamna. Îi rupea recoltele şi-i le distrugea, nu îi plăceau
legumele, fructele de toamna. Într-o zi a venit ZânaToamnă şi l-a întrebat:
-De ce îmi distrugi recoltele?
-Pentru că sunt amare! zice el.
-Dar... nu sunt amare!
-Mie aşa mi se par!
-Le-ai gustat?
-Da, nu mi-au placut!
-Cred că.. minţi!
-Nu am minţit. Chiar nu-mi plac!
-Ia, gustă acest porumb fiert!
-Îl gust... dar nu o să-mi placă.
- Vezi ca nu l-ai gustat!
- Da...nu l-am gustat, dar stiu ca nu o să-mi placa!
- De unde stii?
- Pai... mi-au spus amicii mei.
- Nu mai crede ce spun alţii! Hai, gusta-l!
- Mmmm... ce bun e!
Zilele Toamnei la clasa a II a A
- Mai gustă şi strugurele acesta aromat! Ia şi o nucă, şi o gutuie!
- Dar... acestea sunt si mai bune! spuse baiatul. Cum am putut să spun că nu-mi plac?! Zână
darnică, nu mai poţi să rămâi înca 3 luni?
-Nu, nu mai pot, pentru că iarna trebuie să vină şi nu vreau să mă cert cu ea... tu asta vrei?
-Nu... dar... acum îmi plac darurile tale. Şi, pentru că trebuie să pleci, mai vreau să-ţi spun
ceva. Să ştii că acum eşti anotimpul meu preferat, doamnă dragă şi ... îţi spun la revedere până
anul viitor!
Zâna a început să plângă şi, cu lacrimi în ochi, şi-a luat rămas bun de la noul ei prieten.

Lucrări realizate de Alexandru Costin şi Ivona Fierăstrău, clasa a II a A
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LUNA DECEMBRIE- O LUNĂ A BUCURIEI LA ȘCOALA NOASTRĂ
În perioada sărbătorilor de iarnă, elevii școlii noastre au participat la multe
activități interesante. Au știut să se bucure, dar să aducă bucurii și altor copii aflați în
dificultate.
Iată care sunt aceste activități:
Excursii :
Excursie la București-vizită la Palatul Parlamentului și vizionarea spectacolului Zâna
Oglinjoară, la Circul Globus.
Excursie la Bușteni- vizită la Mănăstirea Sinaia, activități recreative pe pârtia Clăbucet.
Serbări în așteptarea lui Moș Crăciun: clasele
pregătitoare și clasele I, clasa a II a A și aVI a
A(Trupa de teatru EPIC) și s-au costumat la
Carnavalul fulgilor de nea
Campania Dăruind vei dobândi!- în cadrul căreia
eleviiau învățat că pot face bucurii și altor
semeni ai lor:
- au donat jucării în cadrul campaniei
Bucuria Crăciunului inițiată de Fundația
Lumină în suflet
- au donat bani;
- au desfășurat activități de antreprenoriat cu scopul adunării unor sume de bani pe care i-au
transformat în daruri pentru colegii lor aflați în dificultate;
- au participat la acțiunea organizată de Asociația părinților copiilor cu autism din Argeș
cumpărând obictele confecționate de acești copii, părinți lor și voluntari.

Îi felicităm și le mulțumim tuturor elevilor, părinților și
cadrelor didactice care au contribuit la derularea acestei campanii!
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PENTRU ELEVII DE LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR
VLADIMIRESCU, DIN PITEŞTI, MOŞ CRĂCIUN VINE DIN
ÎNDEPĂRTATUL QATAR
Dorind ca bucuria sărbătorilor să înflorească pe feţele tuturor copiilor din şcoală,
reprezentanţii Consiliului elevilor Şcolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu Piteşti au propus ca
principalii beneficiari ai acţiunilor umanitare organizate de şcoală să fie colegii lor aflaţi în
dificultate.
Astfel, în cadrul campaniei Dăruind vei dobandi!, s-au făcut donaţii în bani, s-au
organizat expoziţii cu vânzare de obiecte confecţionate de elevi cu ajutorul părinţilor şi al
cadrelor didactice.
Despre eforturile acestor elevi au aflat şi românii de peste hotare, mai precis Comunitatea
românilor din Qatar. Impresionaţi de greutăţile cu care se confruntă micuţii, aceştia au vrut să le
dea o mână de ajutor. Această comunitate a luat fiinţă pe Facebook, la iniţiativa a doi inimoşi
români, Camelia Georgescu şi Cosmin Horobeanu, şi numără 474 de membri.
Nu mică le-a fost mirarea elevilor şcolii când au aflat că donaţiile acestor oameni
minunaţi au atins valoarea de 1 000 de dolari. Banii s-au transformat în haine şi alimente pentru
56 de elevi, care s-au întâlnit cu Moşul din Qatar vineri, 20 decembrie, la ora 9:00, la Structură
Nr. 2, respectiv la ora 10:00, la Şcoala Gimnazială Tudor Vladimirescu.

Către Comunitatea românilor din Qatar,
Ne exprimăm pe această cale recunoştinţa
pentru contribuţia în realizarea proiectului Mos
Crăciun vine din Qatar. Prin generozitatea
dumneavoastră, bucuria sărbătorilor a înflorit pe
feţele celor 56 de copii ai Şcolii Gimnaziale Tudor
Vladimirescu din Piteşti.
Mulţumirilor acestor copii li se adaugă şi
mulţumirile celor 800 de elevi ai şcolii, care şi-au
împlinit visul de a aduce zâmbetul pe faţa colegilor
lor în pragul Crăciunului.
Fie ca anul care bate la uşă să va aducă
împliniri mai bogate, sănătate şi succes deplin în tot
ceea ce faceţi!
Cu aleasă consideraţie,
Consiliul profesoral al şcolii,
Director,
Nicolae Georgescu

Prof. Camelia Sima
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DIN ACTIVITĂȚILE CLASELOR PREGĂTITOARE

BINE AŢI VENIT LA ŞCOALĂ!
ŞI APOI CU MIC CU MARE NE-AM PRINS ÎN
HORĂ.

ADMIRĂM EXPOZIŢIA "ZILELE TOAMNEI"
FRUMOS COSTUMAŢI ÎN PORTUL ROMÂNESC.

JOC: GHICEŞTE ŞI SOCOTEŞTE!
10 PRICHINDEI, SUB PLOP, JOACĂ HORA, HOP-HOP!
UNUL A FUGIT CĂ PLOUĂ, CÂŢI MAI JOACĂ HORA?

10
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PRIVIŢI-NE ÎN SALA DE FESTIVITĂŢI
DESĂŞURÂND DIVERSE ACTIVITĂŢI!

PĂSTORII, ÎNGERII ŞI MAGII AU CÂNTAT ÎN COR
NAŞTEREA DOMNULUI.
NERĂBDĂTORI, COPIII L-AU
AŞTEPTAT PE MOŞU'
JOC:
SCRIE NUMERELE CARE
LIPSESC ŞI COLOREAZĂ BULINELE
ÎN CULOAREA PREFERATĂ
1
9
3

5
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CE POT FACE
DOUĂ MÂINI DIBACE !!!

“Copilul râde: înţelepciunea şi iuburea mea e jocul.” Lucian Blaga
Prin intermediul creaţiilor sale copilul învaţă să devină el însuşi, încrezător în
forţele proprii, un copil fericit.
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PE URMELE…
MOŞULUI CEL BUN

Într-o frumoasă dimineaţă de 5
decembrie 2013, am ajuns la
şcoală plini de entuziasm. De
ce? Urma să plecăm, “PE
URMELE …
MOŞULUI CEL BUN”.
L-am căutat la Mănăstirea
Curtea de Argeş, apoi la
Atelierul lui Moş Crăciun situat
în apropiere.Aici, globuleţele au
prins formă, culoare şi au fost
decorate de mâinile noastre
pricepute.
Suntem mici, dar îndemânatici!
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Dansul fulgilor de nea
A sosit iarna în caleaşca ei de argint trasă de fluturi albi. Un fulg sclipitor de zăpadă
plutea jucăuş în văzduh.
- Ce sclipitor eşti! se miră un băieţel.
- Eu şi frăţiorii mei vom aşterne o pătură albă şi pufoasă în toată curtea ta!
- Ce frumos mă voi juca cu voi!
Mihai Vasile , clasa a II a A

Bucuriile iernii
De ieri, norii au început să se cearnă în steluţe argintii. Copacii
au crengile gătite cu beteală, iar casele par ca şi-au pus căciuli de blană
albă.
Pe derdeluş este plin de copii bucuroşi ca a venit în sfârşit iarna.
Ei se dau cu săniile şi se bat cu bulgări de zăpadă. Săniile alunecă rapid
pe pârtie însoţite de clinchetul clopoţeilor de argint.
Două fetiţe construiesc din omătul pufos un om de zăpadă. Pe
cap i-au pus o pălărie veche, în loc de ochi doi cărbuni şi un morcov pe
post de nas. La gât i-au înfăşurat un fular colorat. E tare haios!
Spre seară, când se lasă gerul, copiii se retrag în case unde este
cald şi bine.
Noi, copiii, iubim iarna cu bucuriile şi frumuseţile sale.
Soare Ştefania, clasa a II a A
Fulgul jucăuş
Afară ningea uşor. Fulgii de zăpadă cădeau pe rând.
Un fulg jucăuş făcea tumbe prin aer. Era vesel nevoie mare şi, poate tocmai de aceea, era
cel mai sclipitor.
- Eu sunt mai argintiu decât voi!
Ceilalţi fulgi îl priveau miraţi.
Alexandru Costin, clasa a II a A
Iarna
Alba iarnă a venit,
Ţese fulgii de argint
Şi bănuţi de gheaţă cad
Când dansează, când se bat.
Copiii prin nămeţi aleargă,
Cu săniile ies pe coastă,
Fac oameni din omăt pufos
Ce îi privesc zâmbind duios.
Ştefania Tudor, clasa a II-a A
14
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El… Singurul căţeluş fără stăpân! Toţi ceilalţi, mari si mici, aveau pe cineva care să-i
îngrijească.
Pentru un singur căţel, unicul în tot oraşul, adăpostul pentru câini s-a închis, iar bietul
Norocel, aşa se numea animăluţul, a rămas pe drumuri.
Stătea sub un brad bogat în frunze şi aştepta să-i dea şi lui cineva o mână de mâncare
pentru că el e mic si nu consumă acum, iarna, multă energie. La două, trei zile primea şi el un os
sau câteva granule speciale pentru câini. Toate astea până pe 25 decembrie.
În dimineaţa aceea a simţit ceva neobişnuit. Stătea în viscol, dar nu-i era frig; copiii
răutăcioşi aruncau cu bulgări de zăpadă, dar nu simţea.
După-amiaza, a primit un os, dar nu l-a mâncat. A primit o mână de granule, n-a dorit nici
să le guste. Doar apa a băut-o.
Seara, a sosit o trăsura trasă de cai. Vizitiul a oprit la cofetărie, unde stătea Norocel. Din
trăsură a coborât, împreună cu mama sa, o fetiţă. Aceasta, cum l-a zărit pe căţeluţ, i-a zis mamei
sale:
-Mamă! Uite ce căţeluş drăguţ!
-Da, e un căţel frumuşel. Dar ce are atât de special?
-Mă gândeam să-l adoptăm. Ştii, nu prea am cu cine să mă joc. Pot să-l iau? Oh, te rog, te
rog!
-Bine, ai voie! Dar ţine minte, trebuie să-i faci baie si vaccinuri. E un câine vagabond!
-Desigur, desigur!
Fata a luat căţeluşul şi l-a urcat în trăsură. I-a dat lapte, biscuiţi şi chiar o jucărie: o
mingiuţă. Au devenit cei mai buni prieteni.
Căţeluşul ştia: Moş Crăciun există! El şi-a primit cadoul de Crăciun un prieten, un stăpân!
Păun Daria, cls.a V-a A
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Miracol de Crăciun
Este frig şi zăpada s-a aşternut cât vezi cu ochii, ceea ce înseamnă că fiica cea mai
friguroasă a bătrânului an a sosit. Casele poartă căciuli pufoase şi albe. Stratul gros de nea îi
ispiteşte pe copii să iasă la joacă.
Eu şi familia mea ne îndreptăm spre casa bătrânească a iubiţilor mei bunici.
Când am ajuns, casa, împodobită ca de sărbătoare, ne-a primit cu braţele deschise. Pentru
ca toată familia să fie reunită am luat-o cu noi şi pe Blechi, căţeluşa noastră.
Înspre seară, la auzul unei poveşti spuse cu glas duios de
către bunicul am adormit lângă sobă cu Blechi lângă mine. Când
nu am mai auzit vocea blândă a bunicului, am deschis ochii şi,
din greşeală, am trezit-o şi pe Blechi. Uitându-ne amândouă prin
camera pustie am văzut că bradul împodobit lipsea. Am început
să-mi pun întrebări ,, Cine oare a luat brăduţul?''.
Am deschis uşa camerei vrând să-i avertizez pe toţi de
marele necaz, dar casa se schimbase. După acea uşă se afla un
hol lung în capătul căruia o lumină strălucea şi o voce zicea:
- Dacă vrei brăduţul, vino să îl iei!
Aceste spuse m-au speriat , dar, luându-mi inima în dinţi,
am luat-o la fugă pe acel hol cu Blechi pe urmele mele. De câte
ori auzeam vocea simţeam că mă apropi de ea. Am mers ce am
mers până ce am dat de o uşă galbenă cu luminiţe de brad pe ea.
După ce am deschis-o, o cameră cu ziduri, nemobilată, se
arăta în faţa noastră, iar în colţul ei se afla bradul bunicilor şi, lângă el, un spiriduş care plângea.
L-am întrebat:
- De ce plângi şi de ce ai luat brăduţul bunicilor?
- Am vrut să am şi eu ceva strălucitor în această cameră, dar după ce l-am luat mi-am dat
seama că nu e o faptă bună ceea ce am făcut, ba, dimpotrivă, una rea şi am început să plâng.
- Ei, bine! Hai să îţi luăm şi ţie un alt brad şi să-l împodobim!
- Mi-ar plăcea!
- Aş vrea să ştii că pe lângă faptul că ai luat bradul m-ai îndrumat să vin la tine cu ajutorul
mesajului dat din capătul holului.
-Aşa e. Îţi mulţumesc şi promit că de acum înainte am să fiu un spiriduş bun şi mi-aş dori
să petrec acest Crăciun cu tine şi cu căţeluşa ta.
-O să mai venim pe la tine!
După ce am spus aceste cuvinte am deschis ochii şi mă aflam lângă sobă, ca la începutul
isprăvii, dar de această dată bradul împodobit se afla la locul lui, iar holul misterios dispăruse.
De atunci, în fiecare an, de Crăciun, în vise, mă întâlnesc cu spiriduşul, facem bradul
împreună şi să ne jucăm .

Budea Raluca, Clasa a V-a A
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Familia de vrăjitori
Într-un mic oraş dintr-o ţară îndepărtată, locuiau doi copii împreună cu părinţii lor. Pe
băiat îl chema Romeo, iar pe fată Gisell. Romeo era în clasa a şaptea, iar Gisell era în a cincea
sau a patra. Gisell învaţă zilnic la toate materiile, despre Romeo, ce pot să spun, nu era cel
mai deştept din clasă.
Într-o zi, o stea căzătoare ajunse la balconul lor. Din momentul acela cei doi copii se
simţeau diferit.
A doua zi, la şcoală, Romeo a primit un test. Înaintea testului Romeo şi-a zis în gând:
-Mi-aş dori să fac şi eu măcar o dată cel mai mare punctaj din clasă.
Şi dorinţa lui se împlinise ca prin magie.
În ziua aceea, Gisell mergea acasă, dar nu găsea cheile să deschidă uşa şi îşi dori ca uşa
să se deschidă singură şi aşa s-a întâmplat.
Peste cîteva zile îşi dăduseră seama că li se împlinesc toate dorinţele neînţelegând de ce.
Au căutat despre aceste fenomene, dar nu au găsit nici o informaţie, până când au citit
în stele şi au aflat că acea stea căzătoare i-a făcut vrăjitori.
De atunci, magia era folosită foarte des şi au devenit o familie de vrăjitori.
Peste ani, când au devenit vrăjitori înţelepţi, a căzut din nou o stea căzătoare şi le-a lăsat
în urmă: o pelerină pentru Romeo, o pălărie pentru Gisell, câte o baghetă pentru părinţii lor şi
o carte de vrăji pe care trebuia să o împartă.
Georgescu Felix, Clasa a V-a A

Florile copilăriei
Când mă gândesc la cea mai veselă perioadă, etapă în care aş dori să trăiesc
până la adănci bătrâneţi, gândul mă duce la acea parte din viaţa pe care o petrecem cu ursul Pupi,
cu căţelul din pluş Roki cu maimuţica Lulu şi, nu cea din urmă, de fapt cea mai importantă, cea
care mi-a bucurat zilele, cea care a jucat în multe piese de ale mele, împreună cu prietenele ei,
Miki, Mimi, Liliana este Zambilica. Așa am botezat-o după ce mama mi-a citit, pentru prima dată,
schiţa ,,Bubico”, și numele cățelușei m-a fermecat.
Camera mea era plină, dar plină, de ursuleţi mici şi mari. Fiecare avea o poveste pe
care le-o spuneam bunicilor când veneau pe la mine. Acum, când deschid cufărul, îi văd şi îmi
tresar în minte toate întâmplările petrecute cu ei .
Astăzi o să vă povestesc despre Mia, păpuşa mea preferată şi, să fiu mai explicită,
aceasta a fost o păpusă cu adevărat răsfățată. Nu vreţi să ştiti cum arată garderoba acestei micuţe
domnişoare! Rochiile, fustiţele, bluzele, pălăriile, bonețele, toate erau de culoare roşie, albă şi roz,
iar ținutele ei erau schimbate de trei ori pe zi, ceea ce-mi ocupa destul timp. Uneori preferam să nu ies
din casă pentru că era momentul să plec cu Mia la bal, sau la teatru, sau la școală.
Frumoase erau și jocurile cu prietenii în faţa blocului şi în parc. Când ne strângem
zece, cel puţin, băteam mingea până când părinţii ne chemau în casă, oboseam sau după ce
soarele se băga în pat, stingea lumina şi îşi aprindea cele peste un miliard de veioze de noapte.
Odorog Ana Maria, clasa a VII-a B
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JURNAL DE ADOLESCENT
Oricât de ridicole ar putea să fie prejudecăţile, nu există niciuna să nu
aibă o cauză. Pentru a vorbi mai exact, nu există niciuna care să nu-şi aibă
originea sa. Este foarte important să ne formăm o concepţie justă despre viaţă
şi să nu fim tulburaţi de contraziceri, să fim pregătiţi pentru toate fazele ei
variate: triumfuri şi dezamăgiri, speranţe şi temeri, sănătate şi boală, plăceri
şi suferinţe, bucurii şi întristări, amintiri plăcute şi regrete zadarnice. Cea mai frumoasă pagină pe
care o scriem în viaţă este la vârsta aceea când credem că „viaţa ta nu este decât un vis”.
Rememorând mai târziu acele momente vom înţelege că viaţa nu poate fi decât o luptă, din care
noi, cu toţii, ieşim osteniţi.
Omul nu aduce la naştere nici bunătate, nici răutate, el aduce cu sine facultatea de a-şi
cunoaşte nevoile, pe care este capabil să le satisfacă el însuşi, şi pasiunile mai mult sau mai puţin
vii, după organismul şi temperamentul pe care natura i le-a dăruit. Acum sunt elevă în clasa a
VIII-a. Tot ce am acumulat drept învăţătură mă străduiesc să nu uit. Citesc în sufletul meu şi-mi
dau seama că citesc într-o carte în care, parcă, mii de veacuri şi-au scris enigmatica lor poveste şi
nu mă mir că nu pot citi toată încâlcita carte, nici nu pot înţelege mult din câte citesc în ea.
Vorbesc cu mine însămi. Mă confrunt cu ceea ce sunt, cu ce am fost, cu ceea ce visez să fiu, cu ce
vreau să ajung. Mă consider o fată norocoasă pentru că sunt încurajată de ceilalţi, am mulţi
prieteni şi mă pot bucura de rezultatele muncii mele. Îmi doresc foarte mult ca şi cei din jur să
aibă o părere bună despre mine.
Colectivul unei clase este ca o familie. Când activitatea în cadrul grupului este pozitivă,
adică are o influenţă bună asupra activităţii fiecărui membru şi asupra celor din jur, putem spune
că şi relaţiile dintre membrii grupului respectiv sunt pozitive.
Puţini sunt cei care au învăţat să preţuiască prietenia. Unii nu ştiu că ea este discretă ca
dragostea, nu ştiu să-i dea nimic şi îi cer peste puterile ei. Te împrieteneşti şi te dezlegi de fiecare;
întâi, prin absenţa de tine însuţi şi de urat, apoi prin necesitate. De ce? Prietenul e cel căruia îi
place să mă vadă, care e dispus să-mi ierte slăbiciunile şi să le ascundă de ochii altora, mă
tratează cu menajamente când sunt absentă şi francheţe când sunt prezentă. Mi-ar plăcea ca
relaţiile dintre noi să se bazeze pe mai multă comunicare, înţelegere şi toleranţă. Fiecare din noi
poate avea păreri diferite de ale celorlalţi. Acest lucru nu trebuie să aducă la conflicte, ceea ce se
întâmplă; în fiecare din noi se găsesc toate contradicţiile din lume. Un simplu accident aduce la
suprafaţă un învălmăşag de pasiuni în locul altuia şi te vezi calificat, judecat, iar mecanismul
social te fixează pentru tot restul vieţii fie într-o postura eroică, fie într-una ruşinoasă.
Vie şi încărcată de încercări, fiecare săptămână reprezintă ceva nou.
Ne-am împrietenit cu viaţa, am câştigat un simt nou pentru personalitate, cu alte cuvinte o
nouă demnitate. Credem în autonomia noastră şi ştim că voinţa de a trăi înseamnă voinţa de a fi
mai mult decât suntem. Nu suntem chemaţi să asistăm în pasivitate la un joc inutil de forte
moarte, nu avem menirea să repetăm până la completa mecanizare o realitate dată, ci avem rostul
superior de a crea o lume nouă.
Creţu Andreea, clasa a VIII-a A
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Mulţi oameni se gândesc de ce
trebuie să citescă. De ce s-au inventat
cărţile? La această întrebare pot să vă
răspund foarte uşor.
Cărţile sunt asemenea unor fluturi. În afara faptului că pot călători în diferite lumi ale
basmelor, ne iau si pe noi pe aripile lor moi, pline de tot felul de scrisuri şi de culori să cunoştem
“divinitatea“ lor. Unii oameni au ajuns în această lume minunată doar din întâmplare, deoarece au
deschis o carte.
Dreptunghiulare, ovale, pătrate… Romane poliţiste sau de aventură, thriller sau horror,
romance sau comedie. Toate au mărimi, forme şi culori diferite şi toate vorbesc despre altceva. Sunt
cu prinţi şi prinţese, cu pitici şi uriaşi, cu animale sau fiinţe mistice şi cutremurătoare care ni se arată
doar în vise. Sunt diferite şi extraordinare.
Oamenii spun foarte des că lectura este concurența calculatorului, dar şi invers. Alţii
susţin că ar prefera să navigheze pe Internet decât să deschidă o carte. Acest lucru este nedrept faţă
de creatoarele neschimbate ale imaginaţiei.
Datorită gadgeturilor sofisticate şi aparatelor de captare a muzicii, imaginilor şi jocurilor,
oamenii nu-şi mai dezvoltă imaginaţia şi creativitatea pentru că nu mai citesc. Cel mai des este uitat
faptul că ne-am născut printre cărţi.
Se remarcă simplitatea de demult a cărţilor îmbinată cu frumuşeţea lor de acum. Nu îmi
dau seama de ce în trecut oamenii citeau sute de cărţi pe an, iar acum nu mai vrea nimeni să audă de
ele. Singura întrebare la care nu pot răspunde şi a devenit o povara pentru mine este : de ce oamenii
când aud de cărţi sunt delasători, alţii le ironizează, iar alţii nici nu vor să audă despre ele.
Aceşti fluturi ai dezvoltării mentale, care nu ar trebui să lipsească din nicio casă, deseori
sunt folosiţi pe post de aprizătoare în sobe, şeminee sau grătare în mediul rural.
Chiar dacă noi spunem că nu au viaţă minunatele opere dinăuntrul celor două coperţi, ele
simt atunci când nu le mai citim.
Nu-mi vine să cred că aud uneori când mă
plimb pe stradă unele grupuri de tineri punând întrebările:
“ Care-i faza cu cititu’? De ce există cărţi? Pentru că ştiu
să vorbesc şi să citesc ştirile importante de pe Facebook şi
Tweeter“. Sau cel mai dureros lucru spus la adresa
rădăcinilor imaginaţiei şi exprimării este: “ Urăsc cărţile,
urăsc să citesc!“.
Eu vă dau un singur sfat. Dacă vreţi să ţineţi
cont de el m-aş bucura enorm: Nu uita că şi cărţile au
sentimente. Nu le dezrădăcinaţi nemaicitind! Ajutaţi-le să
îşi creeze rădăcini mai adânci în exprimare şi civilizaţie!

Care-i faza cu cititul?

Boştenaru Marius Ionuţ, Clasa a VII-a A
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Ce muzică ascultăm?- Rafinamente muzicale
Doru Stănculescu- ''De alaltăieri şi până ieri''
În urmă cu caţiva ani, după o pauză destul de lungă, seniorul folkului românesc, Doru
Stănculescu, a ieşit din nou pe piaţa, cu albumul ''De alaltăieri şi până ieri''.
Pe durata pauzei, s-a ocupat de arhitectură, de muzică, desen si poezie. S-a simţit bine în
toate.
A dublat planşe de desen cu muzică şi versuri, fără să facă efortul de a se gândi dacă mai
este la modă. Nu i-a plăcut să se înregimenteze în vreun stil, nu a compus niciodată la comandă.
Nu este dintre cei care scot trei albume pe an. Dar din cele două pe care le-a scos, nu
poate trece neobservată nici una din piesele sale. Aceasta este credinţa lui. Când compune un
cântec, judecă obiectiv, ca să-i placă lui înainte de toate. Lumea de azi e ameţită, bulversată,
otrăvită şi manipulată cu tot felul de subproducţii muzicale, tot felul de gunoaie care o
îmbolnăvesc sufleteşte.
Astăzi găseşti tot mai puţin loc pentru un concert adevărat, pentru o cultură adevărată.
Asta ar însemna să-i faci pe oameni să facă riduri pe frunte şi e greu!
Pseudocultura, mediocritatea, kitsch-ul, însă prind imediat. Dar, uitându-ne peste ocean,
vedem toate acestea şi acolo, dar mai vedem şi că Bob Dylan are încă un succes uriaş. Atunci
putem spune, da! Folkul este nemuritor.
Este o plăcere să ascultăm muzica lui Doru Stănculescu. Este o muzica elaborată şi se
detaşează de muzica folk accesibilă gustului comun. Explorează universuri interioare extrem de
profunde, puse în valoare pe texte poetice de un lirism meditativ. Acest al doilea album al lui
Doru Stănculescu aduce armonii subtile, bun gust, si simţ estetic, pe o piaţa muzicală sufocată de
producţii incalificabile din punct de vedere valoric. Este uşor de înţeles de ce albumele lui se
epuizează repede, mai ales, de ce muzica lui Doru Stănculescu învinge timpul.
Profesor Aurelia Profeanu

Dicţionar muzical vesel
ARIE- Suprafaţa scenei măsurată de un tenor.
OPERA- Atunci când faci ceva cântând.
OPERETA- Atunci când faci ceva mai mic, cântând cu o voce mai subţire.
SONATA- Colegă cu Napoleon care se crede simfonie.
PRELUDIU- Sărutări instrumentale.
SIMFONIE- Simpatie pentru cântăreţele ce suferă de nimfomanie.
DUET- Dragoste banală.
RECVIEM- Corul plin de recunoştinţa al moştenitorilor.
CAPRICIU- Hachita solistei care înlocuieşte flautul cu o piculină.
PORTATIV- Pian pliant.
UVERTURA- Bucată muzicală pentru începători.
ORCHESTRA- Dovadă concretă că un singur instrument nu este niciodată suficient.
DIRIJOR- Magician care scoate cu bagheta porumbei din trombone.
Nănescu Teodora, clasa a VII- a A
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ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR
DESFĂȘURATE ÎN ȘCOALĂ
PATRULA DE RECICLARE- în parteneriat cu RO REC

Protejăm natura și luăm ATITUDINE în
cadrul programului ECOATITUDINE

Desen: Ovidiu Năftică

Activități cultural-educative în cadrul proiectului educațional PRIETENA MEA, CARTEA
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Proiectul educațional de educație rutieră CENTURA MEA DE SIGURANȚĂ
Experienţa a demonstrat că cei mici, datorită dorinţei de a se impune atenţiei colective prin risc,
cât şi din cauza lipsei de experienţă, participă în mod culpabil la accidente, unele dintre ele cu urmări
grave şi foarte grave. Oricare ar fi cauza stabilită de organele specialitate în cercetarea unui accident, în
care sunt implicaţi copiii, există un vinovat comun, lipsa educaţiei rutiere făcută la timp.
Ţinând cont de aceste consecinţe, educaţia, rutieră care reprezintă educaţia pentru viaţă se
impune a fi prezentă în permanenţă în grădiniţe şi şcoli, pentru că cei mici trebuie să înveţe şi în acelaşi
timp să respecte de timpuriu regulile de circulaţie.
Dintre obiectivele urmărite în cadrul proiectului precizăm: dobândirea unor cunoştinţe de
educaţie rutieră, a unor reguli şi norme corecte de deplasare pe spaţiile publice,, precum și formarea
unor deprinderi de educaţie rutieră necesare protejării vieţii. Atingerea acestor obiective va fi posibilă
prin organizarea de concursuri şi expoziţii tematice, prin implicarea şcolarilor în demersurile practice,
prin prezentarea în şcoală a accidentelor de circulaţie grave, în care au fost implicaţi copii de vârstă
şcolară.

Proiectul educațional UNIREA- NAȚIUNEA A FĂCUT-O!, derulat în două etape, respectiv
săptămânile 11-30 noiembrie2013 și 17-24 ianuarie 2014, a urmărit înțelegerea semnificației actelor
istorice care au contribuit la realizarea statului unitar român. Au fost realizate prezentări power point,
desene, dezbateri, concursuri, s-a dansat Hora Unirii.
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EDUCAŢIE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ
Omul reprezintă o parte inseparabilă a naturii şi, împreună cu factorii de mediu, formează
un tot unitar, un adevărat sistem aflat în echilibru. Acest echilibru devine, însă, din ce în ce mai
fragil, pentru că lumea modernă tinde să rupă armonia din natură.
Se vorbeşte azi, mai mult decât oricând, despre ecologizarea industriilor, despre strategii
ecologice ale supravieţuirii şi chiar despre o concepţie despre lume şi viaţă, riguros ecologică.
Este absolut necesar, dincolo de mesaje şi avertismente, să transformăm împreună ecologia,
dintr-o disciplină fundamentală de studiu, într-o stare de spirit.
Cadrele didactice din şcoala noastră au reuşit să facă acest lucru prin intermediul
multiplelor proiecte de educaţie ecologică, organizate la nivel local şi judeţean, sau prin proiecte
de mediu naţionale şi internaţionale implementate la nivelul şcolii. Astfel în acest an se derulează
10 proiecte LeAF – „Să învăţăm despre pădure” coordonate de prof. Sima Camelia, Smaranda
Angela,Vişan Maria, Minulescu Carmen, Dulică Daniela, Manea Camelia, Cîrstoiu Ciprian,
Vîlcea Ana Maria, Capragiu Daniela, Pătrănescu Ana Maria – în cadrul cărora elevii vor
desfăşura ore de muzică, desen, matematică, ştiinţe, limba română etc. în natură, în pădurea
Trivale sau în parcurile din Piteşti. Acestora li se mai adaugă Proiectul „Patrula Eco” – Patrula
The Green Eye coordonată de prof. Popa Camelia şi Minulescu Carmen; Proiectul
„EcoAtitudine” – coordonat de prof. Minulescu Carmen, Proiectul „Patrula de reciclare” –
coordonat de prof. Sima Camelia, Proiectul „Şcoli pentru un viitor verde” – coordonat de instit.
Smaranda Anisia şi Programul Mondial „Eco Schools” – coordonat de prof. Minulescu Carmen.
Şcoala noastră a câştigat în fiecare an, din implicarea în Programul Eco-Şcoală, o vastă
experienţă atât în planul educaţiei ecologice, dar şi în planul comunicării interpersonale,
experienţă ce-şi pune amprenta pe întreaga activitate instructiv-educativă, pe colaborarea cu
familiile elevilor şi cu instituţiile comunităţii locale.
Prin acţiunile desfăşurate s-au dezvoltat copiilor
anumite responsabilităţi civice: grija pentru sănătatea lor, a
semenilor şi a mediului înconjurător (îngrijirea plantelor,
animalelor, economisirea apei, a energiei electrice); elevii
au devenit protagoniştii propriei lor educaţii, şi-au dezvoltat
creativitatea, spiritul critic, capacitatea de a lucra în echipă
şi de a lua decizii pentru atingerea scopului propus.
Abordarea transdisciplinară a educaţiei ecologice a făcut
asimilarea cunoştinţelor la celelalte obiecte de învăţământ mai
plăcută, accesibilă.
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Patrula Eco în acțiune

Copiii şi părinţii acestora au conştientizat că
protejarea mediului este o necesitate, o prioritate a zilelor
noastre, că deşeurile trebuie colectate selectiv, că trebuie
redusă poluarea de orice fel, trebuie să economisim
energia, că efectele nocive ale poluării sunt fatale pentru
sănătatea lor, a planetei şi pun în pericol existenţa vieţii pe
Terra.

Prin intermediul Programului Eco Şcoală, am stabilit legături cu alte şcoli, a derulat
proiecte de parteneriat educaţional cu Eco şcoli din judeţ şi din ţară. Prin activităţile de proiect, sau promovat valorile şcolii, s-a îmbunătăţit imaginea şcolii la nivelul comunităţii. Primind
Statutul de Eco Şcoală şi Steagul Verde pentru a treia oară, a primit recunoaştere internaţională.
Acest program ne-a oferit posibilitatea de a participa la activităţi şi concursuri internaţionale:
World Days of Action, Litter Less, Young Reporters for the environment.
În anul 2013 s-au obţinut numeroase premii la concursurile realizate în cadrul acestor proiecte:
 EcoAtitudine – Locul III -2 ecrane de proiecţie, la secţiunea Colectare HPC (hârtie, pet,
carton) în ambele etape, Premiul II – Ghinea Ioana, cls. IV C, secţiunea desen – Cel mai
interesant personaj Eco, Premiul II, respectiv Premiul III secţiunea machete cls. a VII-a C
şi a VIII-a C, coordonator Minulescu Carmen
 Panasonic Tree Planting – Menţiune 400 lei, cls. a IV-a A, coordonator Dulică Daniela
 Patrula Eco - Premiul Special pentru „Maşina Viitorului” realizată din materiale
reciclabile , set cărţi , coordonatori Popa Camelia şi Minulescu C.
 Eco Schools – Concursul „Valorificând deşeurile, salvăm mediul şi sănătatea noastră” –
Menţiune (tastatură PC).
Mașina Viitorului la Școala Tudor
Vladimirescu

Festivitate de premiere 2013

Prof. Carmen Minulescu
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-De ce a rămas celebru Napoleon? întreabă profesoara.
- Fiindcă avea o memorie formidabilă, răspunse elevul.
- Aş vrea să zbor pe Lună în timpul tezelor!
- Poţi fi mai clar?
- Da. Pe statuia sa scrie: "Pentru memoria lui Napoleon". - De ce?
- Acolo orice materie este de 6 ori mai
uşoara!
- Mă intreb ce o să te faci când vei fi mare, când acum,
în clasa a doua, tu nu ştii să numeri decât până la 10?
-De ce a murit cartea de matematică?
- Arbitru de box.
-A avut prea multe probleme.

Mama are
Tata n-are
Mama mare şi ea are
Şi marinarii pe mare.
Ce este?

Zi şi noapte,
Stau de pază;
N-am picioare
Şi tot umblu;
N-am nici mână
Şi tot bat.

Cuie mici cu măciulie
Strălucesc pe cer o mie,
Dar când iese soarele
Fug de-şi rup picioarele.

Născatoare Preacurată
Odrăslită-ntre evrei,
Ioachim îi fuse tata,
Iară Ana mama ei.

Ilie Ana Maria, clasa a VII-a A
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Marele rechin alb


Trăieşte în apele calde si uneori este semnalat şi în zonele mai reci. Adultii migrează
adeseori pe distanţe lungi, aventurându-se în largul oceanului, spre deosebire de puii lor
care rămân în apropierea coastelor şi a insulelor.



Marele rechin alb nu este mofturos în ceea ce
priveşte hrana ,prada sa constând într-o largă
varietate de peşti, ţestoase marine, sepii, foci, leide-mare, etc. Este cunoscut ca un mare pofticios şi
fiind lacom înghite şi obiecte pe care însă nu le
poate digera. Este un mare răpitor, dar reputatia sa
de ,,mâncător de oameni’’ este nemeritată.



Ouăle se dezvoltă în interiorul corpului femelei,
într-o cămăruţă specială .Numărul puilor este în jur de 2-10. Aceştia au la naştere
aproximativ 1,5 m, se dezvoltă rapid, în primul an de viaţă ajungând la 2 metri lungime.
Femele ajung la maturitate la 12-18 ani.
Andrei Grigorescu, cls. a V-a A

Recent, o serie de cercetări efectuate în bazinul Mării Adriatice au pus pe oamenii de
știință respectivi într-o mare derută. Fără îndoiala, nimeni nu ar putea crede ca exista o mare fără
fund. Acest lucru nu este posibil. Ca urmare a cercetărilor întreprinse a fost găsita însa, în Marea
Adriatică, o groapa uriașă, care, fiind cercetată la rândul ei, a dus la descoperirea unor fenomene
cu totul ciudate. Urmarită timp îndelungat, s-a constatat că în această uriașă deschidere abisală de
pe fundul mării dispar zilnic circa 30.000 de tone de apă. Cercetatorii au turnat, în repetate
rânduri, în apropierea acestei gropi, mari cantități de vopsea, care, în mod firesc, ar fi trebuit să
reapară undeva, mai aproape sau mai departe, în râurile sau lacurile din insulele sau de pe
țărmurile mării. Dar apa colorată de vopseaua turnată de cercetători nu a reapărut nicăieri. Au fost
aruncate în dreptul acestei gropi și mari cantităţi de material plastic, dar şi acestea au dispărut fără
urmă. S-a presupus că vopseaua, cât și bucățile de material plastic au fost absorbite de groapă.
Până în prezent nu s-a ajuns la nici o concluzie, rămânând doar părerea că pe fundul Mării
Adriatice se găsește o groapă abisală uluitor de adânca;
Proorocu Vlad, cls. a VIII-a A
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EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A
Limba şi literatura română
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.
SUBIECTUL I
Citeşte, cu atenţie, textul dat:

(42 de puncte)

S-a înserat. Uşor se-nalță fumul
De prin ogeaguri către bolta vastă,
Domol coboară turma de pe coastă,
Umplând cu larma de talange drumul.
Blând, florile, în liniştea lor castă,
Îşi dăruiesc văzduhului parfumul,
Şi noaptea-şi cerne peste toate scrumul...
Ici-colo numai licăre-o fereastră...
Un clopot plânge-o clipă, şi-apoi tace...
Luceafărul în alba-i strălucire
Răsare sus... Şi-atâta sfântă pace
Domneşte-acuma peste-ntreaga fire,
Ca sufletul aripile-şi desface
Ca să se piardă în nemărginire...
(Ştefan Octavian Iosif, Înserare)
A.Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos :
1.(6p.) Selectează din text trei cuvinte care conțin diftongi diferiți.
2.(6p.) Explică rolul cratimei în structura se-nalță.
3.(6p.) Selectează două imagini artistice diferite din textul dat.
4. (6p.) Menționează mijlocul de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format următoarele
cuvinte: Domol, desface, nemărginire.
5.(6p.) Explică semnificaţia ultimelor două versuri.
B. (12 puncte) Scrie o compunere, de 15-25 de rânduri, în care să argumentezi că fragmentul citat
aparține genului liric. În compunerea ta trebuie:
a)(4p.) să precizezi patru caracteristici ale genului liric şi să le exemplifici pe baza operei citate;
b)(4p.) să identifici semnificațiile a două mijloace/procedee artistice utilizate;
c)(2p.) să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinței formulate;
d) (2p.) să respecţi limita minimă de spaţiu indicată.
SUBIECTUL AL II-LEA
( 36 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul următor :
În mijlocul Pacificului de Sud, la 4.025 de kilometri distanţă de coasta de vest a Americii
de Sud şi la 4.185 de kilometri de Tahiti, se află cea mai izolată fâşie de pământ locuită de
oameni: un triunghi misterios, format din 163 kilometri pătraţi de rocă vulcanică, cunoscut sub
numele de Insula Paştelui.
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Numele i-a fost dat de Jakob Roggeveen, amiralul olandez care a zărit-o în duminica de
Paşte a anului 1722, însă insula a purtat cel puţin alte două nume. Localnicii îi spuneau Rapa
Nui – marea Rapa – în comparaţie cu insula Rapa, ce se întindea pe o suprafaţă mai mică.
Legenda spune că atunci când primii oameni au ajuns pe insulă, regele acestora i-a dat numele
Te-Pito-o-te-Henua, adică „buricul Pământului”. Cea mai interesantă descoperire a
exploratorilor olandezi a devenit celebră în întreaga lume: statuile gigantice, din piatră, situate
de-a lungul insulei. Sutele de statui ce se găseau în aproximativ 50 de situri de-a lungul insulei iau şocat pe exploratorii olandezi, care credeau că descoperiseră o populaţie primitivă şi nu
înţelegeau cum ar fi putut aceasta să realizeze misterioasele statui. Locuitorii insulei nu
cunoşteau tehnologia roţii, nu aveau instrumente din metal şi nici animale cu care să lucreze
pământul.
In prezent, tot mai mulţi turişti sosesc pentru a admira acest loc unic de pe Terra. Rapa
Nui este astăzi un parc natural naţional, fiind inclus în Patrimoniul Mondial al UNESCO.
Printre atracţiile de astăzi ale insulei se numără misterioasele statui moai, numeroasele peşteri
şi apele cristaline căutate de pasionaţii de scuba diving. Locuitorii de astăzi ai Insulei Paştelui
sunt mândri de istoria şi cultura lor, organizând în fiecare an, în luna februarie, festivalul Tapati
Rapa Nui. În cadrul acestuia localnicii îşi arată talentele de artizani, gătind, sculptând şi
pictându-se pe corp în stil tradiţional polinezian.
(Descopera.ro)
A.Pe foaia de examen scrie răspunsul pentru fiecare cerinţă de mai jos:
1.(4p.) Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul
citat:
- locul unde se află Insula Paştelui;
- numele pe care le-a purtat insula.
2.(4p.) Precizează motivul prin care insula a devenit celebră în întreaga lume.
3.(4p.) Menţionează valoarea morfologică a fiecăruia dintre cuvintele subliniate din secvența:
În prezent, tot mai mulţi turişti sosesc pentru a admira acest loc unic de pe Terra.
4.(4p.) Numeşte funcţia sintactică pentru fiecare dintre cuvintele subliniate din secvenţa:
Locuitorii de astăzi ai Insulei Paştelui sunt mândri de istoria şi cultura lor, organizând în fiecare
an, în luna februarie, festivalul Tapati Rapa Nui.
5.(4p.) Precizează tipul ultimelor două subordonate din fraza următoare: Sutele de statui ce se
găseau în aproximativ 50 de situri de-a lungul insulei i-au şocat pe exploratorii olandezi, care
credeau că descoperiseră o populaţie primitivă şi nu înţelegeau cum ar fi putut aceasta să
realizeze misterioasele statui.
6.(4p.) Realizează contragerea primei subordonate din exercițiul anterior în parte de propoziție
corespunzătoare.
B.(12 puncte) Scrie o compunere de 10-15 rânduri în care să-ți exprimi opinia despre călătorie.În
compunerea ta trebuie:
a).(4p.) să numeşti două dintre avantajele/dezavantajele călătoriei;
b).(4p.) să ilustrezi avantajele/dezavantajele acesteia prin exemple evidențiate de experiențe
personale sau imaginare;
c).(2p.) să ai conţinutul şi stilul adecvate cerinţei formulate;
d).(2p.) să te încadrezi în limita de spaţiu indicată.
NOTĂ! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie. Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii
lucrări (unitatea compoziţiei - 1 punct; coerenţa textului – 2 puncte; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate
conţinutului – 2 puncte; ortografia - 3 puncte; punctuaţia - 2 puncte; aşezarea corectă în pagină, lizibilitatea - 2 puncte).

Prof. Nicoleta Biță
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EVALUARE NAŢIONALĂ
Probă scrisă la MATEMATICĂ



Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen scrieţi doar rezultatele.

(30 puncte)

1. Rezultatul calculului 10  8 : 2 este egal cu .…
2. Suma numerelor naturale din intervalul [ -6, 3) este….
3. Media aritmetică a numerelor 19 şi 11 este….
4. Un pătrat are diagonala 4 2 cm. Perimetrul pătratului este ……cm2
5. Într-o piramidă triunghiulară regulata, feţele laterale sunt triunghiuri echilaterale cu latura
2 dm. Suma tuturor muchiilor piramidei este ….dm.
5p 6. Graficul din figura 1 reprezintă repartiţia notelor obţinute de elevii clasei a VIII-a la un
test de evaluare la matematică. Numărul de elevi din clasă care au luat cel putin nota 5 este
egal cu ……
5p
5p
5p
5p
5p

Nuărul de elevi

Figura 1
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4
3
2
1
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2
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Notele

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.

(30 puncte)

5p 1. Desenaţi pe foaia de examen, o prisma patrulatera regulata.
2. Într-un depozit sunt 15 tone mere. Dupa sortare 20% din cantitate se pierde iar restul se
ambalează în lazi de 50 kg.
5 p Câte tone de mere se pierd si cate lazi sunt necesare?
3. Fie funcţia f : R  R , f x   a  2x  a .
5p a)Să se determine a  R astfel încât graficul funcţiei f să conţină punctual P(4;3)
5p b)Pentru a = -1, să se reprezinte grafic funcţia f, determinând punctele de intersecţie cu axele de
coordonate.
2
10 
x
 3

 2
4. Fie E ( x)  
, unde x  R  {2;0; 2} .
: 2
 x  2 x  2 x  4  x  4x  4
5p

a) Să se arate ca E ( x) 

x2
.
x2
29

ACCENTE, IANUARIE 2014

5p 5. Efectuaţi:



 
2

2 3 



2 1
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2 1  2 6 .

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.

(30 puncte)

1. O uşă de interior arată ca ȋn figura de mai jos. Suprafeţele haşurate sunt confecţionate din
lemn iar restul din sticlă. Se cunoaşte că AECF este paralelogram, AB= 8dm , BC= 21dm
şi se notează BF=DE= x, unde x este un număr natural cu proprietatea 0 < x < 21. Se cere:

10p
5p

5p
5p
5p

a) Arataţi că aria paralelogramului AECF calculată ȋn funcţie de x este 8(21 – x)dm2.
b) Calculaţi valoarea lui x ştiind că aria suprafeţei din lemn este jumătate din aria
suprafeţei din sticlă .
2. Subsolul unei case are forma unui paralelipiped dreptunghic ca ȋn figura de mai jos cu
AB = 8 m, BC = 6 m şi AA’ = 2,5 m.

a) Dacă pentru 1m2 de perete se folosesc 0,5 l de var, să se determine ce cantitate de var
este necesară pentru vopsirea pereţilor(fără podea şi tavan), ştiind că nu există ferestre;
b) Pentru funcţionarea unui corp de iluminat se monteză un cablu electric pe traseul
C- D- D’- O’, unde O’ este centrul tavanului. Cȃţi metri de cablu sunt necesari?
c) Se construieste o scară de acces notată MP , astfel ȋncȃt unghiul pe care ȋl face
cu podeaua are 45 . Să se determine lungimea scării.
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