
    Istoria Bacăului a început în neolitic, de 

când datează primele urme de locuire umană, 

şi se întinde până în prezent. Bacăul îşi are 

strămoşii până în comuna primitivă, mai precis 

în paleoliticul superior cam 5.000 de ani în 

urmă. 
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„ ÎNCĂ O TREAPTĂ  PE SCARA  DEVENIRII ”  dir. prof.  Zătu Maria, dir.adj. prof. 

Duhalmu Elena Cristina 

„ PALMARESUL ANULUI ŞCOLAR  2016-2017 ” 

„ ȘCOALA MAI APROAPE DE MINE “ 

- Prof. Irina-Carmen VRÎNCEANU,  Sănătate, sport și voie bună 

- Prof. Mihaela GÂRȚU,  Copilăria în culori 

- Prof. Elena LEPĂDATU,  Ghidul prieteniei 

- Prof. Irina-Carmen VRÎNCEANU, Tallent show 

 „ KNOWING YOU, KNOWYNG ME ” 

- Prof. Mihaela COJOCARU,  „Knowing you, knowing me― 

- Prof. Mihaela COJOCARU,  Școala Gimnazială "Dr. Alexandru Șafran"Bacău face educație 

pentru Europa‖ 

- Prof. Mihaela COJOCARU,  Școala Gimnazială "Dr. Alexandru Șafran"Bacău colindă 

Europa‖ 

- Prof. Mihaela COJOCARU,  Întâlnire transnațională Konya, Turcia 

- Prof. Oana-Andreea BĂRBUȚ,  „O săptămână multiculturală în România‖ 

- Prof. Maria PINTEA,  Despre participarea la activități 

- Mărturii ale   copiilor 

 „ REALIZĂRI -  ERASMICE ” 

 „ DIN CUFĂRUL CREAŢIEI ” 

PRIMAR 

-Miruna-Larisa VRANCIU,  Vacanța de vară 

- Siliviu Ionuț GÎNAC,  Micul poet 

- Larisa Georgiana ANTOHE, Vara 

-Gabriela GĂBUREANU,  Culorile grădinii 

-Vlăduț RUSU,  Veselia naturii 

- Ștefania BOT,  Curcubeul 

- Sorin-Gabriel PAGU, Copacul-prinț 

- Dragoș GUNEA, Școala 

- Teodora ZAHARIA, Vara 

- Micii artiști – desene, clasa pregătitoare  

- Adina ZGĂVĂRDICI,  Culoare și adevăr 

GIMNAZIU 

- Delia Lungu,  Miracolul 

-Cristiana MARIN,  Hoțul de cărți 

- Maria-Anastasia DAHNOVICI,  O zi de neuitat 

―ACTIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE” 

- prof. Liliana BUCUR,  prof. Mihaela GÂRȚU,  Vizită la Realitatea TV Bacău 

- prof. Liliana BUCUR,  Tainele meteorologiei 

-Prof. Alina-Corina CRUCEANU,  Visul meu- limbile străine şi actoria 

-Săptămâna Școala Altfel „Să știi mai multe, să fii mai bun“ 

“ DIVERSE ” 
„ Jocurile copilăriei – ieri şi azi‖ 

„ Pasiunea mea – fotografia‖ 

„ Arte marţiale – kendo‖ 

 „Mic istoric al  oraşului Bacău‖ 

„ Vitraliul‖ 

„ Strămoşul bicicletei senumea  - celerifer‖ 

„ Colier din materiale textile‖ 

„  Poveşti nemuritoare  - repovestite‖ 

„  Rebus‖ 

„ Tehnica picturii acuarelă cu sare‖ 

„Figurine haioase  din legume şi fructe‖ 
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            Sau povestea unui an şcolar surprinzător, bogat şi generos 
în întâmplări, în emoţii, în întâlniri memorabile cu oameni dedicaţi 
profesiei lor, cu preşcolari, şcolari, gimnazişti şi toţi cei ai lor ce 
au subscris valorilor şcolii cuprinşi de dorinţa de a fi împreună, 
de a construi, de a conta, de a desluşi,  de a trăi cu exuberanţa 
vârstei bucuria cunoaşterii. 
      De fapt povestea unui an şcolar cu bucurii, speranţe, 
aspiraţii, ambiţii, hotărâre,  încununat de multiple împliniri, de 
succese remarcabile obţinute la învăţătură, calificări şi clasificări 
meritorii la concursurile şi olimpiadele şcolare locale,judeţene, 
naţionale, cu o variată activitate extraşcolară ce să poată facilita 
învăţarea şi toate astea în urma unui efort susţinut depus de 
elevi şi profesori. Intreaga şi bogata activitate derulată în acest 
an şcolar se doreşte a fi descoperirea unei poveşti. 
         De la derularea proiectul Erasmus Plus ,,Knowing you, 
knowing me‖! ca şcoala gazdă pentru 45 de participanţii elevi si 
profesori din Franta, Turcia, UK, Ungaria aceştia fiind implicaţi 
în diferite tipuri de activităţi cu elevi, un training course cu 
profesori si seminarul international ,,Impactul parteneriatelor 
educaţionale în contextul diversităţii culturale europene, la 
activităţile de jobshadowing derulate pentru profesorii din 
Turcia în proiectul Erasmus Plus KA1 ,,Hand by hand with 
europe in teaching english”, la seara cultural duhovniceasca 
cu tema "Sfinţii închisorilor şi literatura carcerală", la 
concursul  de teatru din cadrul proiectului judeţean "Visul meu - 
limbile străine şi actoria", la minunatele proiecte educative şi 
parteneriate educaţionale derulate la nivel preşcolar şi primar,la 
activităţile de voluntariat,la stagiile de formare si activităţile din 
cadrul proiectului şi micrograntului derulate de Unicef  România, 
la frumoasa şi onorantă clasificare a participanţilor la olimpiada 

naţională de  chimie -  Andrei Pintilescu şi Andrei Mitrofan  în 
coordonarea doamnei  prof.Cecilia  Elisabeta Deaconu  
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  la promovarea cu succes a valorilor educaţiei de calitate, a 
interculturalităţii şi multilingvismului, a schimbului de bune 
practici in domeniul parteneriatelor educative şi a 
managementului în cadrul mobilităţilor pe care elevii şi 
profesorii noştri le-au desfăşurat în Turcia şi Franţa, la 
activităţile din cadrul centrelor de excelenţă. 
        Povestea acestui an şi a noastră are un final 
previzibil, roadele acestui an întreg de muncă, emoţii, aşteptări, 
implicare şi dăruire au fost rezultatele bune şi foarte bune la  
încheierea acestuia, la Evaluarea Naţională, clasificarea pe 

pozitii bune în cadrul ierarhizării pe judeţ.   Acestea sunt 
doar o mică parte din povestea anului şcolar. 
          O poveste despre reala implicare, despre efortul 
constant, perseverenţă, poveste despre empatie, valori, ideal, 
prietenie, echipă şi muncă susţinută, pentru că  noi credem cu 
tărie in puterea, valoarea şi frumuseţea muncii în echipă. 
Multumiri şi felicitări tuturor,mari şi mici, elevi şi profesori, părinţi 
şi prieteni, celor ce au avut curajul de a urca treptele cunoaşterii 
şi devenirii, celor ce au oferit din abilităţi, timp, energie şi talent 
pentru a face mai bună, sănătoasă, prietenoasă şi mai normală 
lumea in care trăim. 
 
             Prof. Elena Cristina Duhalmu, 

               Prof.Maria Zătu 
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ARIA CURRICULARĂ  LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

      CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

NR. OLIMPIADA/ 

CONCURSUL 

ELEVUL CLASA ÎNDRUMĂTORUL PREMIUL 

 

1 
 

OLIMPIADA DE 

LINGVISTICĂ 

 

ABAGERU 

IOAN 

 

A VI-A 

B 

PROF. DR. OANA-

ANDREEA BĂRBUȚ 

– LIMBA ROMÂNĂ 

PROF. GABRIELA 

PĂTRĂU 

 

MENȚIUNE 

 

2 

OLIMPIADA DE 

LIMBA ȘI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

 

DAHNOVICI 

MARIA 

ANASTASIA  

 

A VI-A 

B 

 

PROF. DR. OANA-

ANDREEA BĂRBUȚ 

MENȚIUNE 

 

3 

OLIMPIADA DE 

LIMBA ȘI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

 

DOBOȘ DENISA 

VALENTINA 

 

A VI-A 

B 

 

PROF. DR. OANA-

ANDREEA BĂRBUȚ 

 

MENȚIUNE 

 

4 

OLIMPIADA 

„LECTURA CA 

ABILITATE DE 

VIAȚĂ― 

 

DAHNOVICI 

MARIA 

ANASTASIA 

 

A VI-A 

B 

 

PROF. DR. OANA-

ANDREEA BĂRBUȚ 

 

MENȚIUNE 

 

5 

OLIMPIADA 

„LECTURA CA 

ABILITATE DE 

VIAȚĂ― 

 

ICHIM PAUL 

 

A V-A B 

 

PROF. DR. OANA-

ANDREEA BĂRBUȚ 

 

MENȚIUNE 

 

6 

CONCURSUL 

„CULTURĂ ȘI 

SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ― 

 

ARHIP 

LAURENȚIU 

 

A VII-A 

A 

PROF. DR. OANA-

ANDREEA BĂRBUȚ – 

LIMBA ROMÂNĂ 

PROF.ABAGERU 

ELENA – RELIGIE 

ORTODOXĂ 

 

PREMIUL AL II-

LEA 

 

7 

 

CONCURSUL 

„CULTURĂ ȘI 

SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ― 

 

BALINT 

CAMELIA 

 

A VIII-A 

B 

PROF. BULGARU 

LUMINIȚA – LIMBA 
ROMÂNĂ 

PROF. ARVA MONICA 
– RELIGIE ROMANO-

CATOLICĂ 

 

 

MENȚIUNE 

 

8 

 

CONCURSUL 

„CULTURĂ ȘI 

SPIRITUALITATE 

ROMÂNEASCĂ― 

 

DAHNOVICI 

MARIA 

ANASTASIA 

 

A VI-A 

B 

PROF. BECA ADINA - 

LIMBA ROMÂNĂ 

PROF. ARVA MONICA 
– RELIGIE ROMANO-

CATOLICĂ  

 

MENȚIUNE 

 

 

 

      Anul școlar 2016-2017 a fost unul al muncii pe rezultate. Participarea la concursuri și olimpiade a fost 

valorificată prin obținerea a numeroase premii. În cele ce urmează vom evidenția doar premiile obținute la 

olimpiade, etapa județeană și etapa națională, concursuri cu participare directă asemenea participării la 

olimpiade. 
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CATEDRA DE LIMBI MODERNE 
 

Concursul județean “Visul meu - limbile străine și actoria” 
 
Secţiunea – limba franceză: 
 
Locul I: Stoica Nicole ( clasa a VII-a B), Mavrichi Adina ( clasa a 
VII-a B), Lazăr Alexandru ( clasa a VII-a B) 
Coordonator: prof. Iuliana Dobrin 
 
Secţiunea –limba engleză: 
 
Locul I: Abageru Ioan, Benedic Patrick, Bostan Claudiu, Dahnovici 
Maria, Doboş Denisa, Bulai Rares, Iacob Iasmina, Cristea Ștefan, 
Movilă Elena, Răileanu Teodora-Alicia 
Coordonator: prof. Hodoroabă Florina 
 
Locul al II-lea: Cavaleru Georgiana, Băbăscu Alexandra, Czebely 
Alexandru, Ionică Alexandru, Mutu Matei, Pitica Andrei, Balcan 
Robert, Ambrosi Vlad ( clasa a VI-a A) 
Coordonator: prof. Cruceanu Alina 
 
ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE 
 

PINTILESCU ANDREI, clasa a VIII-a B  – calificat la etapa județeană 
a Olimpiadei de geografie 
 
ARIA CURRICULARĂ EDUCAȚIE FIZICĂ, TEHNOLOGIE ȘI 
ARTE 
 
Catedra de educaţie fizică şi sport  
 
prof.  Goşman Cristina, prof. Vrînceanu Irina, prof. Stan Alexandru 
a coordonat echipa de TETRATLON, formată din: 
  Vrînceanu Adnana, Nemeş Ioana, Biro Andreea, Maekawa Yuna, 

Stan Vasile, Nemțeanu Eusebiu, Mâță Teodor, Gherman Cosmin şi a 
obținut:  
locul l la etapă judeţeană,  
 
locul lll la etapa de zonă, la Iaşi. 
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ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 
 

Nr. 

Crt. 
Numele și 

prenumele 

elevului 

 

Clasa 

 

Olimpiada/ 

Concursul 

 

Etapa 

 

Premiul 

 

Îndrumător 

 

1. 

Pintilescu Andrei 

Mitrofan Andrei 

Maekawa Yuna 

aVIII-a B 

aVIII-a B 

aVIII-a B 

Concursul ”Noi și 

chimia!?” 
Județeană II 

 

Prof. Elisabeta Deaconu 

 

2. 

 

Pintilescu Andrei 

 

aVIII-a B 

 

Concursul ”Magda 

Petrovanu” 

 

Națională 

 

Excelență 

 

Prof. Elisabeta Deaconu 

 

3. 

 

Mitrofan Andrei 

 

aVIII-a B 

 

 

Concursul ”Magda 

Petrovanu” 

 

Națională 

 

II 

 

Prof. Elisabeta Deaconu 

 

4. 

 

Pintilescu Andrei 

 

aVIII-a B 

 

 

Olimpiada de chimie 

 

Județeană 

 

II 

 

Prof. Elisabeta Deaconu 

5.  

Mitrofan Andrei 

 

aVIII-a B 

 

 

Olimpiada de chimie 

 

Județeană 

 

III 

 

Prof. Elisabeta Deaconu 

6. 

Pintilescu Andrei  

aVIII-a B 

 

Olimpiada de chimie Națională Mențiune 

specială 

 

Prof. Elisabeta Deaconu 

7. 

Mitrofan Andrei aVIII-a B 

 

Olimpiada de chimie Națională Diplomă de 

participare 

 
Prof. Elisabeta Deaconu 

8. 

Arhip Laurențiu 

Marin Cristiana 

Pârlog Maria 

Alexandra 

aVII-a A 

aVII-a A 

aVII-a A 

Concursul ”Noi și 

chimia!?” 
Județeană III 

 

Prof. Elisabeta Deaconu 

9. Arhip Laurențiu aVII-a A Concursul de chimie 

”Raluca Ripan” 

 

Județeană 

II  

Prof. Elisabeta Deaconu 

10 Abageru Ioan a VI-a B Olimpiada de 

matematică 

Județeană Mențiune Prof. Gabriela Pătrău 
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          Concursul şcolar naţional "Cănguraşul matematician":  

Rezultate: 21 premii I,  19 premii II,  3 premii III  inst. Butnaru Nuţa, prof. Prisacaru 

Marilena 

          Concursul şcolar naţional "Canguraşul explorator": 

Rezultate: 5 premii II   prof. Gârţu Mihaela 

             Concursul şcolar naţional de competenţă şi performanţă "Comper" - Limba şi 
literatura română, Etapa Judeţeană:  

Rezultate:    85 premii I,     56 premii II,    42 premii III,  20 Menţiuni 

Prof. Dragomirescu Ana, inst. Butnaru Nuţa, prof. Prisacaru Marilena, prof. Dragomir Camelia, 

prof. Teşu Liliana, prof. Mertz Rita, prof. Anda Adriana, inst. Lazăr Veronica, prof. Bucur Liliana 

              Concursul şcolar naţional de competenţă şi performanţă "Comper" - Limba şi 
literatura română, Etapa Naţională: 

Rezultate:    85 premii I,     56 premii II,    42 premii III,  20 Menţiuni 

Prof. Dragomirescu Ana, inst. Butnaru Nuţa, prof. Prisacaru Marilena, prof. Dragomir Camelia, 

prof. Teşu Liliana, prof. Mertz Rita, prof. Anda Adriana, inst. Lazăr Veronica, prof. Bucur Liliana 

            Concursul şcolar naţional de competenţă şi performanţă "Comper" - Matematică, 
Etapa Judeţeană: 

Rezultate:    74 premii I,     29 premii II,   23 premii III,    20 Menţiuni 

Prof. Dragomirescu Ana, inst. Butnaru Nuţa, prof. Murea Lenuţa, prof. Dragomir Camelia, prof. 

Teşu Liliana, prof. Mertz Rita, prof. Anda Adriana, prof. Bucur Liliana 

           Concursul şcolar naţional de competenţă şi performanţă "Comper" - Matematică, 
Etapa Naţională: 

Rezultate:    74 premii I,     29 premii II,   23 premii III,    20 Menţiuni 

Prof. Dragomirescu Ana, inst. Butnaru Nuţa, prof. Murea Lenuţa, prof. Dragomir Camelia, prof. 

Teşu Liliana, prof. Mertz Rita, prof. Anda Adriana, prof. Bucur Liliana 

              Concursul şcolar naţional "Gazeta matematică junior": 

Rezultate:     28 premii I,     26 premii II,    11 premii III  

Prof. Prisacaru Marilena, prof. Anda Adriana, prof. Bucur Liliana 

             Olimpiada de Educaţie civică la clasa a IV-a – etapa I (pe centru metodic):   

Locul I - echipaj Zgăvărdici Adina şi Tănase Ana-Maria,  clasa a IV-a B prof. Bucur Liliana 

Locul II - echipaj Caţiche Teodora şi Boţ Ştefania, cla  a IV-a B prof. Bucur Liliana 

Locul III - echipaj Balcan Teodora şi Şaran Sara-Giorgia, clasa a IV-a A prof. Gârţu Mihaela 

Olimpiada de Limba română la clas a a IV-a – etapa judeţeană:   

Premiul I - Zgăvărdici Adina, clasa a IV-a B prof. Bucur Liliana 

Premiul III - Găbureanu Gabriela, clasa a IV-a B prof. Bucur Liliana 

Menţiune - Miclăuş Lavinia-Paula, clasa a IV-a B  - Cucu Maria-
Beatrice, clasa a IV-a B 

prof. Bucur Liliana 

           Centrul de excelenţă – Limba română  

clasa  a III-a B - 1 premiu I, 1 premiu III, 1 Menţiune prof. Anda Adriana 

clasa a IV-a B  - 2 premii III, 1 Menţiune prof. Bucur Liliana 
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      Activitatea a avut ca scop promovarea rolului sportului în 

viața oamenilor. Anterior s-au purtat  discuții cu elevii despre 

importanța sportului și rolurile acestuia.       

      Activitatea s-a desfășurat pe terenul de sport al școlii, unde 

au participat  elevi de la ciclul primar, sub îndrumarea cadrelor 

didactice: prof. Vrînceanu Irina, prof. Goșman Cristina și prof. 

Stan Alexandru.  Elevii au participat la concursuri de ștafete și 

parcursuri aplicative (întrecerile s-au defășurat  între clase). 

                                                                                                     

Prof. Irina-Carmen VRÎNCEANU 
 

                                                                                                      

SĂNĂTATE   SPORT ȘI 
VOIE BUNĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al doilea an de proiect realizat în 

parteneriat cu UNICEF a însemnat 

realizarea a numeroase activități 

tematice cu și despre copii, care au 

susținut o mai bună relaționare a 

lor și cu dascălii lor. 

     COPILĂRIA ÎN CULORI 
            În  cadrul proiectului UNICEF, desfăşurat la 
Şcoala Gimnazială ,, Dr.   Alexandru Şafran “, Bacău, 
una dintre activităţile desfăşurate este  Copilaria in 
culori din   luna iunie 2017.  
            La activitatea coordonată de doamnele 
profesoare  
Gârţu Mihaela şi  Pătraşcu Flaviana au participat elevi ai 
claselor primare : clasa I A ( prof. Butnaru Nuţa), clasa I 
C (prof. Pătrascu Flaviana), clasa a II-a A( prof. Murea 
Lenuţa ), clasa a IV-a A (profesor Gârţu Mihaela), clasa a 
IV-a B ( prof. Bucur Liliana).  
             Aceştia au decorat holurile şcolii cu picturi 
reprezentative: scene de poveste şi jocuri ale  copilăriei 
care înfrumuseţează spaţiul şcolar. A fost o activitate 
plină de bucurie şi de culoare care a antrenat elevii atât 
din punct de vedere emotional, artistic cât şi intelectual. 
S - au purtat discuţii despre copilărie şi simbolurile ei, 
despre semnificaţia culorilor folosite şi efectele pe care 
le induce ,,frumosul“ asupra stării emoţionale a 
copiilor.  
                                          Prof. inv. Primar Gârţu Mihaela 
 



            Activitatea a avut drept scop dezvoltarea abilităților de interacțiune  

socială pozitivă și stabilirea de relații interumane armonioase, utilizarea  

comunicării asertive și a ascultării active, împărtășirea experiențelor proprii. 

        În prima parte a activității, în urma discuţiilor cu elevii, au fost clarificate noțiunile de 

comportamente violente și comportamente dezirabile social.  

         Au fost analizate consecințele celor două tipuri de comportament în planul relațiilor sociale, 

pornind de la exemplele concrete din viața școlii și de la un scenariu dat. 

         În partea doua a activității s-a realizat o listă de comportamente care inițiază și întrețin relațiile 

de prietenie. Aceste comportamente  au fost  prezentate în forme variate şi introduse într-un ghid al 

prieteniei. 

         În activitate au fost implicați elevi din grupul țintă, care manifestă comportamente agresive în 

relațiile cu ceilalți și elevi care dezvoltă relații armonioase. Împreună au împărtășit experienţele 

personale legate de prietenie şi au valorificat abilitățile de cooperare în grup. 

 

 Responsabil activitate  -     Prof. cons. şc. Lepădatu Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              TALENT SHOW 
 

       Activitatea s-a desfășurat în sala de sport a școlii, 

unde au participat elevii de la ciclul gimnazial și trei 

cadre didactice. Elevii au participat la un concurs de 

dans sportiv între clase.     

      Scopul acestei activitați  a fost antrenarea unui 

număr cât mai mare de elevi în activităţile sportive, în 

jocuri, întreceri, în vederea cultivării relaţiilor de 

prietenie, de colaborare, a iniţiativei şi a imaginaţiei 

în activitatea sportivă.    

        Profesorii de educație fizică și sport au dorit 

dezvoltarea dragostei elevilor pentru mişcare, 

fortificarea organismului, întărirea sănătăţii, 

dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter, a 

deprinderilor de comportare civilizată şi a spiritului 

de fair-play într-o competiţie sportivă. 

                                                                                                                      

Prof. Irina VRÎNCEANU 
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Proiect de parteneriat strategic Erasmus+ 
 

           Școala Gimnazială ,,Dr. Alexandru Șafran‖ Bacău implementează, în perioada 1 
septembrie 2016 - 31 august 2018, Proiectul ,,Knowing you, knowing me‖, care este un 
parteneriat strategic multilateral cu 5 școli din: Marea Britanie, România, Ungaria și Turcia 
- parteneri și coordonator Franța. 
         Acest proiect a apărut din nevoile comune ale elevilor și profesorilor din școlile 
partenere pentru a găsi o soluție la problema violenței în școli, reducerea absenteismului 
și a abandonului școlar. 
          În acest context, școlile partenere au descoperit religia ca o temă de interes comun 
pentru atragerea elevilor la școală și participarea la activitățile proiectului, motivarea 
pentru învățărea limbilor străine pentru comunicarea dintre parteneri. 
Parteneriatul va efectua o explorare a credințelor și a valorilor deținute în prezent în toate 
țările din Europa și Turcia, precum și o comparație între elemente de cultură, tradiții, 
obiceiuri, sărbători religioase importante. 
Grupul țintă: elevi cu vârsta 13-15 ani, profesori, părinți. 
 Finanțarea aprobată de Comisia europeană este de 23650 euro 
Obiectivele concrete ale proiectului sunt: 
- Reducerea violenței în școală, a abandonului și a absenteismului; 
- Dezvoltarea unor abilități de bază, în special de competențe lingvistice: limba maternă și 
engleză; 
- Consolidarea dialogului intercultural european între partenerii proiectului; 
- Promovarea și dezvoltarea creativității în rândul participanților la proiect; 
- Crearea unei atmosfere favorabile pentru o educație incluzivă la nivelul școlilor 
partenere; 
- Oferirea de șanse egale de formare a stimei de sine fără nicio discriminare; 
- Promovarea valorilor europene comune, cum ar fi: toleranța, respectul pentru cultura 
altor popoare și tradiții, multiculturalismul și diversitatea lingvistică. 
Rezultate: 
- Site-ul și posterul proiectului; 
- Buletine informative; 
- Dicționar de termeni religioși în limba engleză și limbile scolilor partenere; 
- E-book Tradiții și obiceiuri - carte despre sărbătorile religioase din țările partenere; 
- Ghid metodic de predare  a Istoriei religiilor; 
- Colecția de mituri și legende populare; 
- Ghid turistic care va ilustra clădiri religioase importante și monumente din fiecare țară; 
- Curricula interculturală ,,Educație pentru o școală incluzivă‖; 
- Conferință: Religia și impactul acesteia asupra dezvoltării copilului. 
     Proiectul se încadrează în prioritățile strategice europene și răspunde nevoilor 
școlii noastre.  
      Pentru buna desfășurare a proiectului, invităm să se implice și să ne fie parteneri 
părinții elevilor din școala noastră, comunitatea locală, biserici, biblioteci, muzee, alte școli 
gimnaziale.  
    Pentru realizarea, diseminarea și exploatarea produselor finale ale proiectului, 
vom avea o colaborare strânsă cu ANPCDEFP,  Inspectoratul Școlar Județean 
Bacău, cu mass-media locală, cu agenți economici și ONG-uri.  
 
                                                         Coordonator proiect   -  Prof. Dr. Mihaela Cojocaru 
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        Școala Gimnazială 
"Dr. Alexandru 
Șafran"Bacău    face 
educație pentru Europa 
 
            În perioada 6-12 noiembrie 2016 a avut loc 
prima mobilitate transnațională din cadrul 
Parteneriatului strategic "Knowing you, knowing me", derulat de Școala Gimnazială "Dr. Alexandru 
Șafran" Bacău, în perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2018. 
          Acest proiect este un parteneriat strategic multilateral cu cinci școli din: Marea Britanie, 
România, Ungaria și Turcia – parteneri, coordonatoare fiind Franța. A apărut din nevoile comune 
ale elevilor și profesorilor din școlile partenere pentru a găsi o soluție la problema violenței în școli, 
reducerea absenteismului și a abandonului școlar.  

    În acest context, 
școlile partenere au 

descoperit religia ca o 
temă de interes comun 

pentru atragerea elevilor 
la școală și participarea 
la activitățile proiectului, 

motivarea pentru 
învățărea limbilor străine 

pentru comunicarea 
dintre parteneri. 

Parteneriatul va efectua 
o explorare a credințelor 
și a valorilor deținute în 

prezent în toate țările din 
Europa și Turcia, 

precum și o comparație 
între elemente de 

cultură, tradiții, obiceiuri, sărbători religioase importante. 
Prima mobilitatea transnaționlă a fost organizată în școala coordonatoare a proiectului, Liceul 

"Clément Ader" din Bernay, Franța, întrunind câte doi reprezentanți ai echipelor de management 
din țările partenere. Mihaela Cojocaru, coordonator al proiectului în România, și Oana-Andreea 

Bărbuț, membru în echipa de management, au participat activ la activitățile derulate în liceul 
francez. 

             În fiecare zi s-au 
organizat workshop-uri, în 
vederea stabilirii calendarului 
mobilităților transnaționale și a 
mobilităților cu elevii în timpul 
celor doi ani școlari. 
 Stagiul a presupus 
cunoașterea școlii gazdă, a 
echipei manageriale, a 
membrilor corpului profesoral 
care vor participa la activitățle 
de proiect, interacțiunea directă 
cu elevi preocupați de specificul 
educației din țările partenere, 
dialoguri cu delegatul academic 
pentru relații europene și internaționale al Academiei din Rouen, Olivier Launay.  
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          Programul a fost unul dens, oferind ocazia unei mai bune cunoașteri a țărilor partenere, a 
școlilor acestora și a membrilor echipei de proiect, dovedindu-se o experiență profesională și 
culturală benefică participanților, organizată cu profesionalism de către coordonatorul proiectului. 
           Un aspect interesant l-a constituit prezentarea evenimentului în presa locală și interviul dat 
de coordonatorul școlii din Bacău, școala care reprezintă religia ortodoxă în acest proiect. 
 Proiectul va fi lansat în comunitatea locală marți, 29 noiembrie 2016, începând cu orele 
15.00, în incinta școlii gazdă. 
 

               Prof. dr. Mihaela Cojocaru – Coordonator proiect Școala Gimnazială "Dr. 

Alexandru Șafran" Bacău 

 

     Școala Gimnazială "Dr. Alexandru Șafran"          

colindă Europa 
 

            În perioada, 14 decembrie-19 decembrie 2016, Mihaela Cojocaru - coordonator și 
Oana-Andreea Bărbuț, profesoare la Scoala Gimnaziala ,,Dr. Al. Safran‖ Bacau, au 
participat la cea de-a doua întâlnire transnațională a echipelor de management ale 
Proiectului Erasmus+ "Knowing you, knowing me" ce a avut loc la Szeget, Ungaria. 

       Prezentările sistemelor educaționale și management-ul școlilor au constituit aspecte 
importante din prima zi de întrevederi, relevând asemănări și diferențe inerente în maniera 
de organizare a școliilor din țările partenere: Franța, România, Turcia, Anglia. 
          Întâlnirea a constituit totodată un prilej de a prezenta materiale create de către elevii 
școlilor partenere, în scopul promovării unui dialog intercultural de acest tip și de 
promovare a valorilor,  
credințelor și ideilor autentice. Fiecare țară a prezentat o sarbatoare religioasa importanta, 
un album cu E-cards realizat de elevi, cu felicitari pentru Craciun si Anul Nou, s-au stabilit 
regulile pentru alegerea logo-ului proiectului prin vot, in fiecare scoala partenera, având în 
vedere faptul că tot ei le-au și realizat.  
         S-au stabilit noi sarcini de lucru pentru următoarea întâlnire transnațională din Turcia 
și s-a discutat despre mobilitățile cu elevii, reconfirmându-se valabilitatea datelor stabilite 
anterior. 
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         Dezbaterile, workshop-urile propuse de scoala gazdă, vizitele culturale au contribuit 
la o mai bună cunoaștere a sistemelor educaționale, a membrilor echipelor, a școlilor 
partenere și a valorilor acestora.  
                                                                                                               Prof. Dr. Mihaela Cojocaru 

 

Întâlnire transnationalĂ Konya, Turcia 
 

         În perioada, 31 martie – 6 aprilie 2017, director prof. Zătu Maria, prof. Dr. Mihaela 
Cojocaru - coordonator și prof. Cristina-Oana Goşman de la Școala Gimnazială ,,Dr. Al. 
Şafran‖ Bacău, au participat la cea de-a treia întâlnire transnațională a echipelor de 
management ale Proiectului Erasmus+ "Knowing you, knowing me" care a avut loc in 
Konya, Turcia.  
     Activităţile de proiect s-au desfăşurat la şcoala gazdă “Mehmet Nuri Kucukkoylu” 
I.H.O. si au urmărit atingerea obiectivelor propuse pentru această intâlnire transnaţională: 
- Raportul intermediar după primul an de proiect;  

- Analiza chestionarelor si interpretarea lor;  
- Prezentarea ,,E-book Traditii si obiceiuri culturale si religioase” din ţările partenere;  
- Prezentarea logo-ului proiectului ales in urma votului din cele 5 ţări partenere;  
- Prezentarea  Newsleter nr. 2;  
- Programul de activitate pentru mobilitatea elevilor din Franţa;  
- Programul de activitate pentru mobilitatea elevilor şi cursul de formare pentru profesori din 
România;  
- Vizită la Directoratul educaţional din Konya şi primirea delegaţiei României de directorul general 
al Departamentului Educaţie din Konya şi directorul de Programe şi proiecte europene.  

        La mobilitate au participat parteneri din Franţa, Ungaria, UK şi România şi 
impreună au participat la activităţi demonstrative, lecţii deschise şi workshopuri la clasele 
de elevi, propuse de şcoala gazdă: matematică, religie, muzică, limba turcă, desen, 
educaţie fizică, dansuri tradiţionale, muzică şi prezentarea costumului popular turc. 
        Un moment important l-a reprezentat participarea la workshopul de desen tradiţional 
unde fiecare participant a fost iniţiat in tehnica Marbeling şi s-a realizat un desen colectiv 
care a reprezentat un alt produs final al acestei intâlniri. 
       Dezbaterile, vizitele culturale propuse de scoala gazdă in Sille si Cappadochia, turul 
oraşului Konya şi intâlnirile cu profesorii şi elevii şcolii au contribuit la o mai bună 
cunoaștere a sistemului educaţional din Turcia, a tradţiilor şi obiceiurile locale şi au 
constituit repere reale de cunoaştere şi respect intre toţi participanţii la mobilitate. 
       ,,Consider că şi această mobilitate şi-a atins obiectivele propuse in proiect şi a oferit o 
reală oportunitate de explorare a credințelor și valorilor deținute în prezent în ţările 
partenere, precum și o comparație între elemente de educaţie, cultură, tradiţii, obiceiuri, 
sărbători religioase importante, ajutând astfel la dezvoltarea sentimentului de respect şi 
toleranţă, stimă de sine şi bună colaborare intre şcolile partenere şi pe viitor. Mulţumim 
colegilor din Turcia pentru ospitalitate şi minunata experienţă profesională. 
        Ne pregătim cu seriozitate şi profesionalim pentru mobilitatea din România, unde, in 
perioada 8-13 mai 2017, şcoala noastră va fi gazdă pentru 46 de elevi şi profesori din 
ţările partenere şi unde vom derula activităţi specifice cu elevii, dar şi un Curs de formare 
pentru cei 14 profesori din străinătate şi 6 profesori din Bacău, cu tema ,,Educație 
interculturală pentru o școală incluzivă!― 
       O parte dintre activităţile de proiect cu elevii fac parte şi din ,,Programul Bacău- 
Capitala Tineretului 2017”, unde şcoala noastră va realiza un set de  activităţi cu un grup de 
32 tineri din Franţa, Turcia,  UK  şi  Ungaria  şi  impreună  vom  marca  şi  Ziua  Europei  
2017,   printr-un  proiect  numit ,,Erasmus de Bacău”. 

 
                                                      Prof. Dr. Mihaela Cojocaru - Coordonator proiect 
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O săptămână multiculturală în România 
 
         În perioada 8 – 12 mai 2017, Școala 
Gimnazială ,,Dr. Al. Șafran‖ Bacău a fost 
gazda celei de-a doua mobilități cu elevii, 
în cadrul Proiectului Erasmus+ 
"Knowing you, knowing me". Câte 8 
elevi din Franța, Anglia, Turcia, Ungaria, 
însoțiți de câte 2 profesori au făcut 
cunoștință cu tradiția, religia, școala 
românească, participând la numeroase 
activități ce au atins obiectivele 
proiectului, cum ar fi: aplicarea toleranței, 
practicarea comunicării interculturale, 
dezvoltarea competențelor de utilizare a 
unei limbi străine. 
 Luni, 8 mai 2017, s-a dat startul 
întâlnirilor, acestea debutând în școala 
gazdă. Invitații au fost primiți în cadru 
festiv, portul popular românesc 
colorând atmosfera emoționantă. 
        Elevii din străinătate și profesorii lor 
au pășit curioși pe holurile școlii, 
admirând expozițiile de instituții 
resprezentative ale orașului, portrete, 
obiecte populare, au făcut cunoștință cu 
oficialități, elevi din România, părinți ai 
acestora și cadrele didactice din instituție. 
Membrii echipelor s-au prezentat și și-au 
exprimat încân- tarea de a cunoaște 
tradiția, religia, oamenii din România. 
După-amiaza s-au desfășurat workshop-
uri tematice, realizate atât de profesori 
români, cât și de profesori străini, menite 
să dezvolte abilitățile de comunicare într-
o limbă străină și să conducă la 
exersarea învățării împreună. Activitățile 
s-au încheiat cu un spectacol oferit de 
elevii școlii românești care a adus la un 
loc: muzica, dansul și cântecul autohtone. 
 A doua zi a fost dedicată 
cunoașterii religiei, România 
reprezentând ortodoxia în acest proiect, 
vizitându-se biserici importante din orașul 
Bacău, pentru ca după-amiaza să fie 
dedicată învățării în contexte diferite.    

Elevii au participat la un workshop de 
oină, sport tradițional românesc, în timp 
ce profesorii și-au prezentat poveștile de 
succes la seminarul internațional intitulat 
"Impactul parteneriatelor educaționale în 
contextul diversității culturale europene", 
desfășurat în parteneriat cu Universitatea 
«V. Alecsandri» Bacău, fiind organizată 
de către coordonatorul proiectului, prof. 
dr. Mihaela Cojocaru. 
 Miercuri a continuat demersul de 
prezentare a specificului românesc, din 
punct de vedere al artei, al religiei, al 
arhitecturii, musafirii descoperind noi 
spații reprezentative, mănăstirile din 
Moldova. A fost o zi dedicată vizitelor 
culturale, pentru ca în următoarea 
membri ai grupului, din cele cinci țări, să 
participe la cursul de formare 
„Intercultural education for an inclusive 
school”, organizat în colaborare cu 
Asociația pentru Educație și Formare 
Bacău. În urma derulării acestui curs, 
participanții și-au dezvoltat noi abilități de 
comunicare interculturală, au învățat 
metode și tehnici noi de incluziune a 
elevilor prin artă, muzică și religie. 
 În ultima zi de activități s-au vizitat 
alte spații reprezentative ale orașului 
Bacău: Colegiul național de artă "George 
Apostu" Bacău, Monumentul Iubirii din 
parcul "G. M. Cancicov", după realizarea 
ultimelor workshop-uri ale echipelor din 
Ungaria și din Franța care au promovat, 
din nou, exersarea toleranței și a 
comunicării prin artă, prin Frumos. 
 Săptămâna petrecută împreună 
a fost un bun prilej de aplicare a 
tuturor obiectivelor proiectului, prin 
practicarea situațiilor de cunoaștere a 
celuilalt, stabilirea unor legături de 
prietenie între elevii din grupul țintă și 
însoțitori, familiarizarea cu tot ceea ce 
înseamnă cultură românească.   

 
                                                                                             Prof. Oana-Andreea BĂRBUȚ 
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       MĂRTURII DESPRE 
PARTICIPAREA 
 LA ACTIVITĂȚILE DIN 
CADRUL PROIECTULUI 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Cuprinşi de atmosfera creată de implementarea 

Proiectului Erasmus „Knowing you, knowing me‖, la 

care au participat elevi şi profesori din Franța, Turcia, 

Marea Britanie, Ungaria şi România, „boboceii‖ clasei 

pregătitoare C, conduşi de învăţătoarea Pintea Maria, 

au participat prin reprezentantele Budău Emma şi 

Savin Maria la programul artistic, de bun venit, din 8 

mai  2017, desfăşurat  în sala de sport a Şcolii 

Gimnaziale „ Dr. Alexandru Şafran‖ Bacău. Momentul 

micuţelor şcolăriţe a impresionat atât prin costume, 

cânt, cât şi prezenţă. Aplauzele primite au demonstrat 

acestea. 

          Felicităm cu această ocazie pe iniţiatoarea 

proiectului, doamna Mihaela Cojocaru, conducerea 

şcolii şi pe absolut pe toţi cei implicaţi!    

                                              Prof. Maria PINTEA 

 

        Participarea la activitățile din 

cadrul mobilității elevilor din țările 

partenere a avut un impact deosebit 

asupra mea, deoarece mi-am făcut 

foarte mulți prieteni, au avut loc 

schimburi de experiențe, am aflat o 

parte din tradițiile acelor țări, am 

învățat cuvinte noi. Am învățat că toți 

trebuie să ne iubim între noi, 

indifferent de religie, culoare sau 

obiceiuri. 

  A fost o experiență deosebită pe 

care aș mai repeta-o de zeci de mii de 

ori și mereu îmi voi aduce aminte de ea 

cu plăcere.                                                                

Năforniță Medeea, clasa a VII-a B 

 

           Impactul participării la activități a fost 

unul major. Am putut cunoaște oameni noi, 

profesori noi, copii pe care nu credeam că o să 

îî văd vreodată. Prima dată nu am vrut să fiu 

în grupul țintă, pentru că nu aveam încredere 

în forțele mele. Acest proiect mi-a provocat 

emoții mari, nu mă așteptam să plâng după 

fetele din Ungaria și după cei din celelalte țări.      

Nu mă așteptam să fie așa de prietenoși cu 

noi. Impresia a fost una bună, deoarece am 

avut ce învăța: nu contează din ce țară ești, ci 

contează să îți faci prieteni noi. Am amintiri 

foarte frumoase: cum ne-au coafat fetele din 

Ungaria, de la oină, când am început să ne 

cunoaștem.   M-a impresionat bucuria copiilor 

din celelalte țări când ne-au văzut la hotelul 

unde erau cazați.                                                    

Pop Ana-Maria, clasa a VII-a B 

       

    Când am auzit de acest program Erasmus 

plus, mai ales că este și international și putem 

comunica cu alți copii aproape de vârsta noastră, 

am fost și sunt foarte bucuroasă. Din această 

mobilitate am rămas cu numeroase amintiri.       

Prima oară când i-am vazut pe copiii din grupul 

țintă, mi s-a părut că nu sunt prea sociabili, dar 

chiar din prima zi am început să vorbim cu două 

fete din Turcia, Beyza și Rabia. Acestea ne-au 

făcut cunoștință cu o altă fată, Ece. Cu ele încă 

mai vorbim pe un grup de Instagram. Am învățat 

un dans turcesc, foarte frumos asemănător cu 

hora. Cel mai mult mi-a plăcut când la sfârșitul 

activității cu oina, am făcut niște dansuri, iar 

ceilalți copii erau foarte interesați să le învețe.                                                                                            

Pătrașcu Alice-Anamaria, clasa a VII-a B 

 

        Prin intermediul proiectului Erasmus plus am avut oportunitatea de a putea lua parte la 

activități foarte frumoase și educative din urma cărora am învățat foarte multe lucruri pe care până 

atunci nu le știam așa de bine sau chiar nu știam nimic despre ele. În timpul activităților am putut 

interacționa cu elevii veniți din țările partenere și să mă împrietenesc cu ei. Timpul petrecut 

împreună a fost minunat și plin de emoții. Prin acest proiect am învățat că indiferent de 

naționalitate, religie sau culoare, noi toți suntem egali, ne putem împrieteni și învățăm unii de la 

alții. Sper să mai particip la astfel de activități. 

                                                                                  Nistor Antonia, clasa a VII-a B 
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          Pe parcursul anului şcolar 2016 - 2017, ca urmare a selecţiei şcolii noastre ca instituţie 
parteneră în cadrul proiectului ERASMUS+KA2, cadrele didactice din comisia metodică pentru 
învăţământul primar, împreună cu elevii, au desfăşurat numeroase activităţi extracurriculare, dincolo 
de hotarul orei de clasă, prin care au răspuns atât nevoii de recreere a elevilor, cât şi nevoilor 
actuale ale integrării în societate. 

Printre acestea, enumerăm: 
Clasa pregătitoare A, înv. Sebeştin Maria,  "Un zâmbet de copil" - Proiect 

educaţional comunitar. 
"Dăruieşte ca să primeşti!", activitate de voluntariat, constând în donaţii de dulciuri, 
rechizite, jucării copiilor defavorizaţi de la Casa de copii Faraoani. 
"Să dăruim un mărţişor!", acţiune comunitară pentru copiii nevoiaşi.  

Clasa pregătitoare C, înv. Pintea Maria, 
"Renaşterea întru speranţă", încondeiere de ouă, ca simbol al Învierii 
."Bun venit!", moment artistic vocal, dedicat oaspeţilor de peste hotare. 
"Raze blânde, copii inimoşi!", concurs de desene pe asfalt, dedicat Zilei Internaţionale 

a Copiilor. 
Clasa I B, prof. Prisacaru Marilena ,  
"Simţim şi gândim la fel",  călătorie imaginară prin ţările partenere în proiectul 

Erasmus: Turcia, Franţa, Anglia, Ungaria. 
“Prietenii noştri de pretutindeni", activitate comună părinţi şi copii, de cunoaştere şi 

informare despre popoarele lumii.    

Clasa a III-a A, prof. Mertz Rita,   

 "Ornamente dulci europene", activitate culinară în colaborare cu cofetăria Story 

Bacău, pe parcursul căreia elevii au ornat prăjituri pentru sărbătorile de iarnă specifice 

ţărilor europene. 

Clasa a III-a B, prof. Anda Adriana,   
"Călătorind prin lume",  proiect pe grupe, constând în prezentarea caracteristicilor 
specifice ţărilor partenere în proiectul Erasmus şi nu numai. 
Clasa a III-a C, prof. Lazăr Veronica,  
"Arome de Crăciun" , activitate culinară în colaborare cu cofetăria Story Bacău, 

constând în decorarea figurinelor de turtă dulce cu forme şi arome specifice 
Crăciunului. 

"Tradiţie şi plăcere", confecţionare de produse tradiţionale: păpuşi din linguri de 
lemn, picturi pe linguri de lemn, sticluţe decorative cu seminţe. 

Clasa a IV-a B, prof. Bucur Liliana ,  
"Tainele ştiinţei" - Proiect educaţional în parteneriat cu Asociaţia Learning by teaching, 
având scopul susţinerii, educării şi pregătirii elevilor prin activităţi de tip experiment 
. "Orăşelul cunoaşterii", intuirea fenomenului îngheţului asupra plantelor şi a apei. 
"Tainele meteorologiei", înţelegerea apariţiei norilor şi a declanşării furtunilor. 
"Tradiţii româneşti spre viitor" - Proiect educaţional cultural-artistic,  dedicat tradiţiilor 
româneşti.  
"Clinchet de Crăciun", promovarea şi perpetuarea datinilor culturii tradiţionale româneşti. 

"La taifas cu mămicile", dezvoltarea respectului faţă de părinţi, prin omagierea unor zile 

calendaristice cu semnificaţie culturală/religioasă/civică. 

"Bun venit la noi!", promovarea interculturalităţii şi dezvoltarea relaţiilor de prietenie între 

elevi din ţări diferite. 
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                                            Responsabil comisie 
metodică -   Prof. înv. primar Bucur Liliana 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucurii dulci 

 

      În cadrul proiectului Erasmus ”Knowing you, 
knowing me”  derulat în scoala noastră,  elevii clasei a 
III-a C – înv.Lazăr Veronica, în luna decembrie, 2016, 

au desfășurat o activitate  la Cofetăria Storry, care a 
constat în decorarea unor figurine de turtă dulce, cu 

forme și arome specifice Crăciunului.În așteptarea 
acestei sărbători,  elevii au dorit să simtă aroma 
Crăciunului prin intermediul turtei dulci. Obiectivele 

acestei activități au vizat: 

- Motivarea elevilor pentru păstrarea tradițiilor 
culinare de Crăciun 

- Realizarea de dulciuri tradiționale de Crăciun 
- Explicarea unor fenomene şi procese tehnologice 
prin intermediul unor modele variate 

       Chiar dacă este disponibilă în standul cu dulciuri pe 

tot parcursul anului, turta dulce își recapătă farmecul cu 

prilejul Crăciunului, când negreșit revine în centrul 

atenției . Ea rămâne un simbol care nu poate fi separat 

de imaginea Crăciunului și a bradului cu luminițe 
colorate.  
 

Clasa a III – a C 

Şcoala micilor exploratori 
 

      În cadrul proiectului Unicef, în data de 6  iunie , 2017, s-a derulat o 

activitate foarte interesantă-”Şcoala micilor exploratori”. Această 

activitate a vizat grupul ţintă format din 50 elevi ai claselor I-IV şi a venit în 

întâmpinarea curiozităţii copiilor, care tot timpul adresează întrebări legate 

de lucruri ce se intâmplă în jurul lor:”Din ce sunt făcute corpurile, cum se 

mișcă ele, unde dispare apa ploilor, cum arată microbii, de ce zboară 

baloanele? şi multe alte întrebări. Cadrele didactice Lazăr Veronica- 

coordonatoarea activităţii împreună cu colegele Prisacaru Marilena şi 

Bucur Liliana au prezentat copiilor instrumentele unui laborator în 

miniatură şi au realizat împreună cu copiii experimente.  

      Cu ajutorul materialelor achiziţionate prin intermediul proiectului elevii 

au experimentat cum se formează ploaia, cum circulă apa în natură, au 

amestecat substanţe care au declanşat diverse reacţii chimice, au învăţat 

să realizeze un circuit electric. Prin aplicarea cunoştinţelor teoretice în 

practică, elevii au avut posibilitatea să înţeleagă ţi să aprofundeze mai bine 

unele fenomene şi procese de natură fizică sau chimică din jurul lor. 
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                 Micul poet  
 

Noaptea se lasă încet, 

Eu încerc să fiu poet,  

Dar nu prea reuşesc 

Rimă nouă să găsesc. 

 

Vreau să scriu o poezie  

Cu creionul pe hârtie, 

Dar ideea n-o găsesc,  

Aşa că eu mă opresc. 

  

 ( Gînac Silviu Ionuţ ) 

Clasa a IV-a A, prof. Gârţu Mihaela 
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  Fără teme… 
 

Soarele apune iară 
Şi din nou se face seară. 
Trebuie să intru-n casă, 

Că e mama furioasă. 
 

Toată ziua m-am jucat 
Şi de şcoală am uitat, 
Temele nu le-am făcut 

Cred c-o să mă dau bătut…  

 
 ( Băisan Răzvan Ioan ) 

Clasa a IV-a A, prof. Gârţu Mihaela 
 

 

Vacanţa de vară 
 

Este o vară călduroasă 
Şi pe cer e mult senin. 
E vacanţă luminoasă, 
Fără teme, fără chin! 
Azi plecăm în graba mare 
Sus pe munţi sau la bunici, 
Ori pe litoral la soare, 
Ca să creştem mai voinici. 
 
 ( Vranciu Miruna – Larisa) 
 Clasa a IV-a A, prof. Gârţu 

Mihaela 

 
 

 

Vara  

Vară dragă ai sosit,  
Cu tot câmpul înflorit,  

Cu cireşe roşioare 
Şi gustoase foarte tare! 
  ( Antohe Larisa Giorgiana ) 

Clasa a IV-a A, prof. Gârţu 

Mihaela 
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 MAMA, PRIMĂVARA MEA, 
 

   Mama mea e ca o floare,  
   Parfumată, iubitoare,  
  Ea la teme mă ajută 
   Şi de-ndată muncă multă. 
 
  Dacă fac eu o greşeală, 
  Ea mă iartă cu grăbeală. 
  Pentru mine-i un soare s 
   trălucitor,  
  Doamne, de el îmi e dor!!! 
 
   Căsăneanu Maria–Gabriela, 
      cls. a IV-a A,  
       prof. Gârţu Mihaela 

  Culorile grădinii 
 

Grădina bunicii mele 

Are multe floricele. 

Fiecare floricică 

Are o culoare, cică! 

 

Oau! Ce multe culori are! 

Nu se iau la ceartă, oare? 

Că cealaltă-i mai frumoasă, 

Face floarea graţioasă. 

 

Pân-acum nu-i niciuna 

Să se prindă cu minciuna. 

La ceartă sunt chiar mai bune, 

Relele stau în lagune. 

 

Numai ziua rătăcesc 

Doar unde copacii cresc. 

Şi se iau la ceartă toate, 

Se lovesc coate în coate. 

 

- Eu sunt cea mai frumuşică! 

Sunt gingaşa Albăstrică. 

Îmbăt lumea de culoarea mea, 

Mă admiră toată lumea. 

 

- Stai să vezi! 

Apoi să crezi! 

- Surioară, nu te lăuda! 

Sunt Verde-Tinereţe, da! 

 

- Îndreptă-ţi privirea spre 

mine! 

Eu nu mă compar cu tine. 

Eu sunt Violet 

Şi "felicitări!" aştept. 

 

- Tu, Albăstrică mică! 

În vene îmi cam bagi frică. 

Sunt Roşiata. 

Unii îmi spun neobrăzata. 

 

În timp ce culorile se ceartă, 

Încep chiar să se bată, 

Lumea aceea mică 

Stă cuminte, nu se mişcă.    

 

GĂBUREANU GABRIELA, 

clasa a IV-a B 

Prof. Bucur Liliana 

     Veselia  naturii      
 

Primăvara a venit, 
Copacii au înverzit, 
Florile s-au pregătit 

Pentru anotimpul cel vestit! 
Copacii au înflorit 
În rochii colorate. 

Lumea s-a însufleţit 
La veştile toate. 

Pansele, trandafiri, lalele 
Ca-n basme înfloresc. 
Albinele roiesc şi ele 
Şi stupi împodobesc. 

Păsările ciripesc voioase, 
Copiii zâmbesc, 

Gospodarii deretică prin case 
Şi veselia o primesc. 

 
  RUSU VLĂDUŢ, clasa a IV-a B 

         Prof. Bucur Liliana 

 

Curcubeul 
Pe afară, mereu plouă,      Toţi copiii sunt miraţi: 

Însă ce ne e drag nouă       Culorile le număraţi? 

E fereastra larg deschisă     Roşu, galben, mov şi verde, 

Spre o verde poieniţă.         Parcă nu le vine-a crede. 

 

Ea frumos se unduieşte       Ei au stat şi-au admirat 

Şi la capăt se uneşte            Curcubeul minunat. 

C-o arcadă colorată            Şi-ar fi vrut pentru o clipă 

De noi, mai ales, pictată.    Curcubeul să-l atingă. 

 

BOŢ ŞTEFANIA, clasa a IV-a B 

 Prof. Bucur Liliana 

 

FURTUNĂ MIHAELA ALECSANDRA, 

ANIVERSAREA MEA, CLS. 

PREGĂTITOARE B 

PROF. DRAGOMIRESCU ANA 

AIORDACHIOAIEI ERIKA, 

CARNAVAL, CLS. 

PREGĂTITOARE B,  

PROF. DRAGOMIRESCU ANA 
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     A fost odată un copac 

    Ce lumina un sat. 

    De râdeai la-acel copac, 

    El îţi dădea chiar un palat. 

 

   El nu e un copac oarecare, 

              Ci e un copac blestemat 

   De o vrăjitoare din sat. 

   Urâtă şi foarte rea 

   De nu putea s-o uite nimenea. 

 

                        El a fost un prinţ cam rău, 

                       Ce a fost transformat în popândău. 

                      Din popândău a ajuns copac. 

                       Acum face fapte de neuitat. 

                      Aşa s-a transformat prinţul nostru în copac! 

 

         Când vrăjitoarea a murit, 

         Prinţul nostru şi-a revenit. 

        Şi acum s-a însurat, 

        Şi-a făcut copii în sat, 

       Şi mult s-a bucurat! 

 

PAGU SORIN-GABRIEL, clasa a IV-a B 

Prof.Bucur Liliana 

 
                  VARA 

 

Vara veselie mare, 

Parcuri pline de copii, 

Râd în hohote și cântă, 

Caraghioși ei cum or fi. 

 

Pe câmpiile-nflorite 

Toți copiii aleargă-n grabă, 

Ei se joacă, bat din palme 

Florile să le culeagă. 

 

Topogane-întortocheate, 

Scrânciobe pentru pitici 

Toate-s pline ochi grămadă 

De copiii zâmbărici. 

 

La bazine pleacă-n grabă 

Să înoate repejor, 

Să spună o poezioară 

Azi la televizor. 

MUNTEANU 

VIOLETA ŞTEFANIA, 

1IUNIE! 
CLS.PREGĂTITOARE 

B,  

PROF. ANA  

DRAGOMIRESCU 

 

Şcoala 
 

Şcoala mea e mare 
Cu dorinţe oarecare. 

Şcoala mea impunătoare 
E-nconjurată de Soare. 

 
Doamna mea învăţătoare 

Mereu ajută pe oricare 
Să înveţe ce mai are. 

Ea e-o bună-nvăţătoare! 
 
   GUNEA DRAGOŞ-GABRIEL, 

clasa a IV-a B 

                Prof. Bucur Liliana 

RĂDUCANU DARIA ELENA, ZÂMBET DE 

COPIL, CLS. PREGĂTITOARE B,  

PROF. DRAGOMIRESCU ANA 

AVĂDĂNII SARA MARIA, LA 

CARNAVAL, CLS. PREGĂTITOARE B, 

PROF. DRAGOMIRESCU ANA 

HUIBAN ALEXANDRU, DE ZIUA 

COPIILOR, CLS. PREGĂTITOARE B, 

PROF. DRAGOMIRESCU ANA 
   Zaharia Teodora, clasa a II-a A, 

      prof. MUREA LENUŢA 

 



Culoare şi adevăr 
 

 Într-o zi colorată de primăvară, mă îndreptam către magazin. Mi-a sărit în ochi o 
eşarfă colorată în tot felul de culori, ce se odihnea cuminte în vitrină. Imediat m-am dus la 
casă pentru a o cumpăra. 
 Ajunsă acasă, am pus cu grijă eşarfa pe pat. Culorile erau ilustrate una după alta, 
sub formă de dungi. 
 Deodată, se auzi o voce piţigăiată, care parcă striga: 

-  Unde sunt? Ce e asta? 
 M-am întors să cercetez camera. De unde se auzea acea voce? Eram nedumerită. 

-  Aici sunt! 
 Am rămas mirată când am descoperit că vocea aceea venea de la o dungă 
colorată, de pe noua mea eşarfă. Eram înlemnită şi nu ştiam ce să fac. Culoarea care 
vorbea era cea roşie, cea mai lăudăroasă şi furioasă dintre toate. Următoarea era cea roz, 
cea mai drăguţă şi veselă, albastru, cel mai trist etc. Fiecare culoare avea câte o 
personalitate diferită. Se certau pentru că nu puteau stabili culoarea care trebuia să ia 
toată eşarfa. 
 Fiecare culoare are şi un obiect.  

- Eu voi deţine eşarfa! spuse încrezătoare culoarea portocalie. 
- Nici vorbă! Va arăta oribil! A mea este eşarfa asta! zise culoarea verde. 
-  Eu sunt cea mai bună! Eu sunt culoarea ideală pentru eşarfă, înţelegeţi? spuse 

mândră culoarea galbenă. 
-  Stop! am strigat eu. Toate sunteţi importante! Fără voi, lumea ar fi anostă şi 

tristă. Voi daţi culoare oricărui lucru! Avem nevoie de voi! 
 Culorile au muţit şi şi-au îndreptat privirea spre mine. În cameră s-a făcut o linişte 
de mormânt. Toate se uitau la mine cu ochi mari. 

-  Are dreptate! S-a auzit o voce nouă. 
 Era culoarea gri, cea mai înţeleaptă şi responsabilă dintre culori. 

- Eu nu prea sunt dorită, dar şi eu sunt importantă, iar lumea are nevoie de mine. 
-  Atunci, presupun că vă veţi împăca, nu? 
-  Daaaaa! au strigat în cor, vesele şi pline de emoţie.  

 De atunci, am învăţat că nicio culoare nu trebuie favorizată sau respinsă, fiecare 
are o valoare ca în viaţa reală. Noi toţi avem un rol în viaţă, chiar dacă suntem diferiţi şi 
unici în felul nostru. 
 Cuvintele, câtă culoare şi adevăr cuprind în ele! 
                                                                        ZGĂVĂRDICI ADINA, clasa a IV-a B 
                                                             Prof. Bucur Liliana 
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  Miracolul 
 

                  Peste două luni este aniversarea mea de 
optsprezece ani şi singurul lucru pe care mi-l doresc este 
să văd lumea. Când eram o copilă, am descoperit că am o 
boală rară care nu-mi permite să am contact cu factorii 
externi, ceea ce înseamnă că sunt prinsă între pereţii casei 
mele. Privesc copiii jucându-se, animalele pline de viaţă, 
peisajele incredibile, însă eu pot doar să visez. 
             În următoarea dimineaţă, ne-a vizitat pe mine şi pe 
mama mea un tânăr încântător cu ochii verzi, numit Alex. 
Voia să ne cunoască, fiindcă se mutase de curând în 
cartier. I-am dat nmărul meu de telefon, iar astfel începuse 
povestea noastră, vorbind ore în şir şi vizitându-mă zilnic. 
             Săptămânile au trecut repede, apropiindu-se ziua mea şi tot ce vream era să văd marea, 
să simt apa mângâindu-mi pielea şi soarele să-mi lumineze faţă. Astfel, i-am scris un bilet mamei, 
mi-am pregătit într-un rucsac tot ce aveam nevoie şi am plecat în călătorie. Cum mi-am părăsit 
locuinţa, m-am întâlnit cu Alex care m-a privit îngrijorat, spunându-mi să mă întorc acasă, da nu 
mai puteam să-mi continuă viaţa aşa, acesta fiind singurul mod de a descoperi dacă pot avea un 
trăi normal. Ne-am urcat în maşină, privind entuziasmată drumul ştiind că la sfârşitul său voi simţi 
adevărată libertate. În următoarea oră, mă aflam pe plajă. Inima îmi bătea fulgerător. Priveam 
marea, simţind o emoţie colosală. Apa mării a fost o extraordinară senzaţie simţită vreodată, însă, 
la un moment dat, privirea îmi devine încețoșată, mi-am pierdut cunoştinţa şi am căzut pe nisip.  
             M-am trezit pe patul de spital. O priveam pe mama mea cum vorbea cu Alex şi doctorii. Mi-
au dat incredibilă veste că experienţa pe care am trăit-o mi-a ajutat organismul să se vinedece. Am 
izbucnit în plâns, fiindcă în sfârşit puteam fi o fată normală şi să-mi încep viaţa.  
                                                        

                                                                        Lungu Delia, clasa a VIII-a A 
                                                         Coordonator, prof. Oana-Andreea BĂRBUȚ 

  HOŢUL DE CĂRŢI 
             Astăzi, m-am hotărât să-mi spun pe scurt părerea despre 
―Hoţul de cărţi‖ de Markus Zusak. Această carte a apărut la „Editura 
Rao‖ şi are 571 de pagini. În conținutul său se povesteşte despre o 
fată pe nume Liesel care, trăind în perioada celui de-al Doilea Război 
Mondial, a fost nevoită să plece de la casa ei din motive de siguranţă. 
În drum spre noua ei locuinţă, îl vede pe fratele ei murind în tren. 
Aceasta declaşează o mare parte din următoarele acţiuni ale cărţii. La 
înmormântare găseşte „Manualul groparului‖ uitat în zăpadă, care 
devine astfel şi prima ei carte furată. În aceeaşi zi, ajunge la familia 
Hubermann, noua ei mamă fiind Rosa, iar tatăl Hans.  
            La început nici nu dorea să intre în casă, dar oamenii au reuşit să o convingă. Acomodarea 
a durat destul de mult. Prima oară când a ieşit afară să joace fotbal cu ceilalţi copii, l-a întâlnit pe 
Rudy Steiner. Acesta urma să-i devină cel mai bun prieten. Timpul a trecut şi Liesel o ajuta pe 
mama sa la muncă. Odată a furat o carte de la focul organizat de germani pentru ziua lui Hitler. 
Atunci a văzut-o soţia primarului, o femeie care încă mai suferea în urma pierderii fiului său, chiar 
dacă trecuse ceva timp.  
          Când mergea să-i dea rufele primarului, soţia acestuia o lăsa să intre şi să citească din 
cărţile ei. Invitaţiile de a citi erau dese şi într-o zi Liesel a găsit cartea „Omul care fluiera‖ şi s-a 
îndrăgostit de ea. După o perioadă, soţia primarului o concedie pe mama ei, dar îi oferi cartea 
îndrăgită. Liesel, supărată, o refuză. La câteva zile, fata s-a întors la casa primarului, a intrat pe 
geam şi a furat-o.   Acest furt nu a fost singurul, urmând şi altele.  
           Într-o zi a venit un evreu numit Max Vandenburg. Familia Huberman îl ascunde până când a 
fost nevoit să plece. Tatăl Hans a fost trimis la război şi bombardamentele au început. Într-o seară, 
o bombă a căzut şi a omorât pe toată lumea, cu excepţia fetei care stătea şi scria la subsol, 

22 



salvatorii găsind-o în viaţă. Fata s-a mutat la casa primarului şi când avea 16 ani, s-a întâmplat o 
minune: Max s-a întors. Liesel a avut o viaţă lungă, murind mult mai târziu. 
        Pe lângă întâmplările interesante pe care le-am povestit pe scurt mai sus, lucrul care mi-a 
plăc ut cel mai mult este faptul că totul este relatat din perspectiva „Morţii‖ care a avut mult de lucru 
pe timpul războiului, urmărind-o şi pe Liesel. 
       În concluzie, cartea a fost frumoasă, captivantă, chiar dacă a fost lungă. S-a citit uşor şi am 
terminat-o în patru zile. Nu a devenit totuşi cartea mea preferată, chiar dacă a abordat una din 
temele mult citite  -  al Doilea Război Mondial. Recomand această carte pentru pasionaţii de istorie 
sau pentru acele persoane care doresc să se delecteze cu o poveste interesantă despre cărţi. 

                                                                 MARIN CRISTIANA, cls. a VII- a A 

                                                                Coordonator, prof. Oana-Andreea BĂRBUȚ 

 

     O zi de neuitat 

 

  În vacanţă de vara, eu, familia şi nişte prieteni eram plecaţi în munţii 

Făgăraș.Într-una din zilele călătoriei am decis să urcăm pe vârful Negoiu. 

          Când am plecat de la cabană, vremea se arăta a fi foarte potrivită pentru a urca 

la o altitudine atât de mare. Bagajul nostru nu a fost foarte consistent în privinţa 

hainelor, tocmai din pricina stării meteo. Am ajuns la lacul Bâlea unde era punctul de 

plecare. La îndemnul bunicii care este un ,,om al muntelui“ ne-am luat nişte pelerine de 

ploaie. Eram porniţi spre Negoiu 16 oameni, dintre care 5 eram minori (un băiat şi o 

fată de 17 ani, unul de 9 ani, unul de 8 ani şi eu, de 12 ani). Traseul era anevoios, ştiam 

cu toţii. În jur de o oră, o oră şi jumătate am urcat pieptiş, iar după aceea a început 

traseul de creastă. Am mers fără a simţi greutatea traseului, deoarece noi suntem 

iubitori de munte şi de aventură. 

            După ce am intrat în zona de creastă, a început să plouă, noi am continuat 

traseul. Am trecut pe cărări cât palma, ne-am cățărat pe pereţi de stâncă ajutându-ne 

de funii, am trecut prin strâmtori, pe cărări împrejmuite de prăpăstii, fiind însoţiţi de 

ploaie abundentă. Am treut pe lângă vai glaciare, am străbătut varurile Laita şi Laitel. 

Am văzut minunatul lac Călţun. Când voiam să coboram spre acesta, din cauza pietrelor 

ude, am căzut. Din fericire, nasa mea m-a prins, toţi s-au aperiat, deoarece mă 

aflasem într-un foarte mare pericol. Tuturor le era foame, frig şi frică, deoarece 

traseul implică mers cu ajutorul funiilor pe pereţi de stanca la 180 de grade. După 

toate acestea, am decis să ne întoarcem. 

            La întoarcere, o adevărată furtună se dezlănţuia şi tunetele nu conteneau să 

se oprească. Unchiul meu, ne îndruma ce să facem dacă va fulgera. Toţi eram 

înspăimântaţi şi ne rugam să nu fulgere, fiindcă pe un vârf alăturat, pe care îl vedem 

fulgeră incontinu. Ne-am oprit într-o ,,gaură“, unde eram protejaţi şi am mâncat ce ne-

a rămas. 

          Am continuat traseul şi într-o oră am ajuns la Bâlea. Eram atât de udă, încât 

tricoul a devenit roşu, precum pelerina. 

          Cu siguranţă voi relua traseul! 

                                                                         

                                                   DAHNOVICI MARIA-ANASTASIA, cls. a VI-a B 
                                                                   Prof. Adina BECA 
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“O LUME DISPĂRUTĂ” 
Preşcolarii grupei mare A Fluturaşii Grădiniţa cu P.P.nr. 24 

Prof. Înv. Preşcolar Tabarcea Gabriela 

 O întâmplare neprevăzută a adus în discuţia grupei subiectul 

„DINOZAURII‖. Copiii au arătat atât de mult interes şi atât de mult entuziasm încât 

hotărârea de a învăţa despre aceştia a fost luată în unanimitate şi aclamată cu urale care au 

atras atenţia întregii grădiniţe.Copiii au multe cunoştinţe şi materiale individuale despre acest 

subiect deoarece este foarte mult mediatizat şi la noi, iar copiii sunt foarte interesaţi de aceste 

vieţuitoare. Un subiect îndrăgit de copii, ce poate constitui un suport solid pentru alte 

cunoştinţe despre lumea înconjurătoare în care trăim. În derularea acestui proiect au fost 

implicaţi şi părinţii copiilor din grupă. 

 In luna mai 2017 am organizat o excursie pentru a afla cât mai multe 

despre această lume magnifică. In cadrul acestei activităţi am vizitat expoziţia de dinozauri 

din Parcul Dino, Braşov. Copiii au putut observa exponatele, mulaje şi materiale 

informaţionale legate de dinozauri: cărţi, enciclopedii, mulaje, cd-uri educaţionale, dvd-uri, 

puzzle, etc.  



VIZITĂ LA BISERICA MILITARĂ 

 

          Elevii clasei a II-a A, conduși de prof. Murea Lenuța, 

și elevii din clasa I A, conduși de doamna prof. Butnaru Nuța, 

am fost în vizită la Unitatea Militară deTransmisiuni Bacău și 

Biserica militară "Sfântul Gheorghe" din Bacău. Elevii au 

fost curioși să afle cum se făcea transmiterea de informații 

în trecut, pe timpul războiului și cum se utilizează azi 

mijloacele moderne. 

    De asemenea, cu evlavie, au pășit în biserica militară 

"Sfântul Gheorghe" din Bacău. 

    Ei au adresat întrebări preotului militar Butnaru Lucian: 

     - Cine a pictat biserica? 

     - Cum a reușit pictorul să picteze bolta bisericii, care este 

așa de înaltă? 

    - Cât timp a durat construcția bisericii etc. 

 

Visul meu - limbile străine şi actoria 
 

 Una dintre reuşitele anului şcolar 2016-2017 a fost activitatea „Visul meu - limbile străine 

şi actoria“, şcoala noastră fiind gazda celei de a doua ediții a proiectului educațional cu titlul 

menționat mai sus. Activitatea a implicat elevii de gimnaziu, clasele a VI-a A, a VI-a B şi a VII-a B 

coordonaţi de doamnele profesoare Cruceanu 

Alina, Dobrin Iuliana şi Hodoroabă Florina. 

   Pe lângă elevii şolii noastre au participat la 

activitate elevi din diferite şcoli ale județului, 

respectiv elevi din Școlile „Miron Costin“, „Al. cel 

Bun“, „N. Iorga“, Răcăciuni, Livezi. 

 Obiectivul general a fost responsabilizarea 

elevilor în ceea ce priveşte valorificarea 

aptitudinilor lingvistice şi teatrale. 

  Doamnele profesoare din juriu au urmărit 

atent performanțele elevilor şi cu 

rigurozitate au acordat calificativele care 

ne-au clasat pe locuri fruntaşe. 

         Ne mândrim cu două premii întâi şi unul doi obținute la 

categoria trupe, respectiv un premiu I pentru o piesă în limba 

franceză şi celelalte două pentru piese în limba engleză. 

 

Şcoala Gimnazială „Dr. Al. Şafran― Bacău a demonstrat şi 

de această dată că elevii sunt talentaţi şi dedicaţi. Felicitări 

tuturor! 

                                                                                                                       

Prof. Cruceanu Alina 
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Activităţi desfăşurate în cadrul 
programului  „Să ştii mai multe, să fii 
mai bun”: 

 „Mediul prietenos, mediu ostil”,” 
Cu drag la şcoală”, „Cooperare şi 
competiţie”,  „Ajutor pentru o 
viaţă”, „Elevii au talent”, „ Ziua 
muzeelor – vizită la Muzeul de 

Ştiinţe  ale Naturii” 

    Activităţile selectate au un 
conţinut cultural 
artistic,ştiinţific,tehnico-aplicativ, 
sportiv sau simple activităţi de joc. 
    Desfăşurarea acestor activităţi 
oferă copiilor destindere, 
recreere,voie bună,satisfacţiile 
atmosferei de grup, iar unora dintre 
ei posibilitatea unei afirmări şi 
recunoaşterea aptitudinilor.  
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    Invazia de  tablete, smartphon-uri şi alte 
gaget-uri ii privează de acea aromă a 
inocenţei de altădată.Accesul la internet pe 
lângă aspectul benefic de documentare, 
duce inevitabil la maturizarea precoce, 
nefirească a copiilor. Părinţii pot pierde 
 usor controlul asupra copilului lor, el 
devenind mai irascibil, mai dependent de 
ceea ce vede şi ce citeşte sau ascultă pe 
internet. Restricţionarea accesului la unele 
site-uri considerate indecente duc inevitabil 
la "motivul fructului oprit.‖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O primă menţionare a jocurilor de la noi este cea a lui 
 Antonio del Chiaro care amintea, pe la 1718, în  

„Jocurile copilăreşti ale valahilor“, de minge, titirez, 
 nucile în gaură, nasturi (sâmburi), baba oarba, călăreţul, de-a 

caii, praştia, ţurca, bâzâita, scrânciobul.  
O formulă folosită de copii la joc pe la mijlocul secolului al 

XVIII-lea era „Una-i mara/ Două-i para, Tri-i rugri/ Piciorugri/ 
Solomon socotea/ Cingeţi-mi-l/ Podohiţi-l/ Şi-nainte iute/ Du-te!“.  

De asemenea, copii se mai jucau cu beţişoare, coarda, pietricele, 
iar pietricica cu care se jucau la şotron se numea „paia“, în timp 

ce un alt joc se numea „De-a Puia Gaia“, un fel de „hoţii şi 
vardiştii“ în varianta de la oraş 

JOCURILE COPILĂRIEI –IERI ŞI AZI 

  
 Jocurile erau jucate şi în funcţie de perioada 
anului. Astfel, de Paşte se juca „Azi se lasă 
sec“ (de Păresimi), miercurea de Paşti de juca 
„câtu mâţii―, iar joia de Paşti se juca 
„tocoanele“. Copiii nu ratau nici un prilej de a 
se juca, astfel, ei aveau chiar şi jocul „de-a 
priveghiul―.  
 O jucărie care premerge celebrele 
„tubermane“ este „puşcociul de soc―. Acesta se 
confecţiona dintr-o ramură de soc mai groasă, 
care se scobea la mijloc, astfel încât, să rămână 
o ţeavă care era ţeava puşcociului.  
   Se alegea apoi un alt băţ, dar mai lung, numit 
arbiu. Se mai luau nişte câlţi, din care se făceau 
două gloanţe. Acestea se mestecau în gură, 
până se umezeau, apoi se puneau în ţeavă şi se 
împingeau cu arbiul până ajungea la capăt, iar 
cel de-al doilea glonţ se împingea cu arbiul până 
la jumătatea ţevei: cel dintâi care era la gura 
ţevei sărea şi pocnea. 
 

O jucărie foarte apreciată, ca 
dovadă şi persistenţa sa în timp, 
este titirezul sau prâsnelul. 
Acesta era făcut dintr-o piatră 
plată, ca un disc găurit la mijloc, 
prin care se introducea un beţişor, 
aceasta fiind varianta descoperită, 
datând din neolitic.  

 

      Azi, mai sunt puţini copii care mai joacă 

„Raţele şi vânătorii“, „Apa, apa, foc, foc“, 
„Baba oarba“, „De-a v-aţi ascunselea“, 

„Fazan“, „ŢOMANAP“, „Împărate, împărate, 
cât e ceasul la cetate?“, „Podul de piatră“, 

„Ţară, ţară vrem ostaşi!“, Ţăranul e pe 

câmp“, „Raţele şi vânătorii“, „Vulpea în 
pădure“, „Şotronul“, „Ţările“, „Leapşa“, 

„Flori, fete şi băieţi“, „Aţa“ (elasticul), 
„Ţurca“, „Sticluţa cu otravă“, „Hoţii şi 

vardiştii“, „Soma - soma“, „Ligheane, 
ligheane, sticle şi borcane“, „Venea un prinţ 

călare“, „Şapte (nouă) pietre“.  

 Bucătăriţa Emilia – cls a VIII-a A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aparatul foto cu vizare prin obiectiv (SLR) 
Spre deosebire de alte aparate, ceea ce se vede 

prin aparatul SLR este chiar imaginea care se 

imprimă pe film. Oglinzile din interiorul 

vizorului corectează imaginea cu susul în jos 

care vine de la lentilă. în momentul în care se 

deschide obturatorul, oglinda se ridică, 

permiţând luminii să ajungă pe film (traiectoria 

luminii este redată de linia punctată) 

 

Aparatele digitale 

nu folosesc film. In 

locul acestuia, 

imaginea este 

capturată pe un cip 

fotosensibil. 

Fotografiile sunt 

afişate instantaneu 

pe un ecran al 

aparatului şi pot fi 

şterse dacă nu sunt 

agreate. Imaginile 

pot fi transferate 

într-un computer şi 

printate. 

 

Calitatea unei fotografii se poate controla prin folosirea butonului de 
reglare a obturatorului şi vitezei filmului, bliţului şi prin reglarea distanţei 
focale. Imaginea finală va depinde de tipul de film introdus în aparat, 
cantitatea de lumină care intră în lentilă şi de durata expunerii la lumină a 
filmului. 
Bliţul asigură lumina necesară pentru fotografiile executate după lăsarea 
serii sau când există puţină lumină. Bliţul este controlat electronic, 
declanşându-se în momentul în care se deschide obturatorul. 

Ghirvu George –  

cls a VIII-a  B 

Fotografie. Un tablou pictat de 

soare fără educaţie artistică. 



  „Kendo - calea sabiei”, este arta marţială japoneză a scrimei 

. Kendo s-a dezvoltat din tehnicile tradiţionale japoneze de luptă cu  
sabia, cunoscute sub denumirea de kenjutsu. Kendo este o activitate 
 solicitantă fizic şi mental, care combină valorile solide ale artelor  
marţiale cu elemente fizice specifice sportului. 
     Practicanţii de kendo sunt numiţi kendoka (cel care practică kendo 
) sau kenshi (spadasin). Kendo poate fi privit ca stilul japonez de scrimă,  
însă el diferă foarte mult de scrima europeană prin mişcările şi tehnicile folosite. 
Acest lucru se datorează faptului că sabia folosită este diferită, la fel cum diferă şi 
modul în care aceasta este folosită.  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

    

    

    

Comenzi şi termeni uzuali 

Chakuza       Aşează –te                        Mokuso                           Începe meditaţia 
Kiotsuke       Atenţie                              Mokuso yame               Termină meditaţia 
Men o tore    Scoate men – ul               Osame to                         Scoate sabia din teacă 
Men o tsuke   Pune men – ul                 Rei                                  Saluta 
Seiretsu         Alinierea                          Retsu – rei                       Salut din picioare 
Seiza              Poziţia şezândă              Sensei ni rei                   Salută sensei- ului 
Dojo                Sala de antrenament      Arigato  gozaimashita   Mulţumesc mult 
Hai                  Da                                   Onegai shiimasu           Te/Vărog 
Ki                    Spirit                                Zanshin                         Spiritul de actiune 
Hidari              Stânga                            Migi                                Dreapta 
Hakama          Pantaloni                         Men                              Masca 
Bogu             A rmura de kendo             Tenugui                         Batic 
Obi               Centură                               Do                                Protecţie piept 
Kote            Mănuşi căptuşite                  Keiko gi                        Haină 

Tare              Protecţie  pentru şolduri     Tsuba                           Garda sabiei 

Poziţia de gardă Jodan 
Poziţia de gardă chudan 

       Folosind o imitaţie de sabie realizată din 
şipci de bambus,şi purtând apărătoare,un 
practicant kendo se luptă cu un oponent 
conform unor modalităţi de a înscrie puncte şi 
reguli prestabilite.Kendo este o modalitate 
excelentă de antrenament pentru disciplina 

mentală și fizică a copiilor dar și a adulților. 
     KENDO este rezultatul modernizarii 
vechilor tehnici japoneze de lupta cu sabia, 
ken-jutsu sau gekiken, descinsă direct din 
război. Aceste tehnici razboinice sunt 
dezvoltate pe câmpurile de luptă, sau în 
dueluri. Durând aproape un mileniu, din 
secolul al VII-lea în secolul al XVII-lea, 
folosindu-se de la arc, arme albe de toate 

tipurile,pâna la armele de foc, care țin în mod 

esențial de existența războinicului,dar sabia 
este cea de care bushi ,sfârsind a fi 
deposedati,reprezenta ratiunea de a trai si de 
a muri. 
 Abageru Ioan cls a VI-a B 



    Istoria Bacăului a început în neolitic, de când 

datează primele urme de locuire umană, şi se 

întinde până în prezent. Bacăul îşi are strămoşii 

până în comuna primitivă, mai precis 

în paleoliticul superior cam 5.000 de ani în urmă. 

 

MIC ISTORIC  AL ORAŞULUI 
 BACĂU 

    

    

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din epoca bronzului au fost 

descoperite ceramică, arme, unelte, 

podoabe aparținând culturii 

Monteoru, ca și culturii Noua 

(cercetări la Bogdănești, Răcăciuni, 

Oncești, Dealu Morii, Bacău, 

Răcătău), numeroase obiecte care 

atestă existența unor uniuni de 

triburi. Din a doua epocă a fierului, 

corespunzând epocii civilizației 

geto-dacice, au fost descoperite atât 

așezări getice neîntărite, cât și 

cetăți de tip 'dava' la Brad 

(Zargidava) și Răcătău 

(Tamasidava). 

Descoperirile arheologice 

de la Bacău, Bărboasa, 

Ștefan cel Mare ş.a. atestă 

continuitatea populaţiei 

autohtone în secolele 

marilor migrații — goți, 
huni, ostrogoți, slavi — din 

secolele IV-VII. 

 O deosebită înflorire au cunoscut 

aceste locuri în vremea domniei lui 

Ștefan cel Mare (1457-1504), care 

s-a născut și a copilărit, potrivit 

tradiției, la Borzești. Acesta a 

construit o Curte domnească la 

Bacău, precum şi bisericile de la 

Borzești și Bacău.  

Ceramica Cucuteni 

Cetatea Zargidava 

Muzeul „Ion Antonescu‖ 

Biserica Precista 

Biserica din Borzesti 

Neoliticul este reprezentat prin 

culturile Starcevo-Criș, Precucuteni 

și Cucuteni. Cercetările arheologice 

de la Podei-Târgu Ocna, Țigănești, 
Gura Văii, Mărgineni-Cetățuie ș.a. 
au scos la iveală un inventar bogat, 

din care se detașează mai ales 

ceramica și plastica antropomorfă și 
zoomorfă ce caracterizează cultura 
Cucuteni. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Paleolitic#Paleolitic_superior


Răscoala din 1907 a cuprins și județul Bacău, 

atingând apogeul în localitățile Valea lui Ion, 

Blăgești, Buhuși, Fântânele, Bistrița etc. 

În timpul Primului Război Mondial, pe teritoriul 

județului Bacău s-au desfășurat lupte grele la 

Oituz, Cașin, Târgu Ocna, Grozești, Cireșoaia, 

Dărmănești, Palanca, unde armata română a 

înfruntat armatele austro-ungare și germane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   

 
       Aproximativ 1.600 de militari din 

județul Bacău au participat la Războiul 

de Independență (1877-1878), 312 

pierzându-și viața în luptele de la 

Grivița, Plevna, Rahova, Smârdan etc. 

Dintre cei căzuți la datorie îi amintim 

pe maiorul Constantin Ene și pe 

soldatul Lupu Andrei (primul ostaș 

român căzut în luptele de la sud de 

Dunăre). 

Locuitorii județului Bacău au participat la 
Revoluția de la 1848, apoi și-au manifestat 
adeziunea la înfăptuirea Unirii Principatelor, în 
cadrul a numeroase întruniri și dezbateri. În urma 
alegerilor care s-au organizat, ținutul Bacău a avut 
ca reprezentanți în Divanul ad-hoc pe Vasile 
Alecsandri, Costache Rosetti-Tescanu, Petrache 
Brăescu, Dimitrie Cracti și țăranul Ion Ababei din 
localitatea Valea lui Ion. 

 

  La Solonț și-a început 
activitatea în 1858 prima 
fabrică de gaz, în Bacău a fost 
construită în 1881 fabrica de 

hârtie ''Letea'', la Buhuși — o 
fabrică de postav (1885), la 
Sascut — o fabrică de zahăr 

(1875). Renumită era și fabrica 

de încălțăminte și pielărie 

''Filderman''. 

Divanul ad – hoc al Moldovei 

Cavaleru  Georgiana  - cls.a VI –a  A 



Legenda povestită de Pliniu cel Bătrân evoca un grup 

de negustori fenicieni, care, ancorând pe coasta Palestinei, 

şi-au coborat pe ţărm blocurile de salpetru (carbonat de 

sodiu) pe care le aveau incărcate pe vase, au aprins un foc 

sub ele şi au aşezat vasele de gătit. Dimineaţa, căldura 

focului topise amestecul de nisip şi carbonat de sodiu, 

lăsând in urmă o masă întărită de sticlă. 

Acestea se întâmplau cândva in 5000 I.C. 

        Cuvinte împrumutate din limba turcă: 

acadea, amanet; arsic; atlas; baclava; bacsis; balama; berechet; buzdugan; basma; 
beci; belea; borangic; butuc; cafea; calcan; capcană; capot; chef; cherem; chiul, ciob; 
cascaval; catifea; catâr; cazan; cazma; ceaun; cherestea; chibrit; chilipir; chiosc; 
chirie; cioban; ciomag; ciorap; ciorbă; cismea; ciulama; cântar; cusur; dambla; 
dandana; derbedeu; dovleac; dud; dugheană; dulgher; dusumea; farfurie; fes; fistic; 
geantă; ghiveci; habar; hac; halat; haimana; hal; halal; halva; hamal; hambar; hatâr; 
haz; herghelie; geam; iahnie; iaurt; ibric; lalea; lichea; lighean; liliac; liman; lulea; 
macara; magiun; maimută; manea; moft; moftangiu; moloz; musafir; musaca; 
musama; nufăr; odaie; papuc; pastramă; pilaf; rachiu; rahat; salcâm; sarma; sofa; soi 
(“rasă”); susan; sandrama; siretlic; tabiet; taifas; tarabă; taraf; tarla; tavan; telemea; 
tertip; tuci; tutun; tărâm; toi; trufanda; zambilă; zarzavat; zeflemea; zor. 

     Vitraliile au început ca o         

formă de artă creştină. Deşi este 

imposibil de determinat originile 

artei vitraliului, este evident că in 

Evul Mediu European, primii artişti 

sticlari au fost inspiraţi de 

dezvoltarea aurăritului şi 

mozaicului.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In anul 1879 John LaFarge a creat 
şi brevetat sticla opalescentă, iar 

Luois Confort Tiffany a 
popularizat produsul, folosind ca 

tehnici: tăieturile puternice, 
complicate şi dispunerea sticlei in 

mai multe straturi.  

Tiffany inlocuieşte plumbul cu folia 
de cupru, ceea ce ii permite să 

folosească vitraliul şi pentru crearea 
de abajururi.  
 Vitraliul gotic Vitraliu Tiffany 

Movilă  Raluca  - cls. a VI – a B 



 

    Pe la 1780, un francez, contele de 
Sivrac, a inventat un vehicul numit 
celerifer, cu două roţi, fără pedale, care era 
pus în mişcare de forţa motrice a picioarelor 
―biciclistului‖. Ulterior, un neamţ care se 
numea Dreis inventează drezina, un 
celerifer îmbunătăţit în sensul că avea un 
sistem de direcţie, dar nu şi pedale. Drezina 
era rapidă pentru că îi permitea celui care o 
folosea să alerge cu ajutorul ei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

După cei doi, tatăl şi fiul Michaux vin să 
inventeze velocipedul, fabricat din oţel şi 
nu din lemn ca celeriferul şi drezina, căruia 
îi adaugă pedale şi redimensionzează 
roţile în aşa fel încât cea din faţă să fie mai 
mare în circumferinţă decât cea din spate. 
Ulterior, velocipedului i se adaugă sistemul 
de mobilitate bazat pe lanţ, iar apoi, în anii 
1890, frânele şi anvelopele din cauciuc.  

 

         Velocipedul 

Olaru Alexia  - cls. a  VIII – a C 

ANIMALE    
CIUDATE 

Gerenuk 

(Litocranius wal

leri) este o 

specie de 

antilopă care 

poate fi găsită în 

numeroase ţări 

aşa ca: 

Tanzania, 

Kenya şi 

Somalia 

Iepurele de Angora 

Jerboa cu urechile lungi 

Păianjenul ţesător spinos orb 
Markhor 

 

Komondorul 
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Pasul 5 

Se prinde dantela aplicată cu aţa asortată şi se 

cos mărgelele; 

Se aplică şi banda din organza sau şnurul 

împletit cu care colierul se va lega. 

 

      Pasul 6 

Se aplică a doua bucată de fetru 

rămasă şi se coase cu grijă pe 

spate. 

 

Pentru a realiza două coliere aveti nevoie de: 

– Două bucăţi de material imprimat cu flori  (poate fi o 

fustă, o eşarfă sau o bluza veche); 

– Ac, aţă, foarfecă, creion sau cretă de croitorie ; 

– Două bucăţi de fetru mărimea A4; 

–  Puţină dantelă asortată, câteva perle sau alte mărgele 

reciclate de la bijuterii mai vechi, nasturi vechi; 

– Bandă subţire din saten sau organza; 

– O bucată de hârtie pentru tipar; 

– Câteva ace de gămălie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 1 

Se desenează tiparul şi se decupează 

 

Pasul 2 

Cele două coli de fetru se prind cu ace de gămălie 

Cu ajutorul cretei şi al tiparului se deseneazş corpul 

celor două coliere şi se decupează. Acele de gămălie 

trebuie să prindă ―corpul‖ colierelor, pentru ca atunci 

când decupaţi să nu se deplaseze materialul. 

 

      Pasul 3 

O foaie de fetru se 

aplică pe spatele 

materialului din care 

dorim să realizăm 

colierul 

Se fixează cu ace de 

gămălie 

Se decupează, lăsând 

cam 2 cm in fiecare 

parte. 

 

Pasul 4 

Se indoaie materialul după forma din fetru si se 

insăilează. 

Dacă dorim să aplicăm dantela, acum este 

momentul să o insăilăm şi pe ea, pe partea din faţă. 

 

 

 

Pasul 7 

Se scoate aţa cu care am insăilat şi, 

colierul este gata de purtat! 

 

Burulea Marina – cls. a VIII- a C 
 



POVEŞTI NEMURITOARE – repovestite 

  Negustorul necinstit 

          De mult de tot locui în Istambul un negustor care, pentru că 
fusese în pelerinaj la Mecca şi devenise astfel hangiu, izbutise să-şi 
facă faima de om bun şi drept, dobândind astfel încrederea tuturor. 
Un biet ţăran necăjit, care se smulsese dintre-ai  lui şi venise la 
Istambul cu gândul să muncească din răsputeri pe unde s-o nimeri, 
numai  ca să adune câţiva gologani cu care să se întoarcă în satul 
său de baştină şi să se mai salte din mizerie, auzind de bunul 
renume al hangiului negustor, veni la acesta şi-i spuse: 
- Bun găsit, hangiule. Ţi s-a dus faima în lume de drept şi de 
cinstit.  De-aia am ajuns şi eu la tine. Ia, ţine gologanii ăştia ai mei, că pe-aici mişună hoţii şi 
teamă mi-e să nu-mi fure plata pentru amara-mi trudă. Şi când mi-or trebui banii, n-am decât 
să vin la tine şi să-i iau.
- Bine-ai chibzuit om înţelept, răspunse hangiul. Un loc mai sigur decât ăsta pentru banii tăi 
nici c-ai fi găsit în altă parte. Lasă-ţi mica ta avuţie şi te du fără de grijă.
 După o vreme, Ţăranul hotărâ să se întoarcă acasă. Se duse la hangiu:
- Iată-mă-s, am venit să-mi dai bănuţii lăsaţi ţie spre păstrare, preabunule hangiu. Şi drept 
răsplată pentru fapta ta bună, ţi-am adus în dar năframa asta cusută de nevasta-mea….
- Ce bani? De unde bani?! Se aprinse hangiul tăindu-i vorba. Vino-ţi în fire fârtate! Acum te 
văd pentru prima oară în viaţă.Negustorul o ţinea într-una că nu-l cunoaşte.
   Descumpănit foarte, bietul ţăran plecă şi rătăci năuc, în neştire, pe străzile marelui oraş. 

Aşa îl întâlni soaţa beyului la care slujise ultima oară, când le tăiase lemne pentru bucătărie. Îl 

întrebă de ce este atât de necăjit şi omul îşi descărcă inima.

- Nu-ţi fă griji, îi spuse femeia. Mâine chiar, tot pe la vremea asta, am să mă duc la prăvălia 
hangiului. Tu ţine-te pe -aproape şi la puţină vreme după ce-am intrat eu, arată-te şi tu.
   A doua zi, femeia păşi în dugheana hangiului.
- Tăicuţule, îi grăi ea cu blândeţe. Bărbatul meu, beyul, a urmat frumosu-şi exemplu, a plecat 

în hagialâc. Cum avem acasă un chiup doldora cu galbeni, mă tem pentru soarta lor- să nu 

care cumva să mă prade hoţii, doar ştii cum se vâră, blestemaţii, pretutindeni….

- Ştiu, cum să nu ştiu, încuviinţă hangiul şi ochii îi luciră lacom.
   În tot oraşul ăsta mare de-i zice Istambul, adică oameni din belşug, grăi mai departe femeia, 

un om mai drept şi mai cinstit decât tine cu greu e de găsit. Aşa gândeşte toată lumea. Şi-aşa 

gândesc şi eu.  Am chibzuit deci că ar fi mai bine să-ţi încredinţez ţie chiupul nostru cu 

galbeni. Şi când s-o înapoia bărbatul meu acasă am să trimit un slujitor cu un răvaş de la noi 

şi-o să-l ia înapoi, nu fără a-ţi primi răsplata cuvenită. 

-  Parcă de răsplată-i vorba, cucuoană dragă? se grăbi  să răspundă hangiul, 

-  Ce, pentru răsplată faci bine unui semen de-al tău aflat la nevoie?! Să-ţi ajuţi aproapele e 

una dintre cele mai mari porunci ale credinţei noastre. Pune de-ţi adu galbenii aicea, cât mai 

degrabă, şi când vei vrea să ţi-i iei, îi  găseşti la mine-n prăvălie, neatinşi. 

   Mai înainte de a-ţi termina vorba hangiul, uşa prăvăliei se deschise şi se ivi ţăranul din ajun.

-Iată-mă-s şi pe mine, tăicuţule, spuse el cu nevinovăţie. Am venit să îmi 
iau banii înapoi pe care ţi-i lăsasem în păstrare acum câtva timp. Mi-am 
pus în gând să mă întorc în satul meu de baştină. 
- Prea bine, dragul meu, îi răspunse mieros hangiul. Uite, ţine aici banii! 
     Eu, acum, mă duc. Rămâi cu bine şi foarte bine şi mulţumesc pentru 

fapta-ţi bună, spuse ţăranul şi plecă. 

 Chiar în clipa aceea se năpusti înăuntru dădaca soaţei beyului. 
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- Într-un suflet am alergat până aici, buna mea stăpână! Ţi-aduc o veste bună. soţiorul tău s-a 
întors chiar acum din hagialâc şi doreşte să te vadă cât mai repede.  
- Ei, atunci nu mai e nici o pricină să las galbenii noştri în păstrare la tine, prea cinstite hangiu 
  Oricum, n-am să uit bunăvoinţa arătată mie, zise femeiea cu un zâmbet uşor şi părăsi de 
îndată prăvălia, urmată de dădacă, lăsând în urmă pe negustorul -hangiu căruia, de supărare, 
îi pierise cu totul graiul.                                     
   Olaru Alexia  cls.a VIII – a C 

 
—   Doreşte înălţimea voastră să se învelească astă-seara cu ceva mai călduros ? 

Samuraiul îl privi mândru şi dispreţuitor :  

—   Pesemne că voi, ţăranii, v-aţi deprins să vă răsfăţaţi la căldură, ca nişte 

nevolnici. Eu însă sunt un vechi ostaş. Mi s-a întâmplat adesea să dorm sub cerul liber, pe orice 

vreme. Tocmai eu să mă tem de răcoarea nopţii ? 

Spre dimineaţă dădu bruma şi se lăsă un frig straşnic. Samuraiul se trezi dârdâind şi clănţănind din 

dinţi. Răbdă el cât răbdă, se zgribuli, se încovrigă, dar până la urmă îl deşteptă pe gospodar : 

—   Ascultă, omule, nu cumva ai şoareci în casă ? 

—    Ba am, înălţimea voastră, am destui. 

 

—   Dar spune-mi, voi, ţăranii, aveţi grijă să spălaţi lăbuţele şoarecilor, seara, înainte de culcare ? 

Omul se scărpină în cap, uluit : 

—   Nici pomeneală, înălţimea voastră. Drept să spun n-am auzit în viaţa mea despre un asemenea 

obicei. 

—   Aşa, care va să zică. Atunci fă bine şi acopere-mă mai repede cu ce ai la îndemână, ca să nu-mi 

murdărească şoarecii veşmintele de mătase.                  Patrichi  Bianca   cls  a VIII – a A 

ŞOARECELE ŞI PISICA 
       Cu ani şi ani în urmă, şoarecele şi pisica trăiau sub acelaşi 

acoperiş. Într-o zi, şoarecele vine vesel acasă, spunându-i pisicii că el 

găsise într-un loc o bucată mare de slănină şi să-l ajute s-o care.  Au 

adus-o împreună acasă şi-au pus-o binişor în pivniţă, s-o aibă pentru 

iarna cea friguroasă, care bătea la uşă. 

        Într-o zi, se găti pisica şi plecă de acasă, spunându-i şoarecelui că 

era poftită la o vecină de-a ei, la o petrecere. Cum şoarecelui nu prea îi 

stătea mintea la glume şi joacă în ziua aceia, o lăsă să plece singură. 

       Dar ce făcu pisică? Sări pe ferăstruica de la pivniţă, înşfăcă bucata 

de slănină şi până nu termină un sfert din ea, nu plecă. Se linse pe 

botic, o porni pe urmă puţin la plimbare şi se întoarse fericită şi veselă acasă. 

- Ei, cum a fost? întrebă şoarecele. 

- Minunată! răspunse pisica. 

- Minunată, ce? intrebă şoarecele. 

- Masa. Petrecerea….nu se fâstâci pisica în răspunsuri. 

      Şi tot aşa, după câtva timp, pisica se găti iar de plecare, şi iar se opri să mai mănânce o bucată de 

slănină. Şi altă dată, la fel,  nu mai ieşi din pivniţă, până n-o mistui pe toată 

   Veni şi timpul ca şoarecele să coboare în pivniţă să ia slănina, căci se răcise rău vremea afară, ningea 

cu fulgi mari şi nu se mai găseau lesne de-ale gurii. Dar cum nu-i fu uimirea, când, ia slănina de unde, 

nu-i! Politicos, o întrebă pe pisică dacă ştie ea ceva ori ba.
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 În această carte este vorba despre un omuleţ căruia îi plăcea să 
zboare cu avionul său. Odată, în timp ce zbura, se defectă ceva 
și ateriză într-un deşert. Acolo, el întâlni pe cineva, mai exact pe 
Micul prinţ. Cei doi se apropiară şi chiar se împrieteniră. 
     Micul prințţ era foarte curios şi mai tot timpul îl întreba pe 
omuleţ diverse lucruri. Într-o zi, Micul prinţ se hotărî să plece şi 
să viziteze celelalte planete. În prima se întâlni cu un rege, în a 
doua cu un înfumurat şi tot aşa. În sfârşit ajunse pe Pământ. 
Acolo se împrieteni cu o vulpe care era de felul ei mai înţeleaptă. 
Călătoria lui luă sfârşit. 
    Ajuns în deşert îi povesti toate acestea omuleţului. După un 
timp, Micul prinţ începu să se simtă ciudat. Îşi dădu seama că îl 
muşcase un şarpe. Atunci s-a dus în locul unde aterizase (căci 
nici el nu trăia aici) şi un fulger trecu pe lângă el. Micul prinţ 
dispăru. Omuleţul cu avionul se întoarse acasă; de fiecare dată 
când privea stelele îşi amintea de prietenul său, Micul prinţ. 

 

 - Lingându-se pe bot, la amintirea  gustului bun de slănină, ea îi răspunse înfiptă: 

- Ei bine, cum de n-ai ghicit oare ce erau petrecerile mele cu mâncărurile grozave de care-ţi   
povesteam

  Îndrăzneşte numai să mă cerţi, că acum te înhaţ şi pe tine! 

     Şoarecele abia avu timp să se furişeze iute pe lângă coada pisicii şi să o gonească prin nămeţi şi de 

atunci nici un şoarece de pe lume n-a mai trăit  în pace sub acelaşi acoperiş cu vreo pisică. 

 

„Micul prinţ” (rezumat)                         Patriche Denisa  cls.a VIII a A                                             
de Antoine de Saint Exupery 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Arthur şi cavalerii Mesei Rotunde” 
(rezumat) 

 de Alexandru Mitru 

   În această legendă este vorba despre un cavaler pe nume Arthur. 
De când era mic, Merlin, un vrăjitor şi cântăreţ foarte bun care 
putea să vadă în viitor, îi dădea sfaturi care să îl ajute pentru a 
deveni rege. Tot el i-a spus bravului Arthur cum să găsească şi să 
capete o sabie foarte puternică numită Excalibur, cu care acesta 
câştigă toate războaiele date. Acelaşi Merlin l-a mai ajutat sa se 
căsătorească cu o prinţesă foarte frumoasă numită Guinevere. 
     După aceea, Arthur a cioplit o masă rotundă dintr-un copac sădit 
de un zeu. El a înfiinţat un grup de cavaleri şi regi curajoşi şi viteji 
care voiau sa apere ţara. Se întâlneau întotdeauna la Masa rotundă 
şi se sfătuiau cum să facă să fie mai bine. Odată, Merlin i-a prezis 
că atunci când trădarea se va ivi, Masa Rotundă va cădea. 
     Arthur avea doi nepoţi, pe Mordred şi pe Gawain. Cel din urmă 
era bun şi îl ajuta mereu pe viteaz în războaie. În schimb, Mordred îl 
ura pe Arthur şi voia să îl omoare, ceea ce a şi făcut în cele din 
urmă, tot atunci murind şi el. 
 Gherman Cosmin  - cls a VIII  -a B 
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           Covorul zburător 
 

         Trăiau odată trei fraţi, fii de împărat, care se 
numeau Barak, Sabur şi Rihan. La întoarcerea 
dintr-o călătorie au fost găzduiţi la palatul unui 
prieten, împăratul persan. Acesta avea o fiică 
foarte frumoasă, pe nume Selma, de care cei trei 
fraţi se îndrăgostiră. Împăratul, care nu ştia cui să 
îi dea de soţie pe fiica sa, le zise celor trei fraţi să 
meargă prin împărăţie, iar cel care va aduce cel 
mai frumos dar o va lua pe Selma de soţie. Aşa că cei trei se înţeleseseră să se 
întâlnească peste şase luni la marginea unui lac. 
       Barak, cel mai mare, se duse într-un oraş unde găsi un covor vechi de 
vânzare la un preţ foarte mare, de zece mii de galbeni. Barak l-a întrebat pe 
negustor de ce costă atât de mult şi a aflat că este un covor magic. Dacă te 
aşezai pe el şi îi spuneai unde vrei să mergi, te ducea imediat în acel loc. 
Bucuros, Barak a cumpărat covorul şi s-a îndreptat spre locul de întâlnire cu 
fraţii săi. 
      Prinţul Sabur, al doilea frate, nimeri într-un oraş în care un negustor cerea 
zece mii de galbeni  pe o ţeavă de aramă. Sabur a întrebat de ce costă atât de 
mult ţeava. Negustorul i-a arătat că prin ţeava aceea poate vedea pe oricine 
doreşte. Sabur o văzu pe Selma şi fu foarte fericit. 
       Rihan, al treilea frate, se întâlni cu un omuleţ care era împăratul piticilor. El 
îl primi pe Rihan la el, sub pământ, iar când trecură cele şase luni, piticul îi dădu 
prinţului un trandafir care avea o însuşire deosebită. Era de ajuns să îl miroasă 
un bolnav, ca să se facă imediat bine. 
      Când cei trei fraţi se întâlniră, Sabur se uită prin ţeava de aramă să vadă ce 
mai face Selma. Prinţesa era foarte bolnavă. Barak îi duse pe covorul său, iar 
Rihan îi dete Selmei să miroasă trandafirul, iar ea se vindecă. 
     Totul era bine. Numai că împăratul se tot găndea cui să îi dea fata de soţie. 
Toţi trei contribuiseră la salvarea prinţesei. Atunci împăratul le zise să tragă cu 
arcul. Cine va arunca săgeata mai departe, acela o va lua pe Selma de soţie. 
     Barak trase primul şi săgeata căzu departe pe câmp. După el, trase Sabur, 
iar săgeata acestuia căzu şi mai departe. Când trase şi Rihan, săgeata lui se 
făcu nevăzută. Din pricină că nu au găsit-o, Sabur a fost câştigătorul şi 
norocosul care a luat-o pe Selma de soţie. Barak se căsători cu altă prinţesă, iar 
Rihan căutându-şi săgeata, o află într-o stâncă. Vru să o scoată, dar când trase 
se deschise o uşă şi apăru o zână, care era sora împăratului piticilor, cu care se 
căsători. 
     Şi aşa cei trei fraţi trăiră fericiţi mulţi ani. 

 
 

 

 

 

 

Pârlog Alexandra cls. a VII - A 
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Tănase  Mihaela cls a VII – a A 
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1.Altă denumire a calculatorului. 
2. Totalitatea componentelor fizice ale unui 
sistem de calcul. 
3. Creierul calculatorului. 
4. Cantitatea de informaţie ce poate fi 
înregistrată într-o celulă binară. 
5. Ştiinţa care se ocupă cu studiul 
reprezentării şi organizării informaţiei 
precum şi cu studiul algoritmilor de 
prelucrare a informaţiilor cu ajutorul 
calculatorului. 
6. Firmă producătoare a primului procesor. 
7. Tip de memorie ce permite accces 
numai la citire. 
8. Placă a calculatorului responsabilă cu 
afişarea imaginilor pe ecranul monitorului. 
9. Circuit integrat. 
10. Tip de date transmise calculatorului de 

utilizator. (date de ......) Orizontal : 1) Oraş în România unde se află 

cea mai mare uzină producătoare de aluminiu 
primar din Europa de Est. 2)Material de 
construcţie obţinut dintr-un amestec de pietriş, 
nisip, ciment şi apă (pl.). 3) Aliaj de fier cu 
carbon (pl.). 4)Rocă calcaroasă cristalină de 
diverse culori întrebuinţată la lucrări de 
sculptură şi 
construcţii. 5) …………... chinezesc, cea mai 
mare construcţie de pe Terra care se vede cu 
ochiul liber din spaţiu.6) Element de construcţie 
din lemn, oţel, beton armat etc. cu lungimea 
mare în raport cu celelalte dimensiuni, folosit la 
asigurarea rezistenţei unei construcţii. 
7) Tipar de lemn sau metal în care se toarnă 
un material de construcţie în formă 
fluidă. 8) Element de construcţie din lemn, 
marmură, sau beton, folosit la căptuşirea părţii 
inferioare a golului unei ferestre (pl.). 9) Arbore 
cu lemnul rezistent şi dur utilizat pe scară largă 
în construcţii. 10)Impresionant castel, unul 
dintre cele mai frumoase din România şi din 
Europa, construit între 1873 şi 1883 de Carol I 
de Hohenzollern. 

Mavrichi Adina cls. a VII-a  B 



Tehnica picturii acuarelă cu sare 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Folosirea sării in pictura acuarelă este amuzantă şi creativă 
deopotrivă pentru că produce efecte diferite, in funcţie de tipul 
picturii. Se poate folosi sarea de bucătărie pentru a obţine un 
efect discret sau sare de mare pentru a obţine un model foarte 
granulat, evident. 
          Înainte de toate, aplică vopseaua pentru a obţine formele 
şi cromatica dorită. Când acuarela îşi pierde din luciul caracteristic 
culorii umede, aplică o mică cantitate de sare şi împrăştie-o după 
dorinţă. Aşteaptă să se usuce, dar nu lăsa de tot sarea pe pictura 

acuarelă ! De îndată ce pictura acuarelă s-a uscat complet 
îndepărtează sarea cu ajutorul unei cârpe uscate sau a unui 
prosop de hârtie.  
     Secretul acestei tehnici a picturii in acuarelă cu sare constă in 
controlul perfect al timpului şi gradul de umiditate. Condiţiile de 
mediu uscate pot duce la uscarea rapidă a picturii, ceea ce nu 
permite sării să producă efectul descris mai sus. Totodată, in 
condiţii umede si reci, pictura pare a nu se mai usca. 
 

Năforniţă  Medeea cls.aVII- a B 



FIGURINE HAIOASE DIN LEGUME ŞI FRUCTE 
 

 

 

    Puteţi face şi voi 
 

 

        Materiale necesare: - un "coş" de legume diferite; 

de exemplu:  

- conopidă, cartofi, ceapă, usturoi, morcovi, 

măsline, orice altă legumă  care  este prin 

casa -scobitori  

- -ochi din comert  

- -buline adezive pentru nas 
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