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Cuprins 

 

 Școala Gimnazială nr. 2, București – prezentare generală 

 Imnul Școlii Gimnaziale nr. 2, București: ,,2K1” 

 Amprenta timpului – Secrieru Andreea, clasa a XII, Colegiul Național ,,Gheorghe 

Șincai”, București (șefa promoției 2017-2018) – Coordonator: prof. Condrache 

Gabriela (Limba și literatura română) 

 Secretara – imaginea publică a oricărei instituții de învățământ – Nedelciu Ana-

Maria (secretară) 

 Interviu în oglindă cu domnii directori ai Școlii Gimnaziale nr. 2 (prof. Vasile 

Marian – Director; prof. Pietraru Mihai-Adrian – Director-adjunct) – Piscureanu 

Sorana Andreea Georgiana, clasa a VIII-a B 

 Elevii noștri și pasiunilor lor – Coordonator: prof. Condrache Gabriela (Limba și 

literatura română) 

Portret de campion – Bălan Patrick, clasa a VI-a A 

Ieșirea din timp – Lukusa David – Octavian, clasa a VII-a A 

Fotbalul – un spectacol – Botușan Andreea – Sorina, clasa a VII-a B 

Îmi pasă cine e regele … - Pavel Mihai –Iulian, clasa a VII-a A 

Monedele, pasiunea mea – Mihăilă Teodora – Nicoleta, clasa a VII-a A 

 Profesor la debut – Coordonator: prof. Condrache Gabriela (Limba și literatura 

română) 

Despre încredere și iertare – prof. Burhală Andrei – Bogdan (Ed. tehnologică, TIC) 

Încerc să mă autocreez – prof. Dogaru Florin – Iulian (Matematică, Fizică) 

 Lumina faptelor noastre – Coordonator: prof. înv. primar Cocioabă Diana -  

Georgiana 

Avdives Khetanes – proiect local, care vizează creșterea sustenabilă a calității vieții 

comunităților de romi și contribuie la creșterea incluziunii și abilitării acestora, din 

două zone marginalizate ale  României: comuna Belin, din județul Covasna și cartierul 

Ferentari din București (Grant de 856 678 euro, oferit de Islanda, Liechtenstein și 

Norvegia, prin Granturile SEE, în cadrul Programului de Dezvoltare Locală) – prof. 

înv. primar Cocioabă Diana – Georgiana, înv. Negulescu Gina - Maria 

Proiect științe - ,,Apa – caracteristici și utilizări” - prof. înv. primar Cocioabă Diana -  

Georgiana, clasa a III-a B 

Întâmplări în culori. O activitate dincolo de teorie - prof. înv. primar Cocioabă Diana -  

Georgiana, clasa a III-a B 

Halloween. Activitate extracurriculară - prof. înv. primar Cocioabă Diana -  

Georgiana, clasa a III-a B 

 Serene Blues – Coordonator: prof. Florescu Cristina (Limba engleză) 

An Autumn Morning – Nour Andreea – Mădălina, clasa a X-a, Liceul Teoretic 

,,Dimitrie Bolintineanu”, București) 

Gray Days – Paraschiv Albert – Marian, clasa a VII-a A 

A winter story – Zanfir Maria, clasa a VIII-a A 

Winter Joy – Cioacă Bianca, clasa a VIII-a A 

Miracles on Christmas Eve – Piscureanu Sorana, clasa a VIII-a B 

Our Tiny World - Nour Andreea – Mădălina, clasa a X-a, Liceul Teoretic ,,Dimitrie 

Bolintineanu”, București) 

Steady Steps – Popescu Alin, clasa a VIII-a A 
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 Pe aripi de poveste - Coordonator: prof. Condrache Gabriela (Limba și literatura 

română) 

În Ajunul Crăciunului – Aarghian Mihai, Crișu George, Florea Ștefan, Lukusa David, 

Paraschiv Albert, Pavel Mihai, Păun Irina, Tîrnăcop Andrei, Topală Răzvan, clasa a 

VII-a A 

O iarnă de poveste – Paraschiv Albert – Marian, clasa a VII-a A 

 Palette de temps – Coordonator: prof. Mitran Ionela – Aura (Limba franceză) 

L`Automne - Paraschiv Albert – Marian, clasa a VII-a A 

Les joies de l`hiver – Tîrnăcop Andrei, clasa a VII-a A 

 Prima emoție de toamnă – Coordonator: înv. Negulescu Gina – Maria 

Simfonia frunzelor – Activitate de realizare a unor covoare din frunze de toamnă, 

folosind amprenatarea ca tehnică de lucru, clasa a II-a B 

Ziua Națională a României – Activități desfășurate cu ocazia Zilei Naționale a 

României, clasa a II-a B 

 Liga de volei – Coordonator: prof. Simu Tiberiu (Educație fizică și sport) 

 Matematică și antibiotice – Coordonator: prof. Țânțaru Cristimonia (Matematică) 

 Pagina de știință și de conștiință – Coordonator: prof. Condrache Gabriela (Limba și 

literatura română) 

Interdisciplinaritatea – o provocare a sistemului de învățământ românesc - prof. 

Condrache Gabriela (Limba română) 

Ziua Mării Negre – prof. Vasile Paula – Tatiana (Geografie) 

Virusurile, inamici invizibili – prof. Marinescu Mihaela (Biologie) 

Credințe din noaptea de Ajun – prof. Marian Ivan (Istorie) 

 Șoapte literare – Coordonator: prof. Condrache Gabriela (Limba și literatura română) 

Pădurea – prof. Călae Claudia (Limba română) 

Inner Stir – prof. Florescu Cristina (Limba engleză) 

Violența – prof. Călae Claudia (Limba română) 

 La mulți ani, România! – colaj din activitățile derulate de Ziua Națională a României  

Coordonator: prof. Condrache Gabriela (Limba și literatura română) 

 Perle ale elevilor la ora de limba și literatura română – Coordonatori: prof. Călae 

Claudia și prof. Condrache Gabriela (Limba și literatura română) 

 Glume fără catalog – Popescu Vlad – Ștefan, clasa a X-a, Liceul Tehnologic ,,Mircea 

Vulcănescu”, București și Preda Cosmin – Marian, clasa a X-a, Colegiul Tehnic 

,,Petru Maior”, București – Coordonator: prof. Condrache Gabriela (Limba și 

literatura română) 

 Doza zilnică de inspirație – Călae Alexia – Maria, clasa a XII-a, Colegiul Național 

,,Grigore Moisil”, București – Coordonator: prof. Condrache Gabriela (Limba și 

literatura română) 

 Trendy & Fashion – Pleșescu Alisia – Bianca, clasa a X-a, Liceul Teoretic ,,Marin 

Preda”, București – Coordonator: prof. Condrache Gabriela (Limba și literatura 

română) 

 Zodiac 2021 – cadre didactice – Carp Alexandra – Andreea, clasa a XII-a, Colegiul 

Național ,,Mihai Eminescu”, București – Coordonator: prof. Condrache Gabriela 

(Limba și literatura română)  

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

                                  Școala Gimnazială nr. 2, București 

    

 

          Odată cu dezvoltarea municipiului Bucureşti, a 

apărut necesitatea extinderii reţelei şcolare de pe raza 

oraşului. Astfel, în noiembrie 1980, a fost înfiinţată Şcoala 

Generală nr. 2. Începând cu anul şcolar 2012-2013, 

unitatea funcţionează sub   denumirea de  ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ NR. 2, în cadrul căreia există clase de 

nivel primar și gimnazial.  

 

Adresa: Strada Lacul Bucura nr. 14, sector 5, București 

Telefon: (021) 450 11 92 

Fax: (021) 451 00 92 

E-mail: scoala2bucuresti@gmail.com 

Website: http://scoala2-bucuresti.ro 

Cursuri: Schimbul I (8,00 – 11,45/12,30) – clasele P-IV 

       Schimbul II (12,30 – 18,30) – clasele V-VIII 

 

Baza materială: trei laboratoare (fizică, chimie, biologie);    

un cabinet de informatică, dotat cu 30 calculatoare, imprimantă, xerox; 

o sală de Resurse umane, dotată cu tablă Smart, xerox, laptop; 

o bibliotecă școlară cu peste 10 000 de volume, 

o sală de sport performantă, unde pot fi organizate competiții naționale; 

Fiecare sală de clasă are laptop conectat la internet și mobilier nou.  

 

Resurse umane:  

Director – prof. Vasile Marian 

Director-adjunct – prof. Pietraru Mihai - Adrian 

Secretar: Nedelciu Ana-Maria 

Cadre didactice: 36, din care 25 titulari și 11 suplinitori (un doctor, 14 gradul I , 2 gradul II, 

11  definitivat, 7 debutanți) 

Personal didactic auxiliar: 5 (un secretar, un administrator de patrimoniu, 0,5 administrator 

financiar, un analist programator, 0,25 bibliotecar) 

Personal nedidactic: 7 (un mecanic, 2 paznici, 4 îngrijitoare)  

 

 Efectivul de elevi: 502, din care 266 la clasele P-IV și 236 la clasele V-VIII 

 

 Proiecte, parteneriate, contracte, convenții, protocoale, sponsorizări:  

Asociația de părinți ,,Lacul Bucura”, Asociația Europeană pentru Progres, Asociația Sportivă 

Sportivă Școlară a Școlii cu clasele I-VIII nr. 2 ,,Lacul Bucura, C.S.M. București, Școala 

Gimnazială nr. 2”, Asociația Valentina, Biblioteca Metropolitană București, Direcția Generală 

de Jandarmi, CMBRAE, ISMB, Agenția Națională Antidrog, Partida Romilor Pro- Europa, 

Radio România Muzical, Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache”, Primăria 

Municipiului București, Primăria Sectorului 5    

 

Activități extrașcolare: trei echipe de volei masculin (minivolei, cadeți, speranțe), în 

parteneriat cu CSM București, o  echipă de volei feminin - ,,Together”, o echipă de fotbal, o 

echipă de rugby-tag, After-school, site-ul școlii (www.scoala2-bucuresti.ro), revista școlii 

,,2K1” 

 

mailto:scoala2bucuresti@gmail.com
http://scoala2-bucuresti.ro/
http://www.scoala2-bucuresti.ro/
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Amprenta timpului 

 
 

                  Secrieru Andreea, clasa a XII-a 

    Colegiul Național ,,Gheorghe Șincai”, București   

                      (Șefa promoției 2017-2018) 

 

      Îmi lipesc palma de suprafața aburindă a ferestrei, 

lăsând în urmă o amprentă. Privirea-mi zăbovește asupra 

sa, în timp ce ritmul neîntrerupt al ploii și freamătul 

tomnatic al frunzelor mă poartă departe, foșnind cu 

amintiri și întrebări. Mă gândesc la generațiile care au 

trecut, rând pe rând, pragul fostei mele școli, precum 

frunzele care se desprind acum din copacii însemnați de 

prezența toamnei, marcând ani ce au trecut și suflete care 

și-au lăsat amprenta asupra Școlii Gimnaziale nr. 2. 

          Bătaia ritmică a ploii se contopește cu ticăitul ceasului, picurând stropi care conturează 

imagini ale amprentei generațiilor trecute. Un elev își croiește drum spre podiumul unui 

concurs câștigat, zâmbind cu puterea a zeci de ore de muncă. Un altul, își coboară stiloul 

triumfător peste manuscrisul imprimat cu pete de cerneală și stropi de creativitate. Minutarul 

se clintește, vrăjit de magia unei voci suave sau de farmecul unor corzi ciupite, ale căror note 

sunt purtate pe scenele timpului și încununate cu premii binemeritate. Pe ritmurile muzicii, 

grupe de aerobic transpun frumusețea dansului și a mișcării în numere care se scurg în 

clepsidra timpului. Atleți aleargă contratimpului spre viitor, echipe de volei pasează mai 

departe succesul, baschetbaliști înscriu un coș, câștigând puncte împotriva trecerii timpului. 

Trec zile din calendar, luni, și mai apoi, ani, și tot mai multe amprente se așează, generație 

după generație, pe pereții demult albi ai unui “hol al succesului” care ușor-ușor prinde viață: 

prin ilustrații și desene, prin versurile unui imn răsunător, prin proiecte și inițiative dragi 

sufletului, născute din pasiune și determinare. Totul, un tablou pictat în culorile vii ale 

trecutului... 

          O scurtă conectare cu prezentul îmi atrage atenția asupra unui fapt care îmi produce 

neliniște. Amprenta pe care o lăsasem cu câteva momente în urmă pe geamul aburind începe 

să pălească. Mă întreb cum aș putea să îi prelungesc existența și mă gândesc că, asemenea ei, 

și tabloul trecutului va începe într-un târziu să își piardă culorile. Reușesc, totuși, să îmi 

redobândesc liniștea interioară, amintindu-mi de existența revistei școlii, care reprezintă o 

legătură palpabilă cu trecutul, împletindu-se totodată cu prezentul, țesând fire spre viitor.  

          Revista este o carte de vizită a școlii și o modalitate inedită de consemnare a 

experiențelor și reușitelor școlare. Pentru elevii prezentului, ea oferă posibilitatea de 

identificare cu comunitatea din care fac parte și dezvoltarea sentimentului de apartenență. 

Pentru elevii trecutului, o formă de conectare cu trecutul, odată cu finalizarea anilor de studiu.  

          Pentru elevii viitorului, o comoară ce urmează a fi descoperită. Însă pentru toți, revista 

școlii are un factor comun: este șansa de a-și exprima gândurile, de a-și testa creativitatea și 

de a împărtăși experiențe comune, dar mai ales de a păstra viu spiritul școlii. 

          Cu fiecare elev și profesor care se alătură revistei, cu fiecare gând și emoție așternute în 

cuvinte, cu fiecare idee și rând înflorit de creativitate, este scrisă povestea Școlii Gimnaziale 

Nr.2. Narațiunea continuă și tu poți fi parte din ea! Îndrăznești să preiei condeiul?  
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Secretara – imaginea publică a oricărei instituții 

de învățământ 

 
Nedelciu Ana-Maria (secretară) 

Școala Gimnazială nr. 2, București 

 

 
Activitatea de secretariat 

          Secretariatul este interfața managerului instituției cu cadrele 

didactice, părinții, elevii și comunitatea, un auxiliar direct și indispensabil al conducerii. Este 

locul unde își desfășoară activitatea secretara. Seamănă cu o bibliotecă deschisă cititorilor, cu 

un atelier de lucru. Totul este construit în așa fel încât să ofere oportunitatea unei 

independențe, a unui cadru personalizat.  

          Activitatea de secretariat se desfășoară conform unor reguli clare, stabilite în 

concordanță cu activitățile școlare. Este o muncă solicitantă, cu termene care nu suportă 

amânare. Secretariatul este scheletul instituției educaționale, de care depinde coordonarea 

activității, în scopul realizării unui obiectiv formulat, a unui țel comun.  

 

Secretara – sursa comunicării oficiale și neoficiale 

          Adesea, secretara este percepută ca o tinerică sexi, ale cărei atribuții se limitează la 

cafeaua de dimineață a șefului, primirea corespondenței, scrierea după dictare a unor rapoarte 

și vorbitul la telefon. Astăzi, lucrurile s-au schimbat. Într-o unitate de învățământ, secretara 

este o persoană foarte importantă, care joacă un rol esențial în buna desfășurare a activității 

organizației.  

          Meseria de secretară nu este accesibilă oricui. Dincolo de studiile universitare de 

specialitate, această profesie presupune foarte multă responsabilitate, abilități de comunicare, 

organizatorice, de gestionare a situațiilor. În societatea contemporană, a devenit unul dintre 

cele mai importante locuri de muncă.  

          O secretară poate să influențeze relațiile cu actorii educaționali dacă este prietenoasă și 

eficientă, amabilă și utilă, diplomată și răbdătoare, politicoasă și ordonată. De asemenea, o 

înfățișare agreabilă, un birou curat, ordonat și bine organizat, punctualitatea, capacitatea de a 

lucra rapid și precis, sunt tot atâtea atuuri în favoarea sa. De fapt, ea este managera propriei 

firme: a secretariatului. 

          O bună secretară va menține o bună funcționare a secretariatului printr-o varietate de 

sarcini administrative și de birou. În acest sens, este responsabilă cu evidența personalului 

didactic, auxiliar și nedidactic; realizează statele de plată; oferă informații părinților și 

elevilor; întocmește adeverințe la cerere; completează actele de studii ale absolvenților 

claselor a VIII-a și întocmește dosarele elevilor înscriși la Evaluarea Națională. Totodată, 

realizează situații școlare cerute de inspectoratele școlare sau de ministerul de resort; 

întocmește dosarele pentru burse și ajutor social; primește, expediază, redactează și clasează 

corespondența școlii; transmite mesaje telefonice sau e-mail-uri furnizorilor; îndosariază 

documente în baza de date a calculatorului.  

 

Comunicarea – cheia eficienței unei secretare 

           Astăzi, comunicarea domină societatea. Cum ființele umane sunt biologic constrânse să 

comunice, este imposibil ca o secretară să nu dețină  abilități de comunicare. Însă, 

comunicarea nu înseamnă doar a vorbi cu cineva, a răspândi informații, ci este o disciplină. 

          Pentru a comunica eficient, secretara trebuie să cunoască foarte bine limba română și 

cel puțin o limbă străină; să aibă cunoștințe de marketing, pentru că fiecare angajat este și 

client; să fie creativă, pentru a produce idei noi continuu. În afara faptului că trebuie să 

stăpânească exemplar lucrul cu calculatorul, cu pachetele de programe aferente, secretara este 

cea care se va informa mereu despre cele mai noi tendințe și evoluții din domeniul tehnicii, 
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comunicațiilor și biroticii. Numai așa va înțelege contextul în care se află instituția de 

învățământ, unde conducerea trebuie să ia decizii, pe care le pregătește prin munca secretarei. 

          În societatea actuală, când tehnologia avansează într-un ritm alert, secretara trebuie să 

țină pasul cu noile inovații. De aceea, ea participă la cursuri de perfecționare, pentru a 

dobândi competențe specializate. Globalizarea, progresul științei o obligă la o învățare 

continuă, la o comunicare permanentă cu cei din jur, în condițiile în care restructurările o 

vizează din ce în ce mai mult. 

           

Munca în echipă – secretul reușitei 

          În viitor, munca în echipă va însemna secretul reușitei profesionale. Prin urmare, 

secretara va trebui să-și creeze rețele de relații în interiorul instituției de învățământ, dar și în 

afara acesteia. De asemenea, va deveni imperios necesar să se angajeze în asociații 

profesionale sau să își creeze forumuri proprii, concepute și folosite atât ca surse de 

informații, cât și ca instrumente de sprijin reciproc.  

          Nu în ultimul rând, funcția de secretară este legată de munca în echipă, fiind 

complementară cu cea a directorului. Cei doi trebuie să formeze o echipă în adevăratul sens al 

cuvântului, cu drepturi și obligații reciproce, să gândească, să planifice și să acționeze ca un 

întreg. Munca acestora este greu de separat, deoarece acțiunile lor sunt complementare, 

finalitatea fiind asigurarea unui învățământ de calitate, ca garanție a succesului școlar. 
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                                      Interviu în oglindă 
       Director: prof. Vasile Marian 

 

 

 

 

1. În ce an ați absolvit gimnaziul?  

Am absolvit gimnaziul în anul 1996. Oricum mileniul 

trecut... La Şcoala Generală Nr. 4 - Turnu Măgurele. 

 

2. Aveați o revistă a școlii în școala pe care ați absolvit-o? 

Da. ,,Dimitrie Stelaru”, aşa se numea. După numele marelui poet onirist... 

 

3. Ce iubeați cel mai mult să faceți când erați elev de gimnaziu? 

Am avut o plăcere (pe care astăzi mi-o critic, adesea aspru) de a citi. Mult. Şi prost 

câteodată. Noi singuri trebuia să realizăm diferența dintre o carte ,,bună” şi una 

,,proastă”. Prin extrapolare trebuia să ştim, prin noi înşine, ce e bine şi ce nu. 

 

4. Ce iubiți astăzi?  

E un truism cât casa (Poporului) şi-o redundanță evidentă să spun că îmi iubesc copiii. 

Mai ales că mărturisirea, în cazul acesta, păleşte în fața actului propriu-zis. 

 

5. Cum definiți meseria de dascăl printr-o formulă filosofică? 

Chiar vrei să răspund la asta? E posibil să nu mai terminăm vreodată şi tot să nu pot să  

răspund exact... 

 

6. Dincolo de competențele profesionale, ce calitate ar fi utilă și necesară în meseria 

pe care ați ales-o? 

Empatia, desigur. 

 

7. Care este filmul dumneavoastră preferat? 

Nu pot să răspund. E ca şi cum aş fi întrebat dacă îl prefer pe Eminescu sau pe Nichita 

Stănescu.  

 

8. Ce rol ați dori să jucați într-un film, dacă vi s-ar propune? 

Hamlet. 

 

9. Care este ultima carte pe care ați citit-o? 

M. Aurelius, ,,Către sine”. 

 

10. Cu ce personaj vă asemănați și de ce? 

Dacă aş şti cu ce personaj mă asemăn, ar însemna să mă cunosc întocmai - 

performanță cu care nu mă pot lăuda încă. E atât de surprinzătoare natura umană că 

îndemnul antic ,,Cunoaşte-te pe tine însuți” a devenit mai degrabă o temă perpetuă de 

meditație. 

 

11. Sunteți superstițios? 

            Nu. 
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12. S-a întâmplat vreodată să se împlinească previziunile, de orice natură, pe care le-

ați făcut? 

,,Previziune” sună aşa... parapsihologic, ceva care e mai degrabă aşezat la granița 

ştiințificității (,,Wissenshaft”, cum spuneau idealiştii germani). Nu ştiu să răspund la 

această întrebare. 

 

13. Care au fost provocările anului 2021 în învățământul românesc/ în școala 

noastră? 

În principal, e vorba despre lărgirea prăpastiei dintre Orient şi Occident, dintre tradiție 

şi ,,nou”, e vorba de un alt mental şi o altă conştiință a generațiilor născute după anul 

2000. Prezența "noului" e slab gestionată din cauza timpului destul de scurt de 

asimilare. Nu există rea-voință în nicio parte, dar vor fi probleme în învățământul 

românesc. Pentru că aşteptările sunt uriaşe de fiecare parte. La noi în şcoală încercăm 

să înțelegem firescul acestui gen de New Age (fără a fi în legătură neapărat cu 

filosofia curentului intitulat chiar aşa); nici nu ştiu cum să îl numesc... 

 

14. Cum le-ați făcut față? 

Am învățat de la una dintre cele mai vechi divinități din mitologia romană: Ianus 

Bifrons. E înfățişat cu două fețe: una priveşte înainte, cealaltă înapoi. Mai întâi zeu al 

zeilor, el sfârşeşte prin a fi zeul tranzițiilor şi trecerilor, marcând evoluția trecutului 

spre viitor, de la o stare la alta, de la o viziune la alta, de la un univers la altul. E 

riscantă abordarea, dar mi-o asum. Uşor (şi superficial) mi s-ar putea obiecta că sunt 

cu două fețe...  

 

15. Câte mingi de baschet intră în cabinetul unui director?  

Toate, desigur. 

 

16. Ce le doriți, la sfârșit de an, cititorilor revistei școlii, ,,2K1”? 

Să aibă nădejde, credință, dar mai ales dragoste! 

 

 

 

 

 

 

 

                    Interviu realizat de eleva Piscureanu Sorana,  

                         Președinta Consiliului Elevilor, de la                                                  

                       Școala Gimnazială nr. 2, din București 
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Interviu în oglindă 
    Director-adjunct: prof. Pietraru Mihai Adrian 

 

 
 

 

1. În ce an ați absolvit gimnaziul?  

Am absolvit gimnaziul în anul 1991, la Colegiul Național ,,Ion Minulescu”, din 

municipiul Slatina, județul Olt. 

 

2. Aveați o revistă a școlii în școala pe care ați absolvit-o? 

Din păcate, nu am avut o revistă a școlii. 

 

3. Ce iubeați cel mai mult să faceți când erați elev de gimnaziu? 

Practicam una din îndeletnicirile tipice vremurilor mele: colecționam timbre. Chiar 

aveam câteva clasoare bine puse la punct.  

 

4. Ce iubiți astăzi?  

Îmi iubesc foarte mult copiii: Veronica (15 ani), Cezara (18 ani), Răzvan (21 de ani), 

Sorin (23 de ani). 

 

5. Cum definiți meseria de dascăl printr-o formulă matematică? 

Mai degrabă, ca pe o teoremă, să spunem, Teorema lui Pitagora: 

ipotenuza
2 

= cateta 1
2
 + cateta 2

2
, unde: 

ipotenuza = cunoștințele căpătate de elevi 

cateta 1 = cunoștințele emise de profesori 

cateta 2 = abilitățile de comunicare profesor-elev și elev-elev. 

 

6. Dincolo de competențele profesionale, ce calitate ar fi utilă și necesară în meseria 

pe care ați ales-o? 

Empatia. Și neapărat, adaptarea ei la timpurile prezente. 

 

7. Care este filmul dumneavoastră preferat? 

Greu de spus. Dar, pot menționa ,,The Godfather” (Nașul). Toate cele trei părți sunt 

capodopere. 

 

8. Ce rol ați dori să jucați într-un film, dacă vi s-ar propune? 

Rolul unui pirat. 

 

9. Care este ultima carte pe care ați citit-o? 

,,Monte Cassino” de Sven Hassell. 

 

10. Cu ce personaj vă asemănați și de ce? 

Îmi plac provocările, deci mi-ar plăcea un rol în care să pot dezlega multe mistere. 

Jack Sparrow ar fi perfect. 

 

11. Sunteți superstițios? 

Nu sunt superstițios.  
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12. S-a întâmplat vreodată să se împlinească previziunile, de orice natură, pe care le-

ați făcut? 

Sunt optimist, pot spune că întotdeauna cele bune s-au îndeplinit.  

 

13. Care au fost provocările anului 2021 în învățământul românesc/ în școala 

noastră? 

Principala provocare a fost menținerea unui nivel ridicat al elevilor, în pofida 

perioadei lungi  de studiu on-line.  

 

14. Cum le-ați făcut față? 

Printr-o observare și adaptare permanentă la cerințele elevilor, discuții permanente cu 

colegii și o analiză continuă.  

 

15. Câte mingi de baschet intră în cabinetul unui director?  

     (√81 + 3√16 – 2
3
 – 2

0
) x (3

3 
– 6)/2

0 
+ 2

1
 + 2

2 
– (1/2 + 1/3 + 1/6) x 15 

      Am ținut cont de faptul că biroul meu are  lungimea de 5 m,  lățimea de 3 m și  

      înălțimea de 2,5 m, iar o minge de baschet ar avea un diametru de 30 cm. Verificați!  

 

16. Ce le doriți, la sfârșit de an, cititorilor revistei școlii, ,,2K1”? 

Celor mici, rezultate cât mai bune la învățătură; celor mari, multă răbdare și voie bună.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Interviuri realizate de eleva Piscureanu Sorana, 

                         Președinta Consiliului Elevilor de la  

                          Școala Gimnazială nr. 2, București 
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                       Elevii noștri și pasiunilor lor 

       Coordonator: prof. Condrache Gabriela 

      (Limba și literatura română) 

 

                            Portret de campion         

                                       Bălan Patrick 

 
Elevul: ,,Materia mea preferată este limba română.” 

 

          Mă numesc Bălan Patrick și  sunt în clasa a VI-a A, 

la Școala Gimnazială nr. 2 din București. Sunt o persoană sinceră, liniștită și comunic bine 

atât cu colegii mei, cât și cu familia. Mă simt bine la școală și materia mea preferată este 

limba română.  Fiind cel mai înalt din clasă, stau în ultima bancă. Acest lucru este un 

dezavantaj pentru mine, din cauza faptului că unii profesori nu mă văd la fel de bine ca pe cei 

din primele bănci.  Dar, un avantaj major este faptul că eu pot să văd tot ce fac colegii mei.   

 

 

Adolescentul: ,,Îmi plac lasagna, ciocolata albă și rap-ul american.” 

 

           Cel mai bun prieten al meu este tata, cu care semăn foarte 

bine fizic. Ca orice adolescent, timpul liber mi-l petrec în fața 

calculatorului. Îmi plac lasagna, ciocolata albă și rap-ul american. 

Filmul meu preferat este ,,Matrix 3”. De asemenea, sunt un mare 

fan al plimbărilor în natură, acolo de unde îmi iau cea mai mare 

parte a energiei. În fiecare iarnă merg la munte, cu părinții mei, la 

rudele noastre. Vara, însă, ador marea, pentru că e cald și 

distractiv. Dacă ar fi să aleg între odihnă și distracție, aș alege 

prima variantă, pentru că mă distrez deja prea mult pentru un 

adolescent de 12 ani.  

 

 

 

Sportivul: ,,Eu sunt cel care trebuie să dea  voce echipei.”  

  

           Practic volei-ul de patru ani și sunt legitimat la CSM 

București. Am 1,80 m și 62 kg. Postul pe care joc se numește 

,,fals” sau ,,universal” și este ocupat de cel mai bun jucător de 

atac. Totodată, sunt căpitanul echipei. Pe terenul de volei încerc 

să fiu un profesionist, să țin cont de sfaturile domnului antrenor 

și să fac totul ca la carte. Eu sunt cel care trebuie să dea voce 

echipei, să fiu înțeles de coechipieri. De aceea, înaintea unei 

competiții, mă antrenez de două ori mai mult – în afara celor trei 

antrenamente săptămânale – pentru a fi cel mai bun. Un căpitan 

trebuie să fie mereu optimist și energic. 

          Înaintea oricărui meci, domnul antrenor – Simu Tiberiu - 

mă încurajează, îmi spune să fiu calm și să dau totul. La rândul 

meu, le spun băieților să joace mai bine decât este omenește 

posibil. În aceeași ordine de idei, mă perfecționez continuu, 

pentru că doresc să am o carieră sportivă în viitor.  
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Campionul: ,,Munca bate talentul, pentru că talentul nu poate fi 

antrenat.”    

 

          Anul acesta, la Baia Mare, am devenit campioni naționali. Este 

cea mai înaltă distincție, pe care ne-am dorit-o încă de la începutul 

competiției. Am jucat fiecare meci ca și cum ar fi fost ultimul, doar cu 

gândul la victorie.  

          Emoțiile erau la alt nivel și eram – cu toții – în extaz. Nu există o 

rețetă a succesului, ci doar muncă și dedicație. Motto-ul după care mă 

ghidez în tot ceea ce fac este următorul: Munca bate talentul, pentru că 

talentul nu poate fi antrenat.   

          Am crezut în antrenorul nostru, în noi – ca echipă -  în spiritul 

nostru de luptători, în șansa noastră și în munca pe care am depus-o de-a 

lungul anilor. Le-am amintit colegilor mei că nu există presiune, așa 

încât putem juca cel mai bun volei posibil. Mai mult decât atât, un 

campion nu se fabrică, ci se construiește, în timp, cu migală și pricepere, 

cu iubire, cu multă înțelegere.  

          În încheiere, doresc să urez tuturor pământenilor să aibă parte de sărbători de iarnă 

liniștite și fericite, să fie sănătoși, voioși și să intrăm cu toții într-un An Nou mai bun, ferit de 

boli și de pandemii.  

 

La mulți ani! 

 

 

  

             

 
 

                                                   Foto: Echipa de volei,  Campioană Națională în anul 2021 

                                                                      Antrenor: prof. Simu Tiberiu 
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                                   Ieșirea din timp 

                            Lukusa David-Octavian 
                                                                          

 

Începuturile ca figurant  
          Mă numesc Lukusa David-Octavian și sunt elev în clasa a VII-a 

A, la Școala Gimnazială nr. 2 din București. Poate vă întrebați cum am 

ajuns să fac figurație în filme. Ei bine, totul a început în urmă cu cinci 

ani, când mama m-a înscris la o agenție, care recruta copii, tineri și 

adulți pentru figurație ori pentru diverse roluri în filme sau reclame, care 

se realizau în România. Astfel, de atunci, am participat la câteva reclame 

și secvențe de film.  

          În imaginea alăturată, am filmat pentru un documentar preistoric. 

E printre cele mai vechi. Abia l-am găsit prin arhive.  

           

 

          

           De asemenea, am filmat o reclamă pentru India, de 

unde mi-au rămas câteva fotografii. M-am simțit bine alături 

de ceilalți copii, m-am distrat și am legat câteva prietenii 

sincere. Eram la început și nu prea conștientizam ce se 

întâmplă cu mine, însă îmi aduc aminte numele fiecărui copil 

cu care am jucat pe platou.  

    

          

            În 2017, am participat la o filmare a comunității Tile. 

Secvențele au fost realizate la Universitate, iar eu stau la ,,Fântâni”, 

lângă o fată. Apar la minutul 0:27. O puteți găsi încă pe:  

https://www.youtube.com/watch?v=u-evd9B-ZKg&t=28s . Iată și o 

poză de atunci: În 2018, am filmat o reclamă pentru Banca 

Transilvania. Îmi face plăcere să-mi amintesc faptul că această 

reclamă se poate viziona pe Youtube, iar eu apar la minutul 0:06, 

pe: https://.youtube.com/watch?v=w5azCtBONd4&t=60s. Un an 

mai târziu, am participat la filmarea reclamei Sainsbury,: 

https://.youtube.com/watch/v=ZpeylP2ZQf8&t=128s, unde apar la 

minutul 2:07. 

 

 

 

Un obișnuit al televiziunii 
În luna noiembrie 2018, Televiziunea Română a fost gazda unei 

emisiuni de excepție, care l-a avut ca invitat special pe Flavian 

Glonț, maestru în rezolvarea cubului Rubik. Fiind pasionat de acest 

sport al minții, am participat – alături de mama și de Alex, fratele 

meu (fost elev al Școlii Gimnaziale nr. 2)  și împreună cu colegii mei 

de clasă, Irina Păun și Ștefan Florea, la emisiunea ,,Femei de 10, 

bărbați de 10”, realizată de Marina Almășan.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u-evd9B-ZKg&t=28s
https://.youtube.com/watch?v=w5azCtBONd4&t=60s
https://.youtube.com/watch/v=ZpeylP2ZQf8&t=128s
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Pe data de 7 noiembrie 2018, am luat parte la 

lansarea cărții ,,Marile surprize ale micului 

Luxemburg”, unde i-am oferit flori doamnei 

Marina Almășan, la Institutul Cultural Român. Am 

invitat-o și pe Irina, colega mea, care s-a pozat cu 

Luminița Nicolescu, cunoscuta antrenoare de 

fitness.   

 

 

      

 

 ,,The Addams Family”, în România 

          Încă din luna mai 2021, în presa din 

România a apărut știrea conform căreia Tim Burton 

va filma, în mai multe zone din țara noastră, 

serialul ,,The Addams Family” (Familia Addams), 

o producție MGM Television și Netflix. Știam că 

serialul va fi turnat la studiourile Buftea și că 

regizorul Burton se află la Castelul Bran și la 

Castelul Peleș, în prospecție.  

          Când agenția la care eram înscris a anunțat 

pe site-ul oficial că vor începe filmările la ,,Familia 

Addams”, am fost chemat, la scurt timp, pentru 

câteva zile de filmare. Trezirea matinală, testele 

COVID efectuate periodic, probele de costume, au 

fost doar o mică parte din etapele pregătitoare 

pentru realizarea acestui serial. Pentru ca acesta să 

aibă succes, au fost implicați: regizori, producători, 

actori, figuranți. Acestora li s-au alăturat: echipele 

de coordonare, firmele de transport, de catering, de 

curățenie. Evident, nu a lipsit echipa medicală, 

prezentă pe tot parcursul filmării.  

          Cum am ajuns la Buftea, am mers la proba de costume și de machiaj. Au participat și 

alți copii, apropiați de vârsta mea, dar și adulți, mulți de diverse naționalități. Toți, costumați 

retro. O regulă foarte importantă, care ne-a fost impusă, a presupus să nu facem poze sau 

filmulețe pe platoul de filmare. Dar mama a reușit să surprindă câteva momente, înainte de a 

ne fi aplicate stikere pe camerele telefoanelor. Mai mult decât atât, măștile cu care am venit 

de acasă au fost imediat schimbate, aplicându-se reguli de protecție împotriva COVID la tot 

pasul.  

         Imediat după aceea, am primit apă îmbuteliată, ceaiuri, dulciuri și sandvișuri, ca să avem 

energie pentru cele câteva ore de filmare.          

         Filmările au fost distractive. M-am dat în carusel, m-am jucat, am alergat, am socializat 

cu ceilalți copii. A fost distractiv și nu m-am simțit obosit, din contră, abia așteptam următorul 

cadru. După prima repriză de filmări, a urmat un prânz delicios.  

          Firma de catering a adus mâncare caldă pentru toți, servită de angajații firmei, în 

condiții de maximă siguranță. Am stat la mese amenajate cu separatoare de plexiglas, în cort. 

După servirea mesei, a urmat încă o rundă de filmare, apoi am stat la coadă, să lăsăm 

costumele din recuzită.  
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          Voi urmări acest serial când va fi lansat și vă invit și pe voi. Cu siguranță, veți aprecia 

fiecare scenă!  

         

  Sunt David, un împătimit al reclamelor și al figurației 

în filme și seriale de televiziune. Mă bucur că v-am făcut 

părtași la lucrurile care mie îmi fac plăcere și – dacă v-

am convins – puteți încerca și voi. 

           Timpul petrecut la filmări nu-mi dă voie să-l 

schimb, pentru că pasiunea mea este dincolo de cuvinte. 

Cuvintele mele umplu tăcerea fără voia lor. Totul se 

petrece pe tăcute, ca o … ieșire din Timp.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Foto: Elevii clasei a VII-a A, Parcul Herăstrău 

                                                            Dirigintă: prof. Condrache Gabriela 
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                                       Fotbalul – un spectacol 

                                      Botușan Andreea-Sorina 

 
          Nu mi se pare nimic ieșit din comun ca în anul 2021 fetele să 

joace fotbal. Este și cazul meu. Sunt Botușan Andreea-Sorina, am 13 ani 

și sunt elevă în clasa a VII-a B, la Școala Gimnazială nr. 2 din București.  

 

Joc fotbal la Dinamo București 

          Sunt legitimată, de un an și jumătate, la SC Dinamo 1948 SA, liga 

de junioare U15. Pe tricou am numărul 2, însă sunt atacant. Antrenorul 

meu este Gheorghe Marinescu.  Îmi place fotbalul pentru că este ,,sportul 

rege”, este cel mai popular și are milioane de adepți în lumea întreagă. 

Probabil că are ceva sfânt, de vreme ce atât de multă lume îl îndrăgește. Este un sport frumos 

și urât, iubit și detestat, pasional și violent, spectaculos și imprevizibil. E atât de dramatic, 

încât îți dă sentimentul că te pricepi la tot și la toate.  

 

În fotbal, ești când rege, când sclav. 

          Pe mine, fotbalul mă descătușează de 

energiile negative acumulate de-a lungul 

timpului, are o mare doză de neprevăzut și de 

răsturnări de situații. Ești când rege, când 

sclav. Există în acest sport o deschidere spre 

strategie, spre tactică, lucru care mă ajută atât 

la școală, cât și în viață. Mai ales în această 

perioadă de pandemie globală, în care se află 

omenirea, fotbalul adună 11 sportive într-un 

grup și le pune să lucreze, să joace, să se 

bucure și să petreacă timp împreună. Ce poate 

să fie atât de rău să socializezi? Pentru mine, 

fotbalul este un spectacol, pentru că naște 

pasiuni, emoții, senzații și nu în ultimul rând, 

aplauze, ovații și urale.  

 

Stop violenței pe terenul de fotbal! 

          Poate că de aceea a fost inventat fotbalul feminin: ca să dea 

exemple și bune practici pentru băieții care îl practică! Spun 

întotdeauna ,,FĂRĂ VIOLENȚĂ PE TERENUL DE FOTBAL!” Nu 

sunt de acord cu faptul că fotbalul înseamnă bătaie, limbaj trivial sau 

fault-uri extreme. Mi-aș dori să trăiesc momentul în care fetele și 

femeile vor veni la stadion ca la un spectacol, ca la un recital, pentru 

că întâmplările fotbalistice sunt povești frumoase, cele mai multe, 

nescrise. 

 

Pledoarie pentru fotbal 

          Dacă nu știați, fotbalul se joacă în peste 200 de țări din toată 

lumea. Așadar, numărul jucătorilor de fotbal legitimați este de 

ordinul milioanelor. Alături de fotbaliștii mei preferați – Ianis Hagi, 

Deian Sorescu, Cristian Săpunaru, mi-aș dori ca odată să existe și 

modele feminine. Dacă va deveni fenomen global, sportul cu balonul 

rotund va scrie vise, ambiții și speranțe, va avea povești mai 

frumoase decât cele despre care am tot auzit. Probabil că vom trăi 

intens, ne vom amărî viața sau vom fi indiferenți, la fel ca acum.  
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   Sportul – un mod de viață 
         De când mă știu, fac sport. Pentru mine, sportul 

este un mod de viață. Doar prin sport pot să mă 

concentrez mai bine, să mă autodisciplinez, să fiu 

sănătoasă.  Am început la echipa de gimnastică aerobică, 

fiind antrenată de domnul profesor Simu Tiberiu, la 

Școala Gimnazială nr. 2, echipă cu care am devenit  

dublă campioană națională. De asemenea, fac parte din 

lotul de volei feminin - ,,Together”, de la școala noastră, 

condus de același profesor inimos, Simu Tiberiu.  

Totodată, practic baschetul la nivel de pasiune.  

 

 

Autoportret  
 Data nașterii: 2 iunie 2008  

 Zodia: Gemeni 

 Mâncăruri preferate: pizza cu șuncă și porumb 

 Dulciuri: ciocolata cu lapte 

 Materiile preferate: limba română și matematica 

 Culoarea favorită: roșu 

 Numărul norocos: 2 (tricoul, ziua de naștere, școala)  

 Urare pentru 2022: Faceți mișcare!  La mulți ani! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Foto: Echipa de gimnastică aerobică, dublă Campioană Națională 

                                                                    Antrenor: prof. Simu Tiberiu 
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                                 Îmi pasă cine e regele … 

                                  Pavel Mihai-Iulian       

 
 

Nume și prenume: Pavel Mihai – Iulian 

Vârsta: 13 ani 

Clasa : a VII-a A 

Școala: Gimnazială nr. 2, București 

Zodia: Pești 

Materia preferată: Limba engleză 

Pasiuni: gaming, baschet, schi, mers cu bicicleta, 

pianul  

Cel mai bun prieten: Maria Zanfir 

 
Cupa Scorpion, București, 8 dec. 2019 

Locul I,  - 45kg, semi-cadeți 

Locul II, proba pe echipe 

 

 

 

Sportul practicat: Arte Marțiale Karate Shotokan  

Categoria: -45 kg, semi-cadeți 

De cât timp îl practici: de 8 ani 

Clubul: Legiunea XIII GEMINA   

Antrenori: Enăchescu Sorin și Ceafalău Florian 

 

Campionatul Național de Karate Shotokan 

ESKU, Buzău, 12 iunie 2021 

Locul III, - 45 kg, semi-cadeți 

 

 

 

Motto: Mergi în modul în care ești rege sau mergi 

în modul în care nu-ți pasă cine este regele. 

 

Antrenament sau distracție? - distracție 

Frate sau soră? - frate 

Munte sau mare? - munte 

Față în față sau on-line? – față în față 

Mâncare gătită sau fast food? – mâncare gătită 

Pisică sau câine? - câine 

 

 

Campionatul Național de Karate Shotokan 

ESKU, Dragomirești, 9 octombrie 2021 

Locul 2, - 45 kg, semi-cadeți 
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                          Monedele – pasiunea mea 

                         Mihăilă Teodora - Nicoleta       

 

         Sunt Mihăilă Teodora, elevă în clasa a VII-a A,  la Școala 

Gimnazială nr. 2 din București. Doresc să vă împărtășesc câteva  

lucruri despre o mai veche pasiune de-a mea: numismatica. Este 

o știință care studiază tipurile de monede, descrierea lor, dar și a 

 materialelor din care sunt confecționate. 

          Încă de la început, vreau să vă spun că mi-am organizat colecția în funcție de câteva 

criterii: 

a) după vechime – Deja am o monedă de 10 bani, care datează din 1906. 

b) după aliaj (argint, bronz, aluminiu) – Am monede din fiecare aliaj. 

c) după monedă (actuală sau veche) – Eu colecționez doar monede vechi.  

d) după zona geografică – Dețin monede din aproape toate zonele geografice. 

e) după epocă (regim politic, perioadă istorică, an calendaristic) – Sunt mândră că am 

astfel de monede. 

f) după temă (personalități, biserici, castele, sport) -    Colecția mea cuprinde și astfel de 

monede. 

Marea mea pasiunea pentru numismatică a început în urmă cu cinci ani, când am  

cumpărat, din  târgul de lângă Parcul Carol, prima monedă. Apoi, am căutat altele în 

magazinul numismatic ,,Bancnote și monede”, unde am descoperit o gamă variată de 

accesorii: decorații, medalii, plachete, bancnote, monede. Mai târziu, am accesat pagina 

Muzeului BNR - ,,NBR Museum – The circulation of Money”; site-ul ,,Monetăria statului” și 

blog-ul ,,Coins and Literature”.   

          Îmi doresc să mă înscriu în Clubul Național de Numismatică și să fiu un membru activ, 

reprezentativ și pasionat.  

 

                                                        

                                                    Foto: colecția personală (Mihăilă Teodora – Nicoleta) 
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Profesor la debut 
Coordonator: prof. Condrache Gabriela (Limba și literatura română) 

 

                                           Despre încredere și iertare 

                                             Burhală Andrei-Bogdan 

 
Motto: Încrederea în oameni o capeți începând cu tine și o  

           pierzi sfârșind cu tine. 

 

Carte de vizită 

Numele și prenumele: Burhală Andrei – Bogdan 

Vârsta: 21 de ani 

Zodia: Balanță 

Profesia: profesor de Educație tehnologică și TIC 

Studii: student, anul III, Facultatea de Inginerie Industrială 

și Robotică, Universitatea    Politehnică București 

Frați/ surori: o soră, Ana Maria, 16 ani 

Prieteni: puțini și buni; îi aleg în funcție de ce vor să facă în 

viață 

Pasiuni: mașinile  

 

Viața de elev 

          Am fost elevul Școlii Gimnaziale nr. 141, din sectorul cinci al capitalei. Eram 

inteligent, îmi plăceau matematica și educația fizică, însă eram năzdrăvan.  De la dascălii mei, 

am primit învățătură, încredere și iertare, motiv pentru care pot – la rândul meu – să fac 

același lucru. Mai târziu, am fost adeptul distracțiilor și petrecerilor, dar eram selectiv în 

alegerea prietenilor. Întotdeauna am știut că nu pot să-mi caut cheia visurilor într-o lume fără 

visuri. 

Viața de profesor  

          În septembrie 2020, când am venit la Școala Gimnazială nr. 2, știam că un profesor bun 

este un model pentru elevii lui și că orice cuvânt sau  gest al său lasă urme adânci în sufletele 

copiilor, încercați deja de un an de școală on-line. Dar, de la teorie la practică, era un drum 

lung de parcurs. Prima mea oră ca profesor de educație tehnologică a fost la clasa a V-a A. 

Pașii îmi sunau ireal pe scările, care nu se mai terminau, până la etajul trei. Mă simțeam de 

parcă eram pe drumul spre nicăieri.  

          Am intrat în clasă și – pentru un moment – mi-am văzut chipul în bancă, alături de 

elevi. Nu eram obișnuit să am în preajma mea atâția copii, care mă priveau cu atenție. A fost 

prima mea piatră de încercare. Au urmat altele, căci viața de profesor nu are limite, cu 

excepția celor pe care ți le impui singur.  

          Sunt în al doilea an ca profesor și vin cu drag la școală, de cele mai multe ori. Deja sunt 

parte a instituției de învățământ și am din ce în ce mai multe provocări de dus. Elevii mei sunt 

atât bucuriile mele, cât și necazurile mele. Cu toate acestea, am învățat să am încredere în ei, 

iar dacă greșesc, să-i pot ierta. Înțeleg că iertându-i pe ei, nu fac altceva decât să le mai dau o 

șansă, să mi se dezvăluie cu inhibiții. Unele lucruri par atât de reale, că se amestecă cu viața.  

          Fiecare zi ca profesor este o provocare. Virusul SARS CoV-2 , teama de boală,  

oscilarea între on-line și off-line, între dorință și neputință, m-au făcut să înțeleg că în această 

meserie trebuie să fii pregătit continuu, să fii creativ, să dai frâu liber imaginației și să nu uiți 

să ierți. Mai mult decât atât, empatia, toleranța și încrederea sunt calități esențiale ale unei 

meserii atât de delicate. De aceea, susțin cu tărie faptul că încrederea în oameni o capeți 

începând cu tine și o  pierzi sfârșind cu tine. 
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                              Încerc să mă autocreez 

 Dogaru Florin – Iulian 

 
 

Moto: ,,If I am unable to see the defects in the machines I create 

myself, how can I see properly into myself?” (Enzo Ferrari) 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

            

         Întrebarea 

 

                            Răspunsul 

1. Cum te numești? Mă numesc Dogaru Florin – Iulian. 

2. Ce vârstă ai? Am 22 de ani. 

3. Ce zodie ești? Sunt Scorpion. 

4. Ai frați sau surori?  Am un frate – Ioan-Alexandru -  de 18 ani, student la 

Universitatea ,,Carol Davila”, Facultatea de Farmacie. 

5. Ce pasiuni ai? Îmi place să conduc, îmi plac autovehiculele/ SKY. De 

asemenea, snowboarding-ul/ BMX și rugby-ul sunt alte 

pasiuni care mă îmi dau energie și forță.  

6. Care este ultima carte 

citită? 

Ultima carte citită este ,,Dune” de Frank Herbert. 

7. Care e ultimul film 

vizionat? 

Ultimul film vizionat este ,,Idiocracy”. 

8. Care e cântărețul preferat? Cântărețul preferat este Marshall Mathers (Eminem). 

9. Care e formația ta 

favorită? 

Formația mea favorită este Disturbed. 

10. Care e mâncarea 

preferată? 

Mănânc orice.  

 

          

          Pe hârtie, viața mea pare minunată, din moment ce sunt profesor de matematică și de 

fizică. De fapt, cuvintele stau să dea pe dinafară, căci, la fel ca elevii mei, sunt încă student, în 

anul IV, la Facultatea de Transporturi, Departamentul Autovehicule rutiere. Așadar, mă 

autocreez permanent atât ca profesor, cât și ca student în ultimul an.  

         Am debutat ca dascăl în septembrie 2021, în paralel cu pandemia COVID-19. 

Activitatea mea didactică s-a mutat o perioadă în mediul on-line, aducând cu sine o serie de 

provocări, cărora a trebuit să le găsesc soluții. Am încercat să nu-i învăț pe elevii mei pentru 

lumea de azi, pentru că aceasta nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu îmi permite să 

știu cum va fi lumea lor. Prin urmare, i-am învățat cum să se adapteze la lumea de mâine.  

          Îmi place Școala Gimnazială nr. 2 pentru că aici am descoperit un colectiv de cadre 

didactice plin de energie și pentru că simt că sunt într-o conexiune permanentă cu elevii mei. 

Când am intrat pentru prima oară într-o clasă, ca profesor – era clasa a VII-a B – am găsit în 

mine resurse de a-i învăța pe elevi tot ceea ce știam. Mai mult decât atât, parcă îmi vedeam 

umbra ieșind din perete, parcă eram în clasa a VII-a, din nou.          

         Zilnic mă cert cu timpul, pentru că nu-mi ajunge niciodată: nici pentru proiectele de la  

facultate, nici pentru ceea ce îmi propun să predau la școală. Pășesc pe lângă viitorul meu cu 

speranța că într-o zi nu vom mai fi în pandemie, că viața mea va fi exact așa cum mi-am 

proiectat-o cândva. Vreau ca imaginea profesorului ,,de după ecran” să se șteargă o dată cu 

virusul, să nu rămână ca un dat al noilor perspective educaționale. 
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          Ceea ce iubesc, mă face să fiu real. Îmi place să proiectez subansambluri (componente) 

ale autovehiculelor, în general partea mecanică: motoare, sisteme de direcție, de suspensie. În 

aceeași ordine de idei, îmi place să corectez teste, dar și să le creez, să le explic elevilor mei 

prin exemple simple lucruri complexe. Ei mă privesc cu încredere, cu interes și sunt dornici 

de cunoaștere, pentru că încerc, de fiecare dată, ca fiecare elev să plece acasă cu lecția 

învățată din clasă.  

           Pentru mine, noua postură, aceea de profesor, este o ocazie specială, pentru că este 

ceva care, în primul rând, mă ajută să mă dezvolt enorm, iar în al doilea rând, a venit fix la 

momentul potrivit de tinerețe. Când mă uit în ochii elevilor mei, îmi văd reflexia în ei și 

observ că avem foarte multe lucruri în comun. La oră, mă străduiesc să fac în așa fel încât 

matematica și fizica să devină distractive, iar distracția să devină cunoaștere.  

           În fiecare zi, învăț câte ceva de la elevii în fața cărora stau: să fiu ,,Zen”, să cunosc 

toate bârfele clasei, să folosesc tehnologia în scopuri academice. Vin mereu cu lucruri noi, cu 

exemple de videoclipuri virale sau de meme-uri, cu tot patosul tinereții mele. Îmi doresc să 

avem reguli clare, o notare civilizată și respect reciproc.  

           Închei aceste rânduri, scrise din inimă, cu speranța că  voi avea urechi să ascult, minte 

să înțeleg și inimă să dăruiesc elevilor mei; că le voi respecta personalitatea, le voi acorda 

atenția necesară, și voi preda într-o formă atractivă; că voi fi creativ, flexibil și adaptabil pe 

tot parcursul anului școlar. Cititorilor revistei școlii - ,,2K1” – le urez sănătate, putere de 

muncă, iubire și ,,La mulți ani!”   

 

 

                                                                    Desen: Vlad Rodica - Andreea, clasa a XI-a 
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                                                                    Lumina faptelor noastre 
                                         Coordonatori: 

                         prof. înv. primar Cociobă Diana    

        înv. Negulescu Gina Maria 

 

 Avdives, khetanes 
Activitățile derulate în lunile  

octombrie- noiembrie 2021 

 

Cooperarea contribuie la crearea unei atmosfere 

prietenoase, de ajutor reciproc, încredere, bunăvoință, 

comunicare deschisă, făcând ca procesul de învățare și conviețuire în grup să fie mai puțin 

anevoios. Stabilirea legăturilor de comunicare, dezvoltarea capacităților de stabilire și 

menținere a relațiilor sănătoase între oameni este ca niciodată importantă. Scopul principal al 

activităților propuse este consolidarea grupului și promovarea unei comunicări eficiente între 

participanți. 

În lunile octombrie și noiembrie, Școala Gimnazială nr. 2, din București,  a derulat o serie 

de activități extracurriculare, în cadrul proiectului Avdives Khetanes, coordonate de prof. 

înv. primar Cocioabă Diana Georgiana și  înv. primar Negulescu Gina – Maria. 

 

 

1. PLANETA PRIETENIEI- activitate de 

cunoaștere  (octombrie 2021) 

Joc de cunoaștere- ,,Cercul” 

Scop: motivează elevii să treacă peste temerile lor 

sociale inițiale și să se cunoască între ei. 

Modalitatea de desfășurare: Spațiul este deja 

delimitat de o sfoară așezată în formă de cerc. După 

ce moderatorul spune o afirmație, cei care se 

identifica vor intra în cerc și vor găsi un coleg cu 

care sa împărtășească experiența lui. După ce ies din 

cerc se așază într-un alt loc, fata de cel în care erau 

inițial. Iată câteva exemple: 

 

 

 

 

 

                        Fac un pas în față cei care:                                                                                        

-                         Am un animal de companie.                                                                     

-                         Practic un sport de performanță.                                                                       

-                         Îmi place pizza cu ananas.   

-                         Am participat la un concurs.   

-                         Scriu cântece sau poezii.  
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Activitate practică- ,,Planeta Prieteniei” 

Scop: dezvoltarea deprinderilor de rezolvare a 

problemelor pe care copii le întâlnesc atât în 

școală, cât și în societate, îmbinând aspectele 

teoretice cu cele practice. 

 

Modalitatea de desfășurare: În continuare 

elevii formează perechi de câte doi, fiind 

invitați la centrul Construcții acolo unde 

descoperă piese goale din carton ce alcătuiesc 

un corp, asemănător unei planete. Li se va 

explica modalitatea prin care împreună vor crea 

planeta Prieteniei. Pentru a realiza acest lucru, 

ei trebuie să găsească ingredientele necesare 

unei prietenii de durată. Se va da fiecărei 

perechi câte o parte din corp. 

 

 

 

 

 

          Sarcina lor este să le decoreze plăcut din punct de vedere estetic și să scrie pe fiecare 

dintre ele câte un ingredient necesar unei prietenii adevărate. Pentru aceasta elevii vor primi 

materiale specifice formei de realizare. După finalizare, perechile citesc calitățile pe care 

trebuie să le aibă un prieten și se dirijează o discuție pentru a scoate în evidență importanța 

acestora. Bucățile vor fi asamblate de către elevi și se va forma o planetă a  Prieteniei. 
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EXATLONUL ȘCOLARILOR- activitate sportivă  (septembrie 2021) 

Joc de energizare- ,,Doctorul încurcătură” 

Scop: relaționare cu ceilalți, munca în echipă și 

dezvoltarea deprinderilor de a căuta soluții și 

strategii de abordare a unor situații date 

Modalitatea de desfășurare: Copiii formează 

două echipe, egale ca număr, așezate pe două 

șiruri. Fiecare primește câte o cutie de 

medicamente. Înaintea fiecărei echipe de medici 

este  desenată câte o spirală cu lungimea de 3m. La 

capătul fiecărei spirale se află o păpușă sau un 

ursuleț pe un scăunel, cu un coșuleț atașat. La 

comanda dată, primii medici aleargă în spirală, lasă 

câte o pastilă la pacient în coșuleț, se întorc tot prin 

alergare în spirală, predau cutia de medicamente 

următorilor coechipieri, aceștia parcurg același 

traseu. 

 

 

 

Activitate sportivă - ,,Exatlonul școlarilor” 

Scop: dezvoltarea interacțiunii sociale într-un mod 

indirect, culminând cu simplificarea legării unor 

prietenii  

Bowling simplu 

Se vor împărți elevii în 2 echipe, după care se vor 

specifica regulile jocului. Pe un teren plat se 

dispun în picioare sticlele. 

Jucătorii vor sta pe o linie situate la 4 metri de 

popice. Unul după altul, încearcă să doboare cât 

mai multe popice prin rularea unei mingi pe sol. 

Atenție: mingea nu se aruncă! 

Înainte ca elevii să arunce mingea pentru a doborî 

popicele, vor trebui să meargă într-un  picior până 

la punctual din care vor arunca mingea. 

După ce elevul v-a doborî popicele, v-a trebui să le 

aranjeze la loc și să meargă cu mingea înapoi la coechipierul său. Atenție: următorul copil din 

echipă pleacă doar în momentul în care primește mingea de la coechipierul său! Se efectuează 

jocul de probă. Se repetă de două ori. Se începe jocul propriu-zis, la semnalul învățătoarei. 

Sunt încurajați elevii cu ritm lent de lucru, apreciindu-se fiecare progres. Fiecare sticlă 

valorează 5 puncte. Cel care le va doborî pe toate dintr-o lovitură va primi 60 de puncte. 

Câștigă echipa care acumulează cele mai multe puncte. Echipa care va acumula cele mai 

puține puncte va trebui sa strângă ”popicele” și să pregătească materialele aduse pentru 

următorul joc. 

 

Garajul capacelor 

Se împart elevii in 2 grupe după care se vor prezenta regulile jocului. 

 Se vor desena 3 cercuri cu creta , de dimensiuni diferite. Fiecărui cerc i se va atribui un 

număr de puncte, astfel: 

-cercul cel mai mic 20 de puncte, 

-cercul mijlociu 10 puncte, 

-cercul mare 5 puncte.. 
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Înarmați cu un număr de capace, jucătorii se vor situa la o distanță de 2 metri față de cercuri. 

Când îi vine rândul, fiecare jucător vizează un cerc. 

Echipa care obține cele mai multe puncte este câștigătoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Desen: Dănilă David, clasa a VI-a C                                              
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Data: 22.10.2021  

Propunător: Cocioabă Diana Georgiana  

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială nr. 2, București 

Clasa: a III-a B 

Disciplina: Științe ale naturii 

Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii 

Unitatea de învățare: Omul și mediul de viață 

Subiectul lecției: Apa- caracteristici și utilizări 

Tipul lecției: Consolidare și sistematizare de cunoștințe 

Forma de realizare: Experiment 

Scopul lecției: Dezvoltarea capacității de explorare a realității și de experimentare prin 

folosirea unor instrumente adecvate. 

Competențe specifice: 

    2.1. Utilizarea unui plan ca instrument de realizare a unei investigații a mediului 

înconjurător 

    2.2. Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător 

    2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației 

 

Obiective operaționale: 

O1 -  să denumească materialele de lucru necesare experimentului. Obiectivul se consideră 

realizat dacă toți elevii vor denumi corect toate materialele folosite în derularea 

experimentului. 

O2 -  să efectueze experimente simple pentru punerea în evidență a caracteristicilor apei 

(culoare, gust, miros). Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii vor efectua cel puțin 3 

părți din cele 6 ale experimentului. 

O3 -  să identifice caracteristicile apei  pe baza observării directe a acestora. Obiectivul se    

consideră realizat dacă toți elevii vor identifica cel puțin 3 din 6 caracteristici ale apei. 
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Strategii didactice:  

Metode și procedee: conversația, observarea, explicația, demonstrația, problematizarea,  

exercițiul, instructajul verbal, jocul de rol, învățarea prin descoperire, expunerea, tehnica 

Debate. 

Forme de realizare:  Frontal, individual; 

Locul de desfășurare: mediul virtual- Adservio și Zoom 

Resurse:  

- Umane: 25 de elevi 

- Temporale: 40 de minute; 

- Materiale: Prezentare Power Point, material Wordwall, pipete, pahare, linguriță, 

șervețele, apă, ulei, zahăr, sare, colorant alimentar, spumă de ras, acuarele, spirt. 

 

 Bibliografie: 

 GIERSCH, PELMUŞ, Ștefania, NICOLAE, Ilinca, NICHITA, Aura, Științele naturii 

– mică enciclopedie pentru elevi, Editura Cd Press, București, 2007 

 Marea Carte despre Experimente, Editura Litera Internațional, București, 2006 

 Pământul din colecția Primele Descoperiri, Editura Aramis, București, 2007 

 

Scenariul didactic 

 

Evenimentul 

didactic 

 

Ob 

Op 

 

Conținutul științific 

Strategii didactice  

Evaluare  

Metode 

 

Materiale 

Forma de  

organizare 

Momentul 

organizatoric 

 Se creează condițiile 

optime pentru 

desfășurarea lecției: 

pregătirea materialului 

didactic necesar, 

stabilirea liniștii, 

îndrumarea elevilor în  

activitatea de pregătire. 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

Frontal 

 

 Captarea  

  atenției 

  Introducerea în 

activitate se 

realizează printr-un 

joc de rol prezentat 

PowerPoint. 

 Personaje animate ce 

reprezintă animale ne 

spun informații 

interesante despre 

apă. Furnicile ne 

prezintă importanța 

apei și procentul în 

care aceasta se află 

pe Terra; animale 

acvatice ne învață ce 

fel de apă este bună 

de băut; altele ne 

 

 

 

 

 

Joc de rol 

Conversația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentare 

Power 

Point 

 

 

 

 

 

Frontal 

Individual 

 

 

 

 

 

Urmăresc 

reacția 

copiilor. 
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expun efectele 

negative ale poluării 

apei, iar furnicile ne 

provoacă să 

descoperim și mai 

multe informații prin 

desfășurarea unor 

experimente.  

 Copiii vor interpreta 

rolurile personajelor, 

citind pe rând cu 

voce tare. 

(Anexa 1) 

 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

 

 

 

 

 

 

 Reactualizarea 

cunoștințelor se va 

realiza cu ajutorul 

unui material creat în 

platforma Wordwall. 

Acesta conține 

diverse imagini în 

care se regăsesc 

sursele de apă 

învățate în lecția 

anterioară (izvor, râu, 

fluviu, lac, mare, 

ocean).  

 Elevii vor face 

corespondența între 

denumirile surselor 

de apă și imaginile 

reprezentative. 

 Vom purta discuții pe 

baza acestora, 

pornind de la 

dimensiunea acestora 

și tipul de apă regăsit 

în fiecare. 

(Anexa 2) 

 

 

  

Conversația 

Exercițiul 

Expunerea 

 

 

 

 

 

Material 

Wordwall 

 

 

 

 

 Frontal 

Individual 

 

 

 

Evaluare 

frontală 

 

 

Anunțarea 

temei 

    Anunț elevii faptul că 

astăzi, în cadrul lecției de 

Științe ale naturii, ne 

vom transforma din nou 

în oameni de știință. 

Astfel, vom desfășura o 

serie de experimente, 

care au la bază apa. Vom 

descoperi caracteristicile 

acesteia și vom observa 

modul în care alte 

substanțe reacționează la 

contactul cu apa 

 

 

  

Conversația 

 

 

 

 

     

       Frontal 

Evaluez 

capacitatea 

de a fi atent 

și interesat 

de o temă 

nouă. 
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Dirijarea  

învățării 

 

 

O1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3 

 Intuirea materialelor  
Solicit elevilor să 

recunoască materialele 

de lucru: pipete, pahare, 

linguriță, șervețele, apă, 

ulei, zahăr, sare, colorant 

alimentar, spumă de ras, 

acuarele, spirt. 

Partea 1- Vom analiza 

apa dintr-un pahar 

transparent, notând 

caracteristicile acesteia. 

Copiii vor bea apă pentru 

a realiza faptul că aceasta 

nu are gust (insipidă). 

Apoi o vor mirosi, 

notând faptul că nu are 

miros (inodoră). După 

care vom introduce în 

pahar diferite obiecte 

mici. Constatăm că apa 

este transparentă 

deoarece prin ea se văd 

obiectele introduse în 

pahar (incoloră). Aceeași 

cantitate de apă  o turnăm 

într-un castron de formă 

și mărime diferită, iar 

după aceea o turnăm 

înapoi în pahar. 

Constatăm că apa ia 

forma vaselor în care este 

turnată, dar cantitatea 

rămâne aceeași (nu are 

formă). 

Partea 2- Ce se întâmplă 

cu sarea și zahărul în 

apă? 

Copiii vor avea două 

pahare cu apă: într-unul 

vor adăuga două lingurițe 

de zahăr, iar în celălalt 

două lingurițe de sare. Le 

vom pune deoparte până 

la sfârșitul activității 

atunci când vom observa 

faptul că acestea nu au 

modificat mirosul, 

culoarea sau forma apei, 

ci doar gustul, devenind 

sărată sau dulce. Aceasta 

este o altă caracteristică a 

apei, de a dizolva unele 

 

 

Conversația 

 

 

 

Observarea 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Instructajul 

verbal 

 

 

 

Demonstrați

a 

 

 

 

Învățarea 

prin 

descoperire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipetă 

 

Pahare 

 

Linguriță 

 

Șervețele 

Apă 

 

Ulei 

 

Zahăr 

 

Sare 

 

Colorant 

alimentar   

 

Spumă de 

ras  

 

Acuarele 

 

Spirt 

 

Lupă 

 

 

      

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Frontal 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

Evaluez 

modul 

fiecărui elev 

de a lucra. 
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substanțe. 

Partea 3- Culorile 

dansatoare 

Într-un pahar vom turna 

ulei, iar apoi vom adăuga 

picături de colorant 

alimentar, amestecându-

le. Umplem un alt pahar 

cu apă, peste care vom 

turna compoziția obținută 

deasupra. Vom observa 

cum uleiul colorat se va 

separa de apă, copiii 

intuind faptul că unele 

substanțe nu se dizolvă în 

apă, iar culorile vor trece 

pe rând din ulei în apă, 

sub forma unui dans. 

Partea 4- Tricolorul 

Într-un alt pahar vom 

adăuga apă pe care o 

vom colora cu orice 

colorant alimentar, peste 

aceasta vom adăuga un 

strat de ulei (observând 

că acestea se separă). 

Apoi vom turna încet 

spirt (vom folosi pipeta). 

Observăm faptul că 

spirtul rămâne deasupra 

uleiului, în timp ce 

culorile coboară în apă. 

Partea 5- Culori 

călătoare 

În două pahare vom pune 

apă pe care o vom colora 

cu oricare două culori de 

acuarelă, așezând între 

ele un pahar gol. Vom 

adăuga două șervețele 

uscate, răsucite și vom 

observa cum apa urcă pe 

șervețele și coboară în 

paharul gol. 

Partea 6- Ploaia 

(opțional) 

Această ultimă parte are 

rolul de a face legătura 

între lecția de astăzi și 

următoarea. Vom adăuga 

apă într-un pahar, iar din 

spumă de ras vom crea 

un nor deasupra acesteia. 
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Cu ajutorul pipetei vom 

adăuga picăturile de 

ploaie colorate cu 

acuarele. Vom vedea 

cum norul de ploaie se 

umple cu apă, de aceea 

va trebui să o elimine, iar 

astfel ajunge ploaia pe 

Pământ. 

 

 

 

Evaluarea 

 

 

 

 

    Se va realiza prin turul 

galeriei, observând, pe 

rând, rezultatele obținute 

în urma experimentelor. 

Vom face o analiză 

scurtă a acestora și vom 

puncta cele mai 

importante aspecte. Vom 

acorda atenție și 

experimentelor mai puțin 

reușite, încercând să 

aflăm cauza eșuării.  

Evaluarea se realizează 

pe întreaga durată a 

lecției. 

 

Conversația 

Observarea 

Problematiz

area 

Tehnica 

Debate 

 

 

Produsele 

realizate 

 

Frontal 

 

Individual 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

Încheierea  

activității 

    Se vor face aprecieri 

privind munca depusă în 

cadrul experimentelor de 

astăzi, insistând pe ideea 

de a fi întotdeauna 

curioși de ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru. 

 

Conversația 

  

Frontal 

Aprecierea       

globală 
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ANEXA 1 

ANEXA 2 
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                                        Întâmplări în culori                                       
-O activitate dincolo de teorie- 

 

                      prof. înv. primar Cocioabă Diana Georgiana 

 

De-a lungul istoriei, arta a jucat un rol important în dezvoltarea culturală și 

intelectuală a omenirii. Ea este cea care ne ajuta să cunoaștem mai bine lumea care ne 

înconjoară, precum și pe cea din interiorul nostru. Dintre toate formele de artă existente, artele 

vizuale au stat întotdeauna la loc de cinste, în special desenul și pictura.În cazul copiilor, arta 

îi poate ajuta să se dezvolte în anumite arii care sunt de obicei neglijate de sistemul clasic de 

învățământ. Desenând și pictând, copiii își vor dezvolta creativitatea și își vor îmbunătăți 

abilitățile fizice, cognitive și emoționale. Arta este cu atât mai importantă în primii ani de 

viață ai copiilor. Studii recente au arătat că activitățile artistice în copilăria timpurie și a 

școlarului mic dezvoltă capacitatea mentala a copiilor, ajutând-i să învețe mai repede și mai 

eficient. 

Culorile calde dau senzația de căldură, amintesc de nuanțele flăcărilor, ale soarelui, 

de zilele călduroase de vara. 

Culorile reci dau senzația de frig, ne duc cu gândul la răcoarea nopților, la frigul 

iernii, la adâncul apelor, la răceala ghețarilor. 

Elevii clasei a III-a B au conturat întâmplări imaginare în tablouri artistice. Au îmbinat 

cele două tipuri de culori pentru a transmite cât mai mult emoțiile prezente în poveștile lor.  

Puntea de trecere între crearea unor povești, folosind imaginația din cadrul disciplinei 

Limba și literatura română și creativitatea folosită în artele vizuale a fost reprezentată de 

crearea unor opere de artă prin abilitățile practice ale fiecărui copil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naufragiat pe Insula 

Tăcerii 

Andreea Barbu 

Amintiri din copilăriei 

Andreea Barbu 
O noapte pe munte 

Alessia Gheorghe 
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Totul a pornit de la citatul zilei ,,Cine vede doar culorile, nu vede colorat.” 

Alessandro Abate. Pentru a ne bucura cu adevărat de artă trebuie să înțelegem povestea din 

spatele ei, să ne transpunem în mesajul pe care-l transmite și să trăim împreună cu artistul 

emoțiile îmbrăcate în haina de culori. 

 

O noapte stranie                           Revolta zburătoarelor                               Plaja fără nume 

   Davin Pricină                                   Roberto Grosu                                    Alexandra Stoica 
 

 

 

 

Furtună pe mare 
Rebeca Băluță 

Luna și-un apus de Soare 
Maia Georgescu 

Joaca în culori 
Claudia Popa 
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Activitate extracurriculară 

                             30 octombrie 2021 

 

 

 

         

  

         prof. înv. primar Cocioabă Diana - Georgiana 

 

 

Activitatea intitulată tematic, ,,Cine a strigat Haha?”, vizează o serie de acțiuni de 

natură artistic, creativă și atitudinală. Abordarea temei de față presupune cunoașterea unor 

tradiții și obiceiuri specific altor țări și culturi, de către elevi. Activitatea a fost gândită și 

adaptată vârstelor specifice învățământului primar. 

Elevii clasei a III-a B au marcat și în acest an ziua de 31 octombrie, Ziua de 

Halloween. Școala desfășurată în mediul online nu i-a împiedicat pe cei mici să fie creativi, 

curioși și implicați, mai ales cu o astfel de ocazie.  

Astfel, au fost desfășurate următoarele activități: 

Activitatea nr. 1- Parada costumelor 

 Știați că se pot crea costume și din materiale găsite prin casă? Sau combinând piesele 

celor vechi?  

 Ei bine, da, de la rujul din poșeta mamei, tigaia din bucătărie sau perdeaua cea nouă a 

bunicii, până la pălăria de pescuit a bunicului sau cheia de 14 a tatălui! 
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Activitatea nr.2- Mâncăruri înfricoșătoare 

V-ați gândit vreodată că un castravete poate deveni mustața unui monstru al muștarului? Vă puteți 

imagina degete din crenvurști sau unghii din alune? Doar la o vrăjitoare din cele mai vechi timpuri. 
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Activitatea nr. 3 -  Concursul micilor artiști 

Cine spune că arta înseamnă doar floricele pe câmpii sau fluturași zburând agale într-o 

dimineață cu soare? Uneori poate fi înfricoșătoare, dar – cu siguranță – interesantă.  
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Activitatea nr. 4 - Jocuri de Halloween 

Activitățile de tip extracurricular pot deveni o modalitate eficienta de inițiere în cunoaștere, de 

formare culturală a elevilor, de punere în valoare a acelor abilități de care ei dau dovada.  

Centrate pe elevi, activitățile derulate devin mijloace eficiente de realizare a obiectivelor 

educaționale, de modelare a personalității și a spiritului civic.  

 

 

 

                                                        Activitate ,,Halloween Party”, clasa a VII-a A 

                                                        Dirigină: prof. Condrache Gabriela 
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                                          Serene Blues 

          Coordonator: prof. Florescu Cristina (Limba engleză) 

 

An Autumn Morning 

Nour Andreea-Mădălina, clasa a X-a 

Liceul Teoretic ,,Dimitrie Bolintineanu” 

București 

 

 

 

            Life is a lot, I think sometimes. But here, on my coffe-table, there is a book set down beside a bowl 

of red and yellow apples. It is a pleasant invitation to rest and reminisce about what life was like before the 

town of Greensdale went downhill for all its inhabitans. 

         It was a silent little borough, everyone knew everybody and yet one foggy autumn morning two bodies 

where found in a barn not far from where I live. The disemboweled corpses were that of Oliver Wallace and 

Alice Sharp, the sweethearts of Greensdale. Alice had beautiful auburn hair that she would always put in an 

intricate braid, eyes as green as tree moss, skin as pale as snow, checks dotted with freckles. She was found 

wearing a linen white blouse, wollen stockings, a long navy blue skirt and grey boots. The boy... I didn’t 

bother to observe him. Alice,or Ali as I used to call her, was my best friend. We had been like twins joined 

at the hip before she met that stupid boy. When she had problems, she would come to my to soothe her 

worries. I was there for her and she was there for me. It was perfect just the way it was, but nothing lasts 

forever unfortunately. 

        The Wallace family moved into town. Mr. and Mrs. Wallace were nice people, supposedly. I found it 

hard to believe when I looked at their children. Oliver was an imbecile and his oaf of a sister resembled him 

in every way. At first I had nothing against them. Truth be told, I really didn’t care about them, but Alice 

did. So I advised her not to  befriend  them. For all we knew, they could be criminals. She just scoffed at my 

cautious remarks. Before I knew it she started to ignore me. How could she leave me for them?! Was I not 

enough?! Every night that they would spend together, I’d be watching them from afar, making sure nothing 

bad came to Ali. I even tried to make friends with those disgusting fiends. Anything for my sweet precious 

Alice, but she told me that she didn’t want to be my friend anymore, that she was scared of me. HOW 

DARED SHE DO THAT TO ME?! I told her that she would regret abandoning me. Had she stayed by my 

side, she would have still been alive. But no, she chose the boy over me! After everything we had been 

through, after all I’d done for her she still chose him! And now she rots. 

          Perhaps I shouldn’t have killed her in such gruesome way, but she left me no choice. If I can’t have 

her, no one can. 
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                                                                                Desen: Vlad Rodica – Andreea, clasa a XI-a 
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                                                             Gray Days 
                                                   Paraschiv Albert-Marian 

                                                           clasa a VII-a A 

 

The sun, tired and lazy. I see it less often. It doesn’t even dare to caress me with its 

warmth. The leaves dry one by one and wait for the frost to fall. From the humidity 

of the fog, warm steam rises over the sad  reddened forests. The coolness of the 

morning makes me shiver. The noisy birds turn in  circles and leave ...  

‘Hey, where are you going ?! Take me along!’ 

But they do not look back. They are determined to leave. The hills are burdened by 

the fragrant smell of grapes and the intense taste of apples. The earth shows its 

fruits of summer labor. Smoke rises from chimneys. It’s chilly. Tiny cold raindrops 

knock on my window. In vain, I do not let them in.  

All the signs are against my warm soul. Ready? The hot summer ran away and was replaced by autumn and 

gray days ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Desen: Barbu Anais – Marina, clasa a VII-a A 
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A winter story 

Zanfir Maria 
clasa a VIII-a A 

 

          On a chilly winter afternoon, one day before Christmas, I was walking home 

from school in a most cheerful mood. While checking a text on my phone, I 

tripped and fell. A homeless man all dressed in rags helped me stand. I wanted to 

thank him for the nice gesture by giving him the last money in my pocket . He 

refused to take it, but I insisted and he said we could trade.The man would give 

me a book for the money.  

           I finally got home and helped my family with the decorations and food for 

Christmas. At  night I remembered about the book that the homeless man had 

given me, and I decided to read it as my curiosity was sky high. The book was 

called ‘Santa’s Helpers’. I read just a few pages, as a story about Santa Claus’s  

life could only make me laugh in disbelief. I turned off the lamp and went to bed. 

              At midnight a strange noise woke me up. Through sleepy eyelids, I  could see a light  behind the 

door. I ran there thinking it was my mom. I opened the door and found myself in the middle of nowhere. It  

was cold and when I looked down at my feet, I saw snow and noticed my socks were wet .Where was I? I 

wanted to go back in my room, but the door had disappeared. I was scared for a  moment and started to 

scream, hoping someone could hear me. Though at first unable to say who, someone was indeed coming 

towards me. It was an old lady with hair as white as snow, wearing red clothes. It was Mrs. Christmas. I 

couldn’t believe it! I pinched myself to see if I was dreaming. But she was real. She said she would take me 

to her home for warmth, after wrapping her thick red jacket around my shoulders.  

         After a ten-minute  brisk walk, we arrived in a vibrant town decorated for Christmas, all covered in 

snow, packed with elves and talking reindeer. In the town centre a giant fir-tree stood watch, decorated with 

millions of colourful baubles and a huge golden star on top. I asked the old lady why there were so many 

baubles in the tree. She said the  globes were portals to every house with children. Willingly or not, she had 

revealed the first secret. Then, she pointed to the biggest house, which we entered only to find Santa on the 

sofa eating chips and watching TV.  He was real, but did nothing !? I asked him why he wasn’t helping out 

with the preparations. With a sorrowful voice he said children stopped  believing in him so it made no sense. 

I immediately grabbed him by the arm and took him outside, where the elves were spreading magic dust on 

different snow shapes. To my utter surprise, the shapes instantly turned into toys- the second secret. Santa 

smiled brightly and agreed to clean his sleigh while having a chat with the reindeer over some hot chocolate.  

           After an hour or so, Santa invited me to join him. I jumped into the sleigh and we were off, up in the 

air  and all around the world in the blink of an eye. All of a sudden, we stopped. Santa handed me a magic 

dust necklace and thanked me for giving him the last of my money.   The homeless man had actually been 

him!   

I woke up in my cosy room, with a deep understanding of  the incredible magic of Christmas and 

decided to share it all- here and now!  
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Machetă: Zanfir Maria, clasa a VIII-a A 
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          Winter Joy 

Cioacă Bianca, clasa a VIII-a A                    

 

Winter came with a cold blanket 

One ordinary morning, 

Knitting frost and icicles 

Without the slightest warning. 

 

The children in the village 

Stared only for a second, 

With glistening eyes wide open  

And hearts as fast awakened. 

 

Follow its call, they thought,  

The white dream is here! 

Though hidden in the thick fog, 

It will not disappear!  

 

                                                                                          Desen: Vlad Rodica – Andreea, clasa a XI-a 
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Miracles on Christmas Eve 

 

Piscureanu Sorana 

clasa a VIII-a B 

 
 

 

My story began one a beautiful winter morning, in a shabby 

bookshop no one ever set foot in. 

A shy pen started chatting with a clumsy eraser. The pen was over 

the moon, as Christmas Eve was only one day away and maybe this year his 

dream would come true and he would finally find a home. The eraser couldn’t  help teasing him: ‘Please, be 

serious,am I really supposed to tell you every year that no one would want a pen as a Christmas gift, 

especially young kids these days?’ The pen held his ground: ‘No, it's different  this year, I feel the magic and 

I just know that I will finally go home. But still,why wouldn't they want me...?’, he hesitated. ‘Why? 

Because no one uses pens anymore, they can write on their smart boxes, I don't exactly know what they call 

them. You have to accept that you're never going to leave this wretched place.’ 

The pen was hopeless and sick of the same arguement every year. Suddenly, the front door bell 

rang. Somebody snuck in quietly. It was an old chubby man, with a long white beard, all dressed in red, 

carrying a huge bag. He looked so familiar. Santa Claus in the flesh was in the same room with the little pen. 

Would his dream finally come true? 

The old man took a list out of his pocket and he started to pick up seemingly random items. In the 

meantime, the pen held his breath. After a few more minutes , Santa Claus was about to leave the library 

when he realized that he had forgotten something. He reached towards a dusty shelf and grabbed the pen,  

threw it into the huge bag and on he went. 

The pen woke up a few hours later. He was  still in the dark, yet he could hear some loud noises. A 

child’s laughter! Somebody grabbed him again, yet he was blinded by the dazzling light and could not make 

out who was holding him. Oh, a  little girl , with curly hair, big blue eyes and the sweetest smile.  

‘Thank you, Santa! You know how much I wanted a pen for all my stories!’, I  whispered. And so 

the world fell silent.  
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                          Our Tiny World 

             Nour Andreea-Mădălina, clasa a X-a 
             Liceul Teoretic ,,Dimitrie Bolintineanu” 

                                   București 

 

 

 

 

 

 

                                                                     I will go wherever you are, 

                                                                             Climb any mountain; 

                                                                     I will use whatever is necessary: 

             Leap cliffs, 

               Dodge fire 

 I will run fearless 

 I will fiind a way 

        Or make one 

     Just to be held in your embrance 

Even if I have to drag myself to you 

              Or I can wait 

              Love is patient 

             I have faih in you 

             I will break rules 

                 Swim  any sea 

          Even with heavy chains 

              I will run blindly 

Even if the world around us is crumbling 

              I will dare to fly 

         Or will stay on the ground 

         I will be there to catch you 

But all of this it was just a childish dream 

   I built too much space in your tiny world 

     And I didn`t get to tellyou how I feel. 

  

                                                                                                                          

                                                                                                                       

                                                                                                                         

                                                                                                                        

                                                                                                          

                                                                                                      

                                                 

                                                                            

                                                                                                                            

 Colaj: Vlad Rodica – Andreea, clasa a XI-a                                                                                                                
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                                                Steady Steps 

                                Popescu Alin, clasa a VIII-a A 
 

Summer’s gone 

Along all vibrant colours- 

In steps sullen autumn 

Flapping its rusty garments... 

Pale shy leaves 

Let go of tired branches, 

Yet there is some unspeakable cheer. 

I eagerly fill my backpack 

With a bunch of warm dreams 

Wondering which of them I will achieve. 

Mother helps me tie my shoelaces in infinity- 

Do not trip, 

No matter how thick the foliage 

                                                                                                      

 

                                                                                              Desen: Păun Irina – Gabriela, clasa a VII-a A 
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                                                                 Pe aripi de poveste 

                             Coordonator: prof. Condrache Gabriela (Limba și literatura română) 

 

                                                         În Ajunul Crăciunului 
                                                 (poveste colectivă – clasa a VII-a A) 

 

 

           

          Sparg gheața și încep povestea. Sunt Mihai. 

          E Ajunul Crăciunului. Ninge fără scăpare, cu fulgi albi și moi ca vata de zahăr. Cerul 

– aglomerat de-atâta zbor – seamănă cu povestea mea. Nevăzută, luna se duce la culcare, 

acoperindu-și capul cu o căciulă de lână. Copacii sunt înfrigurați și stau aliniați precum 

soldații. Vântul abia adie, aducând miros de umilință și de sărbătoare. 

 

 

          Sunt celălalt Mihai. Ajunul Crăciunului mă emoționează. E capătul zilei. Încep 

prin a face focul. Aduc lemne din cămara din spatele casei. Le bag în sobă. Focul 

izbucnește ca o cascadă. În casă e cald și bine, iar afară ninge magic. Azi, minunile se 

încheagă singure. La vremea colindelor, ninsoarea aceasta, menită să nu închidă de tot 

hotarele nopții, e izbăvitoare. Lângă poarta iernii se descifrează viața. 

 

 

 

          Revin la lemnele de foc. Sunt George. Le-am cumpărat de la Dedeman, acestea fiind 

un cadou pentru bunicul meu, căruia îi plac căldura și poveștile spuse la gura sobei. Au 

costat o nimica toată, pe lângă iubirea pe care i-o port bunicului meu.  

 

 

 

          Așa cum vedeți în fotografia alăturată, noi suntem Irina și Leea. Ne uităm în inima 

ninsorii de la fereastra camerei noastre. De sus, Ferentari-ul pare tăcut și înțelegător. Leea 

este întotdeauna prima: se spală singură, se pregătește pentru zilele de sărbătoare ce vor 

urma. Eu o iubesc nespus și îi pun o fundiță roșie la gât.  

 

 

 

 

           Nici Stapinu nu e mai prejos. El este hamsterul meu preferat, iar eu sunt Albert. 

Stapinu tocmai a primit semințe de floarea-soarelui, pe care i le-am cumpărat de la Profi. 

În căsuța lui albastră, i-am pus rumeguș proaspăt, iar el și-a depozitat acolo mâncarea. 

Azi, se agită mult pe roata cea mare din cușcă, pe care am ornat-o cu o fundiță roșie, 

alături de mesajul: ,,Crăciun fericit, Stapinu!” 

           În așteptarea moșului, decid să fac curat în camera mea. Aerisesc, șterg praful, dau 

cu aspiratorul și îmi aranjez hainele în șifonier. Apoi, îi scriu o scrisoare lui Moș Crăciun, 

ca să nu-mi pierd copilăria încă. Afară ninge săltat. Zăpada biciuie cu colți adânci. Mi-a 

fost dor de iarna aceasta, cu mințile pierdute, în care zăpada să se aștearnă în straturi.  
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          Și noi suntem matinali. Nu pot trece peste acest aspect, chiar dacă am deschis 

primul povestea. Sunt eu, Mihai, alături de bebe Daniel, frățiorul meu. Tocmai i-am 

oferit, în avans, cadoul pe care l-a primit de la Moș Crăciun: o mașinuță roșie, Audi- 

R8. Îi pun, cu grijă, o brățară roșie la mânuță și îl încalț cu ghetuțe noi, maro. Îl iau în 

brațe, îl sărut de mii de ori, iar el mă mușcă de nas. 

 

 

          Mâine vin în vizită bunicii mei, așa că o ajut pe mama la bucătărie. Facem împreună  

plăcintă cu răvașe. Scriu cu atenție mesajele, citeț și corect: Să aveți noroc!”, ,,Să fiți 

sănătoși!”, ,,Să scăpăm de COVID-19!”, ,,Anul viitor va fi mai bine!”.  La final,  îmi fac o 

cruce zdravănă, pentru ca totul să devină real.  

          O tradiție în familia noastră este să primim colindări, cărora le dăruim dulciuri, fructe 

și bani.  Sunt Ștefan și îmi place să dăruiesc, mai mult decât să primesc. Dar, ceea ce îmi 

place foarte mult, an de an, este câinele vecinului meu, de la etajul patru, care sperie 

colindătorii cu glasul lui răgușit. Eu știu să-l imit bine, iar doamna dirigintă râde cu lacrimi.  

 

 

          Sunt împreună cu frații mei, Alex și Cristi, iar eu sunt David. Împodobim bradul 

de Crăciun, cu globuri aurii, luminițe multicolore ghirlande. În fiecare an, eu îi pun 

steluța în vârf. Ne bucurăm cu toții, ca de o întâmplare magică, în amiaza care se lasă 

ușor peste noi. Mama pregătește cozonac, sarmale și friptură, pentru că sunt preferatele 

noastre.  

 

 

          După-amiaza, târziu, noi mergem la colindat. Suntem Andrei și 

George. Am pregătit din timp câteva colinde: ,,O, ce veste minunată!”, 

,,Trei păstori se întâlniră”, ,,Astăzi s-a născut Hristos”. Colindăm împreună 

de câțiva ani – mai puțin anul trecut, când am fost izolați la domiciliu, 

datorită pandemiei COVID-19 – și vrem să aducem în casele oamenilor 

magia sărbătorii nașterii Mântuitorului. Nu vrem să uităm nimic din datinile 

și obiceiurile noastre tradiționale.  

 

          Știind că Moș Crăciun este bătrân și vine de departe, eu îi pregătesc fursecuri și un 

pahar cu lapte, pe care le pun sub bradul împodobit, pentru ca lui să nu-i fie foame sau sete. 

Sunt Răzvan și n-am crezut niciodată că noi – câțiva băieți și o fată – vom putea scrie o 

poveste atât de interesantă, în timp ce colegele noastre împodobesc bradul. O dedic bunicii 

mele, care – de vreo lună – mă privește dintr-o steluță, îmi ține pumnii la ore și se roagă să 

fiu sănătos.  

 

 

         Luna apare de nicăieri, răsărită-n plină amiază, iar întunericul îmbracă totul în gânduri, în 

șoapte, în vise. Ninge cu scântei din raiuri albe, ninge mlădios, ninge cu noapte. Ascult cum 

foșnește tăcerea și cum din adâncuri de timp se apropie legenda. Dinspre miazănoapte coboară 

Crăciunul. Vă urez tuturor ,,Sărbători luminate!” Sunt Profa de română și Diriga.  

 

 

Au povestit: Mihai Pavel, Mihai Arghian, Gerge Crișu, Irina Păun, Albert Paraschiv, Ștefan Florea, David 

Lukusa, Andrei Tîrnăcop, Răzvan Topală și Gabriela Condrache.  
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                                                 O iarnă de poveste 

 

    Paraschiv Albert-Marian 
   clasa a VII-a A 

 

          E o iarnă albă, de poveste. Copacii  se pierd sub  neaua catifelată  ca un 

cântec scufundat în noapte. Cerul este tăcut şi greu. Fulgii mici şi deşi de omăt  se 

rostogolesc fără încetare spre pământul deja acoperit de o mantie albă şi 

strălucitoare. Luna își varsă văpaia pe zăpadă.  

          Ninge și iar ninge … Vântul, scăpat din hăţuri,  bate fără oprire, viscolind 

omătul în stânga şi în dreapta. Troiene mari de zăpadă se aștern în părul răvășit al aerului,  iar cărările 

umblate de oameni sunt acoperite în totalitate de oceanul alb. Norii mari și grei aruncă priviri amenințătoare. 

Stelele au înghețat.                         

          Cu toate acestea, în casa domnește o atmosferă încântătoare, iar șemineul oferă  căldura perfectă. 

Bradul tronează în mijlocul casei, fiind împodobit în nuanțe de albastru și argintiu. De jur împrejur, sunt 

cadouri cât vezi cu ochii. Mama gătește de zor în bucătărie, iar în sufragerie se adună toate miresmele: de 

nuci și scorțișoară, de  gutui și cozonac. Liniștea este întreruptă de venirea colindătorilor, care cântă ca 

niciodată. E seara lor. Nu pleacă cu mâna goală, mama oferindu-le numai bunătăți! 

          Este iarnă, un anotimp magic, o poveste misterioasă, care așteaptă să fie descoperită.  

                     

                                                                                          

                                         

                             

                                                                            

                                     

                                                           

                                                                       

        

Desen: Vlad Rodica – Andreea, clasa a XI-a 
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                                                              Palette de temps                                                
                                                      Coordonator: prof. Mitran Ionela – Aura                                                                     

                                                                              (Limba franceză) 

 

                                                                        C’est l’automne! 
                                                                  Paraschiv Albert – Marian 

                                    clasa a VII-a A 

         

          Ça y est, l'automne est arrivé !  L’automne, quelle magnifique saison ! 

              Si pour certains cette saison rime avec mauvais temps, pluie et ennui, 

d'autres s'émerveillent à la vue des feuilles qui rougissent. C'est la saison des 

couleurs chaudes où les arbres se parent de rouge, de jaune et de orange, et où le 

climat est encore très doux. "L'automne est le printemps de l'hiver", disait le 

peintre Henri de Toulouse-Lautrec. 

          Les promenades et les excursions ont une beauté et un charme envoûtants 

en automne! Cette saison  offre souvent des températures parfaites pour aller 

marcher. Dans les vignes, en forêt, en montagne ou au bord du lac, randonnées et 

promenades dans la lumière dorée de l’automne réchauffent le cœur et l’âme. 

Dans les bois, ça sent bon et les feuilles toutes changeantes tombent à nos pieds. 

J’aime le bruit de ces feuilles qui s’écrasent quand nous marchons. Sauter dans les tas de feuilles mortes! 

Commencez par rassembler les feuilles mortes en tas, puis amusez-vous à bondir pieds joints dans cette 

montagne de feuilles craquantes. Retour en enfance garanti! 

         Il faut bien l’admettre : l’automne est plus qu’une saison, c’est une sensation...!  l y a des fleurs qui 

incarnent incontestablement l’automne. On pense notamment aux chrysanthèmes.  L'automne est aussi la 

saison des gourmets. Les gourmets savent que l'automne est la saison idéale pour déguster les champignons, 

les pommes, le raisin, les poires et les marrons chauds. C’est  le temps de la récolte de bons légumes frais et 

des conserves . 

        L’automne, c’est la saison de l’Halloween. Les enfants préparent de beaux costumes d’Halloween avec 

leurs parents. Cette activité rend les enfants très heureux tout le long du mois d’octobre.  En automne, on 

retourne à notre routine après les vacances. Les enfants de tous les âges se rendent à l’école et les adultes, au 

travail.  

         Voici seulement quelques raisons pour aimer l’automne! 

 

                                                                     

                                                                                       Desen: Vlad Rodica – Andreea, clasa a XI-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lajoiedesfleurs.fr/le-chrysanth%C3%A8me
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Les joies de l’hiver 
Tîrnăcop Andrei 
 clasa a VII-a A 

 

          J’aime beaucoup l’hiver! Ses scènes féériques sont tellement merveilleuses. 

J’adore la beauté de la nature enrobée d’un blanc étincelant.  

           J’aime être assise près du feu de bois, face à la fenêtre, regardant les 

flocons voltiger et virevolter au gré du vent. Quelle beauté de voir des enfants 

s’amusant dans ce superbe décor en essayant d’attraper des flocons afin de les 

comparer l’un à l’autre, ou même de se sortir la langue pour y goûter. C’est la 

saison idéale pour un photographe de capter des clichés hors du commun. L’hiver 

est aussi la saison des fêtes et des réjouissances familiales et amicales. J’adore le 

Noël. 

            Avant Noël, après avoir décoré le sapin, j’aime aller avec mes amis et 

chanter de maison en maison. Ces chants de Noël sont des chants religieux . De porte en porte, nous  

recevons selon la tradition soit de gros bretzels, des beignets, des bonbons, des pommes, soit de l'argent. Le 

soir  je m’endors  en attendant la venue du Père Noël.  Le jour de Noël, moi et ma famille, nous allons  à 

l'église pour participer à la messe.  

            Le moment que j’ aime le plus  c’est le repas avec ma famille et nos proches. On mange, on parle, on 

s’amuse, on passe de beaux moments ensemble. J’en raffole les friandises préparés par ma mère.  La magie 

des ces jours nous remplit les coeurs de joie et de bonheur. 

            L’hiver, quelle belle saison! 

 

                                                                                                 Desen: Vlad Rodica – Andreea, clasa a XI-a  

 



56 
 

Prima emoție de toamnă 
Coordonator: înv. Negulescu Gina – Maria 

 

                           Simfonia frunzelor     

 

                                                     
         Toamna, un tablou perfect de culori și peisaje spectaculoase, este unul dintre cel 

mai iubit și îndrăgit anotimp.  Pentru clasa a II-a B, toamna este anotimpul care îi 

inspiră.  Activitatea pe care o voi descrie mai jos ascunde o poveste pe care dorim să 

o împărtășim. 

  

 

              La ora de Comunicare în limba română, într-un fragment de text citit , ne-a 

atras atenția  citatul lui Albert Camus:  Toamna este a doua primăvară, când fiecare frunză este o floare. 

Discutând despre acesta, am hotărât ca la ora de arte vizuale să  realizăm covoare de toamnă printr-o nouă 

tehnică, amprentarea. Am mers în curtea școlii și am adunat frunze, apoi ne-am întors în sala de clasă pentru 

a continua activitatea urmând pașii de lucru afișați la tablă prin intermediul unui Power-Point. 

 

Iată câteva dintre covorașele toamnei,  pe care le-am obținut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Arhip Alexandru-Costel Rudaru Geanina Mihaela 

Radu Maria Cristina 
Rudaru Mirela Valentina 
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                                                       Activitate extrașcolară 
                                            1 Decembrie 2021  

                                        
                                          înv. Negulescu Gina-Maria 

          
           Ziua Națională a României, aniversată de 1 Decembrie, a reprezentat pentru 

clasa a II-a B o zi memorabilă în care elevii și-au îmbogățit cunoștințele istorice. 

           Activitățile desfășurate au avut ca scop cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale 

istoriei și culturii naționale, exprimarea prin comportament a spiritului patriotic, mândria identității 

naționale, cultivarea spiritului de echipă, dezvoltarea aptitudinilor și înclinațiilor artistice ale elevilor.  

 Educația patriotică este pentru mine ca învățător o prioritate. Cunoașterea trecutului istoric, a 

tradițiilor și obiceiurilor specifice poporului român sunt valorificate încă de la o vârstă fragedă, 

începând din familie și conturându-se apoi în școală. 

Activitatea extrașcolară intitulată ,,Unire-n cuget și-n simțire” s-a defășurat în sala de clasă, 

în data de 26 Noiembrie 2021, având următoarele obiective: 

cunoașterea semnificației zilei de 1 Decembrie; 

cultivarea spiritului de echipă; 

dezvoltarea limbajului, a comunicării; 

dezvoltarea aptitudinilor și înclinațiilor artistice ale elevilor. 

 

Astfel s-au desfășurat următoarele activități: 

 Activitatea 1 – Ce sărbătorim la 1 Decembrie? 

Ce știu despre ziua de 1 Decembrie? Aceasta este prima întrebare, care deschide activitatea.                  

Elevii clasei a II-a B răspund la această întrebare, urmând ca, prin intermediul unei prezentări 

Power-Point să descopere mult mai multe informații despre însemnătatea acestei zile. Elevii 

discută despre informațiile aflate, își spun opiniile, adresează întrebări, comunicând eficient. 

 

 

 



58 
 

Activitatea 2 – Harnici și creativi 
           Activitatea Harnici și creativi a îmbinat armonios priceperile și deprinderile dezvoltate în 

cadrul orelor de arte vizuale și abilități practice, cu cele de la orele de comunicare în limba 

română. Astfel, elevii clasei a II-a B au realizat colaje din hârtie creponată, în care au reprezentat 

forma teritoriului României, folosind culorile drapelului. Apoi, au exprimat, în scris, 

semnificația cuvântului România.  

 
           La întrebarea Ce este România pentru tine?, mulți elevi au asociat România fie cu familia  

(România este familia mea), fie cu frumusețea locurilor și a oamenilor (România este cea mai 

frumoasă țară.),  cu spațiul natal (România este acasă.) sau chiar cu apartenența la un grup 

(România este țara în care locuiesc.). 

Și pentru cei care desfășoară orele online, ziua de 1 Decembrie a fost o zi de sărbătoare.   
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         Și pentru elevii care desfășoară orele online, ziua de 1 Decembrie a fost o zi 

de sărbătoare. 

 

         Activitatea s-a încheiat printr-un moment artistic. Alături de colegii lor mai 

mari, elevii clasei a-II-a B au ieșit în curtea școlii, unde au cântat Imnul 

României și au înălțat baloane în cinstea acestei sărbători, strigând din toată 

inima ,,La mulți ani, România! 
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Liga de volei 

Coordonator: prof. Simu Tiberiu (Educație fizică și sport) 
 

           Sportivii Școlii Gimnaziale nr. 2, legitimați ai Clubului Sportiv 

Municipal București, au început Campionatele Naționale, la categoriile: cadeți, 

speranțe și minivolei. După derularea primelor etape, aceștia  au obținut 

următoarele rezultate: 

Cadeți:       CSM București – CSS 2  3-0 

                    CSM București – CNMV Ploiești  3-0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speranțe:   CSM București – CSS Râmnicu Vâlcea  3-0 

                   CSM București – CSS Buzău  3-0 

 
 

Minivolei:  CSM București – CTF Mihai I  3-0 

                    CSM București – ACS Lumina Wolves  3-1  
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                                                Desen: Vlad Rodica – Andreea, clasa a XI-a 
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Matematică și antibiotice 

Coordonator: prof.Țânțaru Cristimonia (Matematică) 

 

Despre numerele prime:  

 Numerele pe care le folosim astăzi, precum 1, 2 și 3, se bazează pe 

sistemul numeric hindu-arabic, care a fost dezvoltat în urmă cu 1000 de ani.  

Cele mai mici zece numere primare sunt: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 și 29. 

 2 și 5 sunt singurele numere primare, care se termină cu … 2 și 5.  

 PI nu poate fi exprimat ca fracție. 

 Numele popularului motor de căutare - Google – provine dintr-o greșeală de scriere a cuvântului 

,,googol”, care este un număr foarte mare ( 1 urmat de 100 de zero). 

 111111111 x 111111111 = 12345678987654321 

 12 + 3 – 4 + 67 + 8 + 9 = 100 

 Un număr este PERFECT, dacă suma S a divizorilor săi (exceptând numărul însuși) este egală cu un 

număr dat N. Dacă S > N, atunci numărul este SUPRAPERFECT, iar dacă S < N, numărul este 

IMPERFECT. 

 Exemple de numere perfecte: 6 =  1 + 2 +3 

28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14 

                                         496 = 1 + 2 +4 +  8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 

 Exemple de numere supraperfecte: 12 < 1 + 2 + 3 + 4 + 6 

                                                   18 < 1 +2 + 3 + 6 + 9  

                                                   20 < 1 + 2 + 4 + 5 + 10 

 Exemple de numere imperfecte: 14  > 1 + 2 + 7 

                                               16  > 1 + 2 + 4 + 8 

                                               22  > 1 + 2 + 11 

 

Glume matematice: 

 

 Gândește-te la un număr, pe care îl vei scrie pe o foaie de hârtie. Înmulțește acest număr cu 2 și 

adună 1. Apoi, înmulțești cu 5 și scazi 5. Numărul obținut îl împarți la 10. Scrie rezultatul lângă 

primul număr la care te-ai gândit. Ce ai obținut? 

                                                                                                      (Numărul la care te-ai gândit.) 

 Gândește-te la un număr, pe care îl vei scrie pe o foaie de hârtie. Înmulțește-l cu 5, adaugă 2, 

înmulțește cu 4 și adaugă 3. Înmulțește acest rezultat cu 5 și adaugă 7. Scrie numărul. Taie ultimele 

două cifre. Ce ai obținut? 

                                                                                         (Numărul la care te-ai gândit.) 

   

 Doi pe drum s-au întâlnit 

Și trei cuie au găsit. 

Când patru s-or întâlni, 

Câte cuie vor găsi?                                                                          (Probabil, niciunul.) 

 

 Au fost adunate împreună trei căpițe de fân și încă două. Câte căpițe de fân s-au obținut? 

                                                                                                     (O căpiță mare de fân.) 
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                                         Pagina de știință și de conștiință 
     Coordonator: prof. Condrache Gabriela (Limba și literatura română) 

 

 

                             Interdisciplinaritatea – o provocare a sistemului de 

                                                    învățământ românesc 

 

                                               prof. Condrache Gabriela 

                                                         (Limba și literatura română) 

                                                                                                                  

Interdisciplinaritatea – necesitate a lumii contemporane 

Ne naștem slabi, avem nevoie de putere; neajutorați, avem nevoie de ajutor. Tot ce ne lipsește la naștere, tot 

ce avem nevoie la maturitate este darul educației. (Jean Jacques Rousseau) 

           Educația este o activitate, în care continuitatea este mai importantă decât schimbarea. Datorită 

progresului tehnologic și deschiderii sporite atât la cunoaștere, cât și la resurse, s-a schimbat și modul în care 

se gândește viitorul educației pentru generațiile de elevi viitoare. În acest sens, noi, profesorii, nu mai putem 

permite o educație de tip ,,muzeu”, orientată spre trecut, ci una care pregătește elevii spre viitor, care pune 

accent pe competențele sociale și de comunicare. 

           De aceea, interdisciplinaritatea se impune ca direcție principală a activității din învățământul 

românesc și – mai cu seamă – în conținutul acesteia și în strategiile de lucru aplicative. Mai mult decât atât, 

tratarea interdisciplinară favorizează identificarea unicității elevului, cultivarea aptitudinilor sale creative, iar 

corelarea dintre discipline stimulează interesul elevilor pentru cunoaștere. Prin urmare, interdisciplinaritatea 

poate deveni un nou mod de organizare a învățării. 

           În organizarea unui învățământ centrat pe elev, profesorul devine coparticipant alături de acesta la 

activitățile desfășurate. Dascălul îl însoțește pe drumul spre cunoaștere, punând accent pe inteligența lui 

emoțională și nu pe inteligență academică. Astfel, utilizarea metodelor interactive de predare-învățare 

contribuie la îmbunătățirea procesului instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ și o valoare 

activ-formativă asupra personalității elevului.  

          Activitățile interdisciplinare sunt foarte antrenante, nu plictisesc elevii, cultivă mobilitatea gândirii, 

garantează reținerea cunoștințelor, antrenează întreaga clasă. Printr-un fir nevăzut, interdisciplinaritatea 

leagă două-trei activități care, la prima vedere, nu au legătură între ele, având drept finalitate receptarea de 

către elevi a cunoștințelor înmagazinate și consolidarea lor. Așadar, interdisciplinaritatea este o metodă 

nouă, modernă, în pas cu cerințele progresului, cu stadiul actual al societății, cu lumea contemporană.   

 

 

Interdisciplinaritatea – formă de cooperare între disciplinele școlare 

Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viața nu este împărțită pe 

discipline. (J. Moffet) 

           Interdisciplinaritatea crește calitatea învățării ca experiență și a randamentului școlar, dezvoltă 

competențe de comunicare și de studiu individual, îi ajută pe elevi să-și formeze o imagine unitară a realității 

și o gândire integratoare. O astfel de educație presupune nu atât experiența de învățare, ci mai ales ceea ce 

face elevul cu această experiență de învățare. Prin urmare, crearea unui mediu de învățare adecvat este 

crucială, pentru ca elevii să trăiască experiențele de învățare, în așa fel încât acestea să devină premise 

pentru rezolvarea problemelor din viață de zi cu zi.  

 

          Profesorul cotidian trebuie să-și adapteze predarea lecțiilor noilor realități, să fie inventiv, să-și educe 

elevii în acest sens. Un cadru didactic pregătit și aflat mereu în actualitate reprezintă condiția succesului 

procesului educativ. În acest sens, profesorul trebuie să utilizeze calculatorul, să consulte site-uri 

specializate, forumuri profesionale, platforme de învățare, să-și formeze elevii în direcția selectării 

judicioase a surselor pe care le au la dispoziție. 
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          De exemplu, interdisciplinaritatea matematică-fizică-chimie-biologie se realizează în planul 

conținuturilor, având matematica drept instrument de lucru, întrucât aceasta dezvoltă logica, raționamentul și 

oferă un bagaj de noțiuni, care pot fi aplicate în aproape orice domeniu de activitate. Astfel, sunt vizate 

noțiuni matematice precum: proporții, procente, șiruri de rapoarte, regula de trei simplă, pentru înțelegerea și 

însușirea corectă a noțiunilor de fizică (fenomene optice, acustice, termice); de chimie (masă atomică, masă 

moleculară, compoziție procentuală, amestecuri de soluții solide, lichide, gazoase); de biologie (circulația 

sângelui, vederea și auzul, schimbul de căldură realizat între ființa vie și mediu). 

          Un exemplu elocvent propune interdisciplinaritatea limba română-psihologie-istorie-geografie-

matematică. Pornind de la faptul că literatura  dezvoltă atitudini pozitive interpersonale și interculturale, 

sunt vizate noțiunile de psihologie  (identificarea psihologiei individului, a psihologiei mulțimii, a 

conflictului); de istorie (menționarea contextului istoric, a legilor și valorilor sociale ale epocii, a tipurilor de 

conflicte: revoluție, răscoală, război); de geografie (aflarea unor repere geografice, a ocupațiilor locuitorilor 

dintr-o regiune); de matematică (ordonarea unor acțiuni/ani, utilizarea în comunicare a unor termeni și 

concepte specifice, numărarea părților de vorbire dintr-un text literar). 

 

 

Interdisciplinaritatea – un nou mod de organizare a învățării 

Aportul la cultura generală a fiecărei discipline școlare se exprimă nu prin ceea ce este specific, ci prin ce 

are comun, generalizabil, transferabil. (Louis Cros) 

            Interdisciplinaritatea a apărut ca necesitate a depășirii limitelor creatoare de cunoaștere, care a pus 

granițe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care pledează pentru interdisciplinaritate este cel 

potrivit căruia această metodă inovativă oferă  o imagine integrată a lucrurilor care sunt analizate separat. În 

mod tradițional, conținutul disciplinelor școlare a fost conceput cu o accentuată independență a unora față de 

altele, cunoștințele acumulate de elev ducând la o cunoaștere statică a lumii, motiv pentru care 

interdisciplinaritatea rezolvă acest aspect, prin legături care asigură o percepere coerentă a fenomenologiei 

existențiale. 

          Azi, în cadrul școlii on-line, calculatorul este extrem de util atât elevului, cât și profesorului, însă 

folosirea acestuia trebuie realizată astfel încât să îmbunătățească calitativ procesul instructiv-educativ. 

Totodată, poate fi utilizat pentru a urmări achiziționarea unor cunoștințe și formarea unor deprinderi, care să 

permită elevilor să se adapteze cerințelor unei societăți aflate într-o permanentă evoluție. Deci, introducerea 

în școală a internetului și a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante în procesul de învățământ.   

          Utilizarea calculatorului în învățare este, în această perioadă, indispensabilă, pe de o parte – datorită 

informatizării societății și pe de altă parte – datorită mediilor de instruire bazate pe informatică, ce oferă un 

puternic potențial educativ. Considerând calculatorul un instrument didactic, îl putem folosi: ca suport al 

unei sinteze, imagini, figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoștințe; realizarea unor bănci de 

date, modalitate care permite ulterior regăsirea informațiilor după anumite criterii; învățarea unui limbaj de 

programare; realizarea unor laboratoare asistate de calculator. Pe site-ul educațional creat în limbajul HTML 

sunt puse la dispoziția elevilor rebusuri, hărți conceptuale, filme și jocuri educative, teste interactive,  

prezentări Power Point, care permit exersarea învățării, deoarece informațiile sunt redate vizual, auditiv și 

practic. 

           Ca atare, elevii sunt mai atenți și mai motivați la ore, datorită animațiilor și conținutului multimedia, 

iar exemplele din viața reală și simulările virtuale le captează atenția și îi ajută să rețină mai ușor informațiile 

din materia școlară. Învățarea devine activă, predarea noțiunilor abstracte este mai ușoară, datorită suportului 

vizual, lecția este interactivă. Întrucât fiecare elev este unic, fiecare cadru didactic trebuie să opteze pentru 

tratarea diferențiată a elevilor în procesul de predare-învățare-evaluare. 

            Ca o concluzie generală, predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspecte multiple ale 

dezvoltării elevului: intelectuală, emoțională, socială, fizică, estetică. Acest aspect presupune viziune globală 

și spirit de echipă, dar în același timp, identificarea personalității copilului, cultivarea aptitudinilor sale 

creative, ieșirea din tipare. Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică și progresivă a unei culturi 

comunicative, necesare elevului în învățare, pentru interrelaționarea cu semenii, pentru parcurgerea cu 

succes a treptelor următoare de învățare, pentru învățarea permanentă. 
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Ziua Internațională a Mării Negre 

prof. Vasile Paula- Tatiana ( Geografie) 

 

 

 

Elemente de unicitate 

Marea Neagră este  marea cu cele mai multe denumiri de-a lungul 

timpului.  

Actuala denumire este aceeași din vremuri străvechi, când sciții i-

au spus Ashaena- cea întunecată, neagră, întrucât atunci când cerul era 

înnourat, și mai ales pe timp de furtună, apele sale păreau negre.  

Vechii greci, ajunși cu corabiile în apele ei tulburi încă de la 

începutul primului mileniu î.e.n, au numit-o Pontus Axeinos- Marea 

Inospitalieră. Apoi, după ce au întemeiat colonii pe țărmurile ei (Histria, 

Tomis, Callatis- sec VII-VI I.Hr.), i-au spus, pentru a încuraja înființarea 

altora,  Pontus Euxeinos – Marea Ospitalieră.  

Mai târziu, la începutul mileniului al doilea al erei noastre, 

navigatorii şi comercianţii veneţieni şi genovezi, care au străbătut-o în 

lung şi-n lat, i-au spus Mare Maggiore („Marea cea Mare”), ca fiind cea 

mai întinsă din complexul de mări ale Mediteranei.   

Ulterior s-a revenit la vechea denumire cea de Marea Neagră.  

Legătura cu Marea Mediterană, și prin aceasta cu Oceanul Planetar, se realizează prin strâmtorile Bosfor 

și Dardanele, care asigură  un schimb activ de ape, influențând foarte mult  întreaga structură și funcționare a 

acvatoriului. Din aceste legături dificile și distanța de peste 2000 km față de țărmul Oceanului Atlantic 

rezultă că este marea cea mai izolată a Oceanului Planetar. 

 Ea este unica mare în care curenții verticali lipsesc. Astfel, stratificarea verticală este una din 

caracteristicile principale ale Mării Negre, datorată condiţiilor particulare de temperatură, salinitate, 

densitate şi circulaţie a apelor. În funcţie de adâncime sunt evidențiate  două straturi de apă: 

  – un  strat superficial, până la adâncimea maximă de 150 – 200 m, cu o salinitate mai scăzută şi o cantitate 

mare de oxigen dizolvat, favorabil existenţei vieţii;  

 

                              

                             
 

– un strat de apă de profunzime, aflat sub adâncimea de 200 m, anoxic, cu o salinitate ridicată şi o stabilitate 

termică pronunţată, lipsit de viaţă din cauza prezenței  hidrogen sulfurat. Principalele surse de producere a 

hidrogenului sulfurat sunt: descompunerea reziduurilor organice şi reducerea sulfaţilor sub influenţa 

bacteriilor. 
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 Protejarea Mării Negre 

Starea mediului Mării Negre continuă să fie un subiect de îngrijorare din cauza degradării continue a 

ecosistemului său şi a exploatării neraționale a resurselor sale naturale. 

  În vederea protecției mediului marin a fost desemnată Ziua Internațională a Mării Negre, la data de 

31 octombrie 1996,când cele 6 țări riverane – Bulgaria, Georgia, România, Federația Rusă, Turcia și 

Ucraina – au semnat Planul Strategic de Acțiune pentru Reabilitarea și Protecția Mării Negre împotriva 

Poluării. Acesta se bazează pe spiritul Declarației Națiunilor Unite asupra Mediului de la Rio de Janeiro și 

pe Agenda 21, precum și pe prevederile apărute în  Rezoluţia 3, adoptată la Conferinţa Diplomatică privind 

Protecţia Mării Negre, 21-22 aprilie, 1992 și în Actul Final al Reuniunii Ministrilor privind Declaraţia 

asupra Protecţiei Mării Negre, Odessa, 6-7 aprilie 1993. 

 

 

 
 

Activitățile umane, dezvoltarea stațiunilor turistice de pe litoral,  produc și efecte negative, afectând 

”sănătatea” mării prin: poluare, eutrofizare, suprapescuit, periclitarea speciilor rare, reducerea biodiversității, 

introducerea speciilor noi, alterarea structurii și funcționalității regiunilor umede din jurul mării, degradarea 

țărmurilor, alterarea esteticii peisajelor. 

Ecosistemul Mării Negre continuă să fie ameninţat de diferiţi poluanţi, în special nutrienţi care pot 

proveni din utilizarea excesivă a lor în agricultura din bazinele Dunării, Nistrului, Niprului și Donului, dar și 

din accidente ( de ex: cantitatea de petrol deversată în Marea Neagră în urma unei scurgeri produse, în 

august 2021, într-un terminal petrolier din apropierea oraşului rus Novorossiisk; cazul Navei Vera Su, din 20 

septembrie 2021, care a eșuat pe coasta bulgară în apropierea Rezervației Naturale Kaliakra și care 

transporta 3000 de tone de uree (îngrășământ chimic). Deversarea acestui îngrășământ în cantități mari poate 

provoca o catastrofă prin înflorirea rapidă a fitoplanctonului, cu efecte toxice asupra faunei marine, inclusiv 

pentru păsări, dar poate fi un pericol şi pentru om prin consumul de peşte sau fructe de mare). 

 

 
 

Suprapescuitul în Marea Neagră este o problemă majoră, prin numărul mare de nave de pescuit și a 

tehnicilor dure care au dus la reducerea efectivelor populațiilor de pești cu valoare economică, atât pentru 

carne, cât și pentru icrele negre foarte căutate: calcanul și sturionii (morunul, nisetrul, cega și păstruga) . 

De asemenea, multe zone costiere au fost deteriorate ca urmare a eroziunii și dezvoltării urbane și 

industriale necontrolate. Prin urmare există un pericol serios de a pierde habitate și peisaje naturale 

valoroase și, în ultimă instanță, diversitatea biologică și productivitatea ecosistemului Mării Negre. 
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 Planul Strategic de Acțiune este o fază a procesului care tinde spre realizarea unei dezvoltări durabile în 

regiunea Mării Negre. Obiectivele sale generale sunt: asigurarea unui mediu sănătos pentru populația din 

regiunea Mării Negre, atât în zone urbane, cât şi în cele rurale, obţinerea unui ecosistem marin divers din 

punct de vedere biologic, care să conţină populații naturale variabile şi viabile de organisme superioare, 

inclusiv mamifere marine și sturioni, și care să susţină mijloace de trai rezultate din activități durabile cum 

ar fi: pescuitul, acvacultura și turismul în toate ţările Mării Negre.  

Protecția împotriva eutrofizării se poate realiza numai adoptând anumite strategii de utilizare rațională a 

îngrășămintelor chimice, de epurare eficientă a apelor menajere orășenești și din stațiunile turistice, dar și 

din refacerea regiunilor umede care au rol de filtrare al nutrieților transportați de ape. 

Un instrument important în conservarea biodiversității marine l-a constituit desemnarea de arii protejate. 

Între  țările de la Marea Neagră, România are cea mai mare parte a liniei țărmului inclusă în regim de 

protecție. Cea mai cunoscută arie protejată marină de la noi este Rezervația Marină Vama Veche – 2 Mai 

(care se suprapune peste Situl Natura 2000 ROSCI0269- unde este protejat căluțul de mare), aflată de peste 

10 ani în custodia INCDM Grigore Antipa, Constanța.  

 Deşi s-a considerat că procesul de degradare a Mării Negre este ireversibil, monitoringul de mediu 

efectuat de cercetătorii din toate ţările costiere din ultimii ani reflectă îmbunătăţiri perceptibile şi continue 

ale stării de conservare a tuturor componentelor de la nivelul întregului lanţ trofic. 

Așa cum spunea Vita Sackville-Wes: "În mare nu există semafoare!" Dacă noi nu acționăm, ea nu se 

poate salva! 
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Poster realizat și prezentat în cadrul Simpozionului ”Educație pentru un mediu curat”  

de eleva Barbu Andreea- Școala Gimnaziala nr. 2, București 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster realizat și prezentat în cadrul Simpozionului ”Educație pentru un mediu curat”  

de către elevele Stroe Loredana și Cojocaru Cătălina  
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                                             Virusurile – inamici invizibili 

prof. Marinescu Mihaela (Biologie) 
                             

           Multe dintre bolile grave ale omului au drept cauză infecțiile virale. 

Acestea sunt determinate de virusuri. Denumirea de virus este de origine latină și 

înseamnă venin sau lichid otrăvitor. 

          Andre Lwoff, câstigător al premiului Nobel, a definit virusurile prin 

comparație cu bacteriile, demonstrând că virusurile sunt total diferite de bacterii, 

atât ca structură, cât și ca ciclu de existență. 

          Virusurile nu sunt organisme, ele sunt entități infecțioase microscopice, 

alcătuite din proteine și acizi nucleici (ADN sau ARN). Sunt agenți patogeni de 

temut, care provoacă boli la plante, animale, oameni, putând determina chiar și 

diverse forme de cancer. Multe tipuri de cancere, incluzând leucemiile, sunt 

provocate de virusuri numite virusuri oncogene. 

          Virusurile au dimensiuni de 10 – 400 nm și formă specifică (cilindrică, 

sferică, poliedrică). Nu prezintă metabolism propriu, nu sunt capabile de a trăi autonom și se multiplică 

numai în interiorul celulei gazdă. 

 

                                      

 

 

 

 

 Multiplicarea virusurilor conduce la afectarea, până la distrugerea celulei-gazdă, inducând manifestări patogene ale organismelor-gazdă, mai mult sau mai puțin accentuate. 

 Toate virusurile produc boli numite viroze (infecții virale). Dintre virusurile care provoacă boli la om se cunosc: virusul gripal, virusul poliomielitei, virusul HIV, precum și virusul SARS-CoV-2, ce a dus la apariția pandemiei actuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

          Pandemia este un tip de epidemie ce descrie o boală care afectează țări, continente întregi sau tot 

globul (pandemia SIDA, ciuma bubonică). SARS-CoV-2 e un coronavirus, adică face parte dintr-o familie 

de virusuri, care afectează sistemele respiratorii ale mamiferelor. De regulă, afectează doar animalele, dar 

poate  trece și la om.  

           Coronavirusurile sunt virusuri ARN, denumite astfel datorită aspectului de coroană pe care îl au la 

examinarea la microscopul electronic (în latină coronam=coroană). Denumirea Covid-19 se referă la boală. 
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 ,,Co” se referă la corona, ,,vi” se referă la virus, iar ,,d” la disease (boală). Virusul care cauzează boala 

este SARS-CoV-2, denumirea oficiala data de  I.C.T.V. (International Committee on Taxonomy of Viruses). 

Porțiunea ,,SARS” se referă la legătura genetică cu virusul care a produs focarele SARS din 2003.  

 

Asemenea celorlalte coronavirusuri afectează căile respiratorii. În general, persoana infectată 

prezintă febră, tuse și deficiență respiratorie. Totuși, simptomele pot varia de la forme foarte ușoare (simpla 

tuse sau senzație de disconfort în gât) la forme foarte severe (pneumonie, stop respirator și deces) în funcție 

de starea de sănătate a celui infectat. 

 

Pentru a preveni infectarea nu sunt necesare măsuri drastice în cazul individului. Se aplică 

aproximativ aceleași reguli de igienă personală ca la oricare alt virus sau bacterie ce se transmite prin 

contact direct: 

- păstrarea unei distante de cel putin 1 m față de persoanele din jurul nostrum; 

-folosirea măștilor de protecție; 

– spălarea mâinilor cu apă și săpun, în mod regulat, timp de  cel putin 20 de secunde; 

– în cazul în care mâinile nu sunt vizibil murdare, se poate folosi o soluție hidro-alcoolică (concentrație 

alcool minim 70%), dar  numai dacă nu avem acces la apă și săpun; 

– acoperirea gurii și nasului când tușim sau strănutăm; 

– evitarea contactului cu persoanele ce prezintă simptomele unei boli respiratorii; 

– evitarea atingerii feței, ochilor, nasului și gurii; 

– măștile, șerveăelele, manușile și celelalte consumabile folosite trebuie aruncate într-un recipient închis;  

Prin urmare, niciun virus nu are rol pozitiv în natură. Virusurile trebuie studiate și cunoscute, pentru 

a ne putea proteja viața noastră, precum și viața altor viețuitoare de pe Pământ. 
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Credințe din noaptea de Ajun 

prof. Marian Ivan (Istorie) 
 

          Crăciunul este aşteptat cu multă bucurie, mai ales de către copii, care tânjesc după colindat, după 

mersul cu Steaua, cu Irozii, cu Capra, cu Pluguşorul şi Sorcova. Românii au păstrat tot felul de practici 

legate de sfârşitul de an, în care se fac calendare meteorologice şi cei mai mulţi au grijă să-şi recupereze 

obiectele împrumutate peste an, pentru ca sfintele sărbători să le găsească acasă. În seara de Ajun se 

întâlnesc tot felul de credinţe mărunte, legate de prosperitate, de roade, de belşug şi noroc.  

          Se spune că aceia care se ceartă în această perioadă vor avea parte de ceartă tot anul care vine. 

Femeile dau de mâncare găinilor dintr-un ciur, pentru ca păsările lor să facă multe ouă. Un obicei consemnat 

de profesorul Ion Ghinoiu în lucrarea „Comoara satelor” este cel al arderii, începând din Ajunul Crăciunului, 

a unui lemn, numit Butuc, tăciunele rămas fiind apoi păstrat drept leac pentru diferite boli. Se pare că acest 

obicei al incinerării unei bucăţi de trunchi dintr-un stejar tăiat din pădure, coboară în negura vremurilor, 

până la geto-daci (Bâlea, Ovidiu). 

          Împodobirea pomului de Crăciun a fost suprapusă peste obiceiul autohton al incinerării cadavrului 

fitomorf, Butucul de Crăciun. Arborele tăiat din pădure, substitut al trupului neînsufleţit al zeului Crăciun, 

care renăştea printr-un rit funerar de incinerare la sărbătorile solstiţiului de iarnă, sinonim cu Boadnicu şi 

butuc de Crăciun, era numit de meglenoromâni ,,Cloşcă”, arată  etnologul Ion Ghinoiu. Ceremonialul 

cuprindea mai multe scene ritualuri. După ce aducea acasă buturuga, capul familiei lua lemnul – Cloşca – în 

braţe, iar copiii ţineau în mână câte o creangă, numită puii Cloştii. Din ritual nu lipsea nici femeia, care 

punea pe o tipsie un blid cu mâncare de post, fructe şi o turtă în care a avut grijă să aşeze un bănuţ de argint.  

          Cu toţii mergeau afară, lângă parul de care erau legaţi caii la treieratul grâului, loc în care mulţumeau 

Cloştii (Butucului): „Dumnezeule, Dumnezeule, vin` să cinăm cu belşug, cu noroc, cu sănătate, şi cu tot ce 

ai dat”. Bărbatul striga apoi, precum îşi strigă cloşca puii, iar copiii răspundeau asemenea unor pui de găină. 

Cu toţii intrau în casă şi ardeau puţin Butucul, având grijă ca, lemnul să fie mistuit în întregime abia în ziua 

de Bobotează, când împrăştiau cenuşa la rădăcina pomilor fructiferi, pentru a avea roade bogate. 

          În seara de Ajun însă, cu toţii gustau puţin vin, mâncau câte un căţel de usturoi, spre a fi sănătoşi anul 

care vine şi împărţeau turta, considerându-se că persoana care găsea bănuţul de argint va fi norocoasă în 

noul an. Din turtă se puneau deoparte şi bucăţi pentru vite, spre a fi sănătoase dacă gustă din ea. Se mai 

spune că în noaptea premergătoare Crăciunului, cerurile se deschid şi se aud glasuri îngereşti, pe care le 

percep doar cei buni şi drepţi. „Atunci se aude o toacă de sus, iar cocoşii încep să cânte” (Anania, Valeriu).  

         Se mai zice, de asemenea, că „orişicine vede cerurile deschise, dacă cere trei lucruri, i se îndeplinesc” 

(Tudor Pamfile). 
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Șoapte literare 
                                       Coordonator: prof. Condrache Gabriela (Limba și literatura rmână) 

 

                                         Pădurea 

    prof. Călae Claudia 
    (Limba și literatura română) 

 

 

Pădure, spune,  
De ce îi lași? 

De ce îi lași să te ucidă? 

De ce nu țipi? De ce nu lupți? 

De ce nu fugi? 

Dar unde? Unde? 

Aici e locul tău.  

Nu tu trebuie să pleci. 

Noi, oamenii, suntem de vină. 

Tu nu ar trebui să plângi. 

Tu nu ar trebui să suferi. 

Din veacuri, tu ai fost și mamă, 

Și tată, și adăpost pentru                                            

Copiii tăi. 

Unii răi.  

Unii buni. Se luptă pentru tine. 

Cei din urmă. 

Dar cât or mai putea? 

Pădure, fă ceva! 

 

Pădure de gânduri, 

Pădure de vise,                                                                  

Pădure de-albastru, 

De taine nescrise! 

Pădure frumoasă, 

Pădure-ncercată, 

Rămâi cât mai mult 

Cum erai odată! 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 
     

                                                                                                          Desen: Florea Daniela, clasa a VI-a B 
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                                                   Inner Stir 

                                         prof. Florescu Cristina 
                                                          (Limba engleză) 
  

                                A gust of wind swirled up a heap of auburn leaves 

                                And left them wonder at the still gray heavens,  

                                While dancing to the tune of barren dusk.  

                                Some tired, smothered by its gloomy weight, 

                                Yet a few lingered- unafraid to glow. 

                                Ethereal sap chilled- and in awe, 

                                All pondered over hanging on or letting go. 

                                For the alluring tune would soon give in 

                                To the silence of a long-forsaken dream.  

 

                                                                                                    Desen: Barbu Daniela, clasa a VI-a A 
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Violența 

prof. Călae Claudia 
(Limba și literatura română) 

 

 

          

         

 

 

      Din păcate, iată, trăim vremuri în care trebuie să dezbatem despre … 

violență. Ar fi fost frumos să nu fie nevoie să discutăm despre violență, mai ales 

în școli. 

 

         Dar, acum, peste tot în lume violenta pare că a explodat, nici copiii nu sunt 

departe de acest aspect negativ. Și văd bătăi, certuri, scandaluri, atentate cu 

bombă la T.V. Aud despre ele la știri radio, pe Facebook, pe alte mijloace de 

presă în masă. Este un val ce pare de neoprit. Și ajung și ei, la rândul lor, să 

adopte comportamente violente: ,,Tata țipă acasă la mama și la noi, ne bate; pe 

stradă, vecinii se ceartă și urlă, ba chiar se bat. Mi-e frică. Fac și eu la fel!” 

 

          Aici trebuie să intervenim noi: școala, comunitatea. Să-i facem să înțeleagă că violența de orice fel 

(verbală, psihică, fizică) nu este o soluție. Că violența naște violență. Că ei, copiii, au o șansă să devină mai 

buni decât au fost înaintașii lor. Că ei POT. Trebuie doar să VREA. Că nu e greu să nu se implice în 

scandaluri, să nu își bată colegii, să nu le ceară banii sau sandvișurile sau altceva. Că pot face – cu timpul pe 

care li l-a dat Dumnezeu pe pământ – lucruri minunate pentru ei și pentru semenii lor.  

 

          Ar putea să-și facă prieteni, să meargă împreună la filme, la teatru, la cafenea sau – de ce nu? -  să 

discute despre o carte citită, despre un sport care le place, despre cumpărături, despre orice le face plăcere. 

Orice care să-i țină departe de violență. S-ar putea înființa o asociație care să-i țină pe copii ocupați cu 

diverse activități sociale, culturale. Care să-i ducă să viziteze locuri frumoase. 

 

          Dar, în primul rând, exemplul nostru, al adulților care le-au dat viață, le este cel mai de folos. Noi ar 

trebui să le arătăm cum să ne înțelegem unii cu alții, cum să ne iubim unii pe alții. De multe ori uităm că ei, 

copiii, ne văd și ne copiază. Au nevoie de modele.  

 

          Dacă societatea le oferă modele negative, ei ce pot învăța de la ea?    
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La mulți ani, România! 
Coordonator: prof. Condrache Gabriela (Limba și lieratura română) 

Colaj din activitățile derulate de Ziua Națională a României 
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Perle ale elevilor 

 la ora de limba și literatura română 

   
                                                     

 
 

 

 

                                                                                                         

prof. Călae Claudia                                                                                     prof. Condrache Gabriela 

(Limba și literatura română)                                                                         (Limba și literatura română) 

 

Zilele trecute, discutam cu elevii despre utilizarea apostrofului. Așa am ajuns să le spun că, în anumite 

situații, apostroful poate să fie folosit în cuvintele și expresiile (împrumutate din alte limbi), care nu s-au 

adaptat la limba română. Exemplul pe care li l-am dat: ,,trompe l`oeil”, din limba franceză. Tradus, 

înseamnă ceva de genul ,,înșelător”, ,,aparențe înșelătoare”. Dar eu, înainte de a le spune copiilor traducerea, 

gândindu-mă că ei studiază limba franceză, mă trezesc că îi întreb ce înseamnă expresia respectivă.  

Un mucalit și jumătate: TROMPALĂU, doamna! 

Cred că uimirea mea și deruta m-au făcut să capăt o față tare comică, ochii se holbau a râs în spatele 

ochelarilor, căci elevul a simțit nevoia să adauge: 

Mucalitul și jumătate: Adică acela care cântă la trompetă, doamna! 

Cum să nu-i iubești? 

                                                                          

Predam lecția ,,Tipare textuale”. După ce le-am enumerat (narativ, descriptiv, dialogat, explicativ, 

multimodal, argumentativ), le-am  arătat elevilor diverse fragmente, pentru ca aceștia să le recunoască.  

Profesorul: Cum se numește acest tipar textual, care conține atât text, cât și desene? 

Elevul: Multicolor.                                                                   

 

Le explicam elevilor că, pornind de la un cuvânt de bază, se pot realiza cuvinte noi, cu ajutorul sufixelor, 

mijlocul de îmbogățire a vocabularului numindu-se derivare. 

Profesorul: Dacă locuitorii din București se numesc bucureșteni, cum se numesc locuitorii din Brașov? 

Elevul: Brașoveni. 

Profesorul: Bravo!  Dar locuitorii din Danemarca? 

Elevul: Danemarțieni.                                                                       

 

Ascultam un elev, care avea de prezentat  rezumatul basmului ,,Prâslea cel voinic și merele de aur”, cules de 

Petre Ispirescu.  

Elevul: Un împărat avea o grădină mare și în fund un măr de aur.  

                 

I-am anunțat pe elevii clasei a VIII-a că vom studia poezia ,,Emoție de toamnă” de Nichita Stănescu.   

Un elev: O știu pe Nikita de la ,,Antena 1”. Nu știam că scrie poezii și nici că o cheamă Stănescu. 

 

Profesorul: Care este rolul cratimei în secvența ,,popă-n Sărăceni?” 

Elevul: Rolul cratimei e să arate frumos și să nu fie cuvintele prea înghesuite. 
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             Glume fără catalog 

  

 

 

Popescu Vlad-Ștefan, clasa a X-a                               Preda Cosmin-Marian, clasa a X-a  Liceul 

Tehnologic ,,Mircea Vulcănescu”                                             Colegiul Tehnic ,,Petru Maior”                    

                     București                                                                                   București 

  

 

Mama: Andrei, care e materia ta preferată la școală? 

Andrei: Chimia.                                                                              

Mama: Cum așa, că în clasa a V-a nu se învață? 

Andrei: Tocmai de aceea. 

 

 

Corupție la BAC:  Pitagora a primit mită ca să-și modifice teorema, în funcție de lucrările elevilor. 

 

 

Gândirea elevilor: Școala nu e un bar, să stai toată ziua; dar nici biserică nu e, să treci prea des.  

 

 

Tatăl: Am avut 10 mere, iar două dintre ele le-am mâncat. Câte mere mi-au mai rămas, Andrei? 

Andrei: Nu știu, tată! La școală rezolvăm problemele numai cu portocale. 

 

 

Profa de psihologie: Să vedeți ce test neanunțat vă dau eu ora viitoare! 

 

 

Mama: Fiule, ți-am cumpărat manuale noi pentru școală. Au fost scumpe, așa că ai grijă de ele! 

Andrei: Bine, mamă, nici nu le ating! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desen: Zanfir Maria, clasa a VIII-a A 
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Doza zilnică de inspirație 

Călae Alexia-Maria, clasa a XII-a 

                                           Colegiul Național ,, Grigore Moisil” 

                                               București 

 

        În zilele noastre, adolescenții tind să devină foarte stresați de aspectul 

fizic, ori pentru că nu sunt mulțumiți de ei înșiși, ori din cauza presiunii 

societății, ori din simplul fapt că vor să se remarce. Oricare ar fi cauza, cert 

este că această caracteristica a vârstei nu dispare decât atunci când ei se simt 

fericiți în corpul lor. Există, totuși, cu preponderență, această dorință de 

schimbare a look-ului, mai degrabă întâlnită la fete, iar primul lucru pe care 

acestea îl vor schimba când vor schimbare, va fi părul.  
 Fie că vorbim de o tunsoare, trecerea de la părul lung la cel scurt, fie că 

vorbim despre o schimbare de culoare, toate transpun personalitatea unică a 

fiecăruia și dorința de a fi remarcat ca aducând o schimbare, un nou trend sau - pur și simplu - o satisfacție 

interioară.  Pot spune că și eu am trecut prin această criza a vârstei și poate încă trec,  iar sfatul meu nu doar 

pentru tinere, ci și pentru femeile de orice vârstă, ar fi să nu facă aceste transformări ale părului singure, 

acasă, ci să mearga la un salon, la cineva specializat. Pe lângă faptul că rezultatul poate să nu fie cel dorit, în 

cazul vopsirii, firul de păr decolorat sau vospit necorespunzător poate duce la degradarea definitivă a 

acestuia, niciun tratament ‘’minune’’ nefiind capabil să regenereze firul de păr ars.  
          Există numeroase tehnici de colorare a părului, printre cele mai cunoscute și preferate fiind tehnica 

Balayage. Superbul Balayage a luat naștere în Paris, în anul 1965, fiind cunoscut sub denumirea “Balayage 

à Coton”, datorită faptului că șuvițele vopsite manual erau delimitate de restul părului prin înfolierea în vată. 

Acest look sărutat de soare, natural și revoluționar, a devenit în scurt timp atât  favoritul hairstiliștilor, cât și 

a majorității femeilor. 

          Diferența dintre Balayage și vopsirea tradițională constă în modul în care culoarea este aplicată pe 

suprafața părului. În tehnica Balayage, culoarea este aplicată într-un mod extrem de lejer pe suprafața 

șuvițelor de păr, rezultatul final fiind un efect sărutat de soare, extrem de natural.  Puteți aplica culoarea 

utilizând două sau trei tonuri, pentru o decolorare treptată.  În ceea ce privește vopsirea tradițională, culoarea 

este aplicată în straturi uniforme și dense, similar cu tehnica înfolierii. 

           De asemenea, culoarea se întreține mai greu și trebuie retușată mai des, pe măsură ce părul crește, 

pentru a evita discrepanța dintre culoarea rădăcinii și restul șuviței. Aceasta tehnică este foarte greu de 

realizat acasă si distruge firul de păr dacă nu sunt folosite produse profesionale, adecvate tipului de păr. În 

general, această tehnica este destul de costisitoare, însă culoarea nu este foarte greu de întreținut.   

          Dacă plănuiți să faceți o schimbare de look de acest fel, sfatul meu ar fi să vă gândiți foarte bine 

înainte de a face acest pas,  pentru a nu avea un șoc după schimbarea culorii părului. 
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                                               Trendy & Fashion 

                                      Pleșescu Alisia-Bianca, clasa a X-a 
                                          Liceul Teoretic ,,Marin Preda”, București 

 

 

Motto:  

Mâinile unei fete – o carte de vizită; gâtul – buletinul; pieptul – un pașaport.                                                                    

(Coco Chanel)   

  

          La fel ca natura, moda se schimbă după anotimp. O rochie bine croită, se 

potrivește oricărei adolescente. Negrul este în vogă și eclipsează tot ceea ce 

este în jur. Cea mai bună culoare este cea care ți se potrivește.  În rândurile de 

mai jos, vă voi prezenta ce vom purta în sezonul toamnă-iarnă 2021-2022:    

 

Paltonul clasic este o piesǎ de bazǎ, ce n-ar trebui sǎ lipseascǎ din garderoba unei femei.  Paltonul este o 

hainǎ elegantǎ, care dǎ un aer chic ţinutei vestimentare. Pentru ca paltonul tǎu sǎ fie în trend în fiecare an, 

alege-l într-o culoare clasicǎ, care nu se demodeazǎ (bluemarin, gri, negreu, maro, bej). Este de preferat sǎ 

fie uni - nu cu imprimeu - deoarece astfel este mai uşor de integrat în ţinute. 

 

Blana artificialǎ o imită foarte bine pe cea naturalǎ. Se potriveşte cu materiale naturale, cu aspect „moale” – 

de exemplu, pielea întoarsǎ, lâna, catifeaua reiatǎ. De asemenea, se foloseşte la realizarea articolelor 

vestimentare potrivite sezonului rece (veste, jachete, cǎciuli, manşete, gulere). 

 

Sacoul negru este una dintre cele mai purtate piese din acest sezon. Un sacou negru simplu este o variantă 

ideală atunci când vrei să adaugi ceva în plus ținutei tale și face orice să arate mai bine – de la o cămașă, la 

un tricou banal. Merge perfect cu botinele din blanǎ artificialǎ. 

 

Cǎmaşa albǎ dintr-un material de calitate superioarǎ este binevenitǎ oricǎrui sezon, iar pe timp de 

toamnǎ/iarnǎ e ceea ce trebuie. Este un articol vestimentar clasic, dar rafinat. Toţi tindem sǎ purtǎm una 

când avem un eveniment important, deci cu siguranţǎ este o piesǎ must-have în orice garderobǎ. 

 

Genţile mini & micro Au trecut deja sezoane bune de când genţile cu dimensiuni foarte mici ocupă un loc în 

topul tendinţelor, iar situaţia nu s-a schimbat. Ele sunt integrate în continuare, nu doar în ţinute de ocazie, ci 

şi în ţinute de zi. Succesul lor e de inţeles, dacǎ ne gândim cǎ multe dintre lucrurile de care avem nevoie pe 

parcursul unei zile – de la telefon la agendǎ, laptop sau aparat foto și pânǎ la carduri – sunt înlocuite astǎzi 

de un singur obiect: telefonul mobil. Doar el încape în gentuţǎ. 
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                                         Zodiac 2021 – Cadre didactice   

                             Carp Alexandra-Andreea, clasa a XII-a 
                                 Colegiul Național ,,Mihai Eminescu”, București  

 

                

 
BERBEC (20 martie – 19 aprilie) 

Element: Foc                                                      Piatră benefică: Rubinul 

Planeta care vă guvernează: Marte                     Culori: roșu, alb 

Verb caracteristic: Sunt.                                     Semn opus: Balanța 

Meditație: Mă bazez pe propriile mele puteri.   Floare: Mușcata 

Piatră prețioasă: Diamantul                                Cuvânt-cheie: inițiativă 

          Un aspect important al individualității dumneavoastră constă în modul în care vă manifestați 

personalitatea. Vă place să fiți la cârmă. Dacă cineva vă cere să-i dovediți ce puteți, îi veți oferi cea mai 

bună demonstrație a aptitudinilor cu care sunteți înzestrat. Dintre acestea, se potrivește foarte bine stilului 

dumneavoastră conducerea unor mașini sport. Înclinația spre acțiune este o caracteristică de care sunteți 

mândru și pe care vreți să o transmiteți și copiilor, dându-le exemple strălucite. Mintea deosebit de ageră 

este pe măsura mersului: energic, antrenant și nerăbdător. Pentru dumneavoastră, viața este o aventură, 

deoarece nu sunteți adeptul unei rutine, care să vă poarte de la o săptămână la alta.  

 

TAUR (19 aprilie – 20 mai) 

Element: Pământ                                                        Piatră benefică: Smaraldul 

Planeta care vă guvernează: Venus                               Culoare: verde 

Verb caracteristic: Am.                                               Semn opus: Scorpionul 

Meditație: Am încredere în mine.                                 Floare: Violeta 

Piatră prețioasă: Smaraldul                                          Cuvânt-cheie: conservare 

           Expresia ,,nu mă dau bătut” a fost probabil inentată de un Taur, întrucât acesta consideră că orice 

lucru se obține încet și sigur, parcurgând toate rutinele pentru a dobândi o achiziție. Seriozitatea 

dumneavoastră este un atu, care îi determină pe angajatori să vă încredințeze gestionarea unor proiecte mari, 

deoarece nu pierdeți niciodată din vedere imaginea de ansamblu. Puțini se pot compara cu dumneavoastră în 

privința determinării, atunci când vi se atribuie o sarcină. Se spune că aveți liste peste liste, pe care le 

utilizați în mod obișnuit pentru a bifa sarcinile și realizările. Sunteți extrem de organizat atât la școală, cât și 

acasă, începând cu finanțele și continuând cu îmbrăcămintea sau articolele de uz casnic.. 

 

GEMENI (20 mai – 21 iunie) 

Element: Aer                                                                  Piatră benefică: Ametrinul 

Planeta care vă guvernează: Mercur                                 Culori: culorile strălucitoare (galben) 

Verb caracteristic: Gândesc.                                            Semn opus: Săgetătorul 

Meditație: Îmi explorez lumea interioară.                         Floare: Lăcrămioara 

Piatră prețioasă: Turmalinul                                            Cuvânt-cheie: multilateralitate 

          Polivalenții Gemeni sunt neîntrecuți când este vorba să se ocupe de mai multe lucruri simultan. Aveți 

nevoie ca munca desfășurată să vă stimuleze în permanență, altfel vă scade interesul și vă pierdeți în 

fleacuri. Dobândirea de noi cunoștințe este marea dumneavoastră pasiune, motiv pentru care sunteți 

supranumiți ,,Creierul”. Cumpărarea de cărți, abonamente la publicații, vizite în librării, navigarea pe 

internet sunt mijloace prin care sunteți la curent cu evenimentele zilei, cu noile tendințe, descoperirile 

medicale, evoluțiile politice și toate aspectele din lumea divertismentului. Un neajuns frecvent  îl reprezintă 

monopolizarea atenției, uitând să dați și altora șansa de a-și expune părerile. Vă bucurați de libertatea unei 

vieți sociale active, vă atrag petrecerile, întâlnirile cu prietenii și călătoriile. 
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RAC (20 iunie – 22 iulie) 
Element: Apă                                                                  Piatră benefică: Piatra lunii 

Planeta care vă guvernează: Luna                                     Culori: argintiu, alb perlat 

Verb caracteristic: Simt.                                                  Semn opus: Săgetătorul 

Meditație: Am încredere în semnalele inimii.                     Floare: Nemțișorul 

Piatră prețioasă: Perla                                                      Cuvânt-cheie: receptivitate 

          Darul intuiției vă definește personalitatea și vă face receptiv la tot ce se întâmplă în jurul 

dumneavoastră. Combinați această calitate cu aptitudinea fenomenală de a vă aminti zile de naștere, date 

istorice și tot felul de mărunțișuri. Impresionați de memoria dumneavoastră, cei din jur vă poreclesc 

,,Enciclopedia”. Al șaselea simț, bine dezvoltat, se adaugă compasiunii, înțelegerii, atenției semenilor aflați 

în dificultate. Deși reputația dumneavoastră de persoană sentimentală este excepțională, ați putea exagera cu 

păstrarea unor amintiri, hârtii și dosare vechi. Gândiți-vă cât veți avea de lucru când va veni timpul să faceți 

curățenie. De ce să nu distrugeți în fiecare săptămână câte un teanc, pentru a face loc ultimelor achiziții? 

 

 

LEU (22 iulie – 22 august) 

Element: Foc                                                                  Piatră benefică: Topazul 

Planeta care vă guvernează: Soarele                                 Culori: auriu, roșu-aprins 

Verb caracteristic: Vreau.                                                Semn opus: Vărsătorul 

Meditație: Am încredere în puterea sufletului meu.            Floare: Floarea-soarelui 

Piatră prețioasă: Rubinul                                                 Cuvânt-cheie: magnetism 

          Sunteți o persoană activă și energică, aveți o personalitate sclipitoare, spectaculoasă și transmiteți 

vibrații bune familiei, colegilor și prietenilor. Atitudinea optimistă, abilitățile de socializare și de întreținere 

a distracției, talentul de lider, loialitatea, interesul pentru activități recreative și o fascinație pentru imaginea 

de ansamblu, fac din dumneavoastră cea mai populară persoană din anturaj. Generozitatea de care dați 

dovadă are darul de a vă atrage mulți prieteni. Credeți în posibilitatea de a ajunge la un echilibru în viață, 

incluzând în rutina zilnică munca și distracția. Știți să transformați fiecare vacanță într-o experiență 

memorabilă. Dacă sunteți părinți, protejați interesele copiilor dumneavoastră, împărtășindu-le entuziasmul și 

sunteți încântați să le povestiți și altora despre realizările lor.  

 

 

FECIOARĂ (22 august – 22 septembrie) 

Element: Pământ                                                             Piatră benefică: Peridotul 

Planeta care vă guvernează: Mercur                                  Culori: cenușiu, bleumarin 

Verb caracteristic: Analizez.                                             Semn opus: Peștii 

Meditație: Îmi rezerv timp pentru mine însumi.                  Floare: Panseluța 

Piatră prețioasă: Safirul                                                    Cuvânt-cheie: distinctiv 

          Inteligența dumneavoastră se reflectă în domenii precum: munca, rutina și ambianța fiecărei zile, 

sănătatea, colegii, antrenamentele, animalele de companie, plantele medicinale și vitaminele. Aveți o 

abordare practică și vă implicați direct în orice lucru care necesită atenție, concentrată atât asupra 

persoanelor pe care le iubiți, cât mai ales asupra copiilor. Unul dintre punctele forte este observarea tuturor 

detaliilor, foarte puține lucruri scăpând minții dumneavoastră ascuțite. Excelați în comunicarea de toate 

tipurile, fiind candidații potriviți pentru a conduce o organizație. Vă simțiți bine într-un mediu curat și 

organizat, iar sfaturile recente de îngrijire a sănătății, în timpul pandemiei Covid-19, au fost pe gustul 

dumneavoastră.  Evadarea în natură, călătoriile în străinătate, vacanțele la malul mării și sporturile urbane vă 

relaxează.  
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BALANȚĂ (22 septembrie– 23 octombrie) 
Element: Aer                                                                   Piatră benefică: Agatul bleu 

Planeta care vă guvernează: Venus                                    Culori: albastru, roz 

Verb caracteristic: Echilibrez                                            Semn opus: Berbecul 

Meditație: Echilibrez dorințele conflictuale.                       Floare: Trandafirul 

Piatră prețioasă: Opalul                                                    Cuvânt-cheie: armonie 

          Sunteți un partener loial, a cărui creativitate este unul dintre punctele forte. Vă pricepeți să rezolvați 

probleme și vă folosiți abilitățile de consiliere și consultanță în domenii precum învățământ, psihologie și 

terapeutică. Preferați să vă trăiți viața alături de ,,perechea” dumneavoastră, căci singurătatea nu vă priește. 

Vă petreceți timpul liber dezlegând careuri de cuvinte încrucișate, urmărind programe TV, ascultând muzică 

sau vorbind la telefon. Datorită priceperii de a organiza evenimente sociale, sunteți solicitat să conduceți 

comitete de caritate, acțiuni în slujba comunității și pentru strângere de fonduri.  

 

 

SCORPION (23 octombrie – 22 noiembrie) 

Element: Apă                                                                   Piatră benefică: Granatul 

Planeta care vă guvernează: Pluton                                     Culori: roșu de Burgundia, negru 

Verb caracteristic: Creez.                                                  Semn opus: Taurul 

Meditație: Pot renunța la nevoia de a controla.                     Floare: Crizantema 

Piatră prețioasă: Topazul                                                   Cuvânt-cheie: intensitate 

          Aveți un interes psihologic profund pentru aflarea motivațiilor, precum și nevoia de a controla 

sentimentele altora, apelând la resursele lor emoționale sau materiale. Deseori, nici nu sunteți conștient de 

presiunea pe care o exercitați. Detectivul din dumneavoastră culege cele mai mărunte indicii pentru a 

înțelege ce îi motivează pe ceilalți în acțiunile lor. Aveți o voință de fier, o abordare serioasă a vieții și o 

abilitate pentru cercetare, păstrarea secretelor și rezolvarea problemelor. Sensul vieții și misterele ei vă 

mențin trează curiozitatea adăpostită în adâncul minții. Un obiectiv principal este să trăiți fără datorii și cu 

un control înțelept asupra cardului de credit. Sunteți foarte zelos și vă luați obligațiile în serios. Chiar și când 

apar crize uriașe, ca pandemia Covid-19, puteți renaște din cenușă ca pasărea Phoenix. 

 

 

SĂGETĂTOR (22 noiembrie – 21 decembrie) 

Element: Foc                                                                   Piatră benefică: Lapislazuli 

Planeta care vă guvernează: Jupiter                                   Culori: albastru-regal, purpuriu 

Verb caracteristic: Înțeleg.                                                Semn opus: Gemenii 

Meditație: Am timp să-mi explorez sufletul.                       Floare: Narcisa 

Piatră prețioasă: Turcoaza                                                Cuvânt-cheie: optimism 

          Vă plac descoperirile. Sunteți cunoscut ca o persoană care vrea să-și trăiască viața căutând noi 

experiențe. Vă place să ascultați poveștile străinilor, filosofiile lor de viață și motivele care i-au determinat 

să se mute departe de locurile natale. Sunteți foarte preocupat să modelați mentalitatea colaboratorilor, 

elevilor prin scris, predare sau publicistică. Luați atitudine când observați un comportament abuziv 

împotriva celor fără putere. Datorită calificărilor multiple, valorificați ceea ce ați învățat din fiecare 

experiență. Pentru dumneavoastră, mai mult înseamnă mai bine. Vă plac casele cu o arhitectură frumoasă, 

țesăturile bogate, copacii impunători, ca mestecenii, ulmii și stejarii. Vă plictisiți repede de tot ce înseamnă 

rutină și vă este greu să vă ascundeți dezinteresul. Puteți fi excelenți instructori, învățători, profesori, însă 

preferați să aveți autonomie în organizarea programului zilnic. 
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CAPRICORN (21 decembrie – 19 ianuarie) 

Element: Pământ                                                             Piatră benefică: Onixul 

Planeta care vă guvernează: Saturn                                    Culori: negru, verdele pădurii 

Verb caracteristic: Folosesc.                                             Semn opus: Racul 

Meditație: Cunosc puterea sufletului meu.                          Floare: Garoafa 

Piatră prețioasă: Granatul                                                 Cuvânt-cheie: ambiție 

          Modul impecabil în care vă asumați responsabilitatea vă asigură întotdeauna faima. Cu cât vi se 

încredințează mai multă responsabilitate, cu atât vă străduiți mai mult pentru a excela intelectual. În acest 

sens, doriți să ajungeți la cel mai înalt nivel al propriilor capacități. Afișați o latură extrem de competitivă, 

un umor sec și o inteligență sclipitoare. Prețuiți înțelepciunea dobândită prin experiență și rareori considerați 

că o persoană este nepotrivită din cauza acumulării anilor. Vă pricepeți la oameni și îi găsiți pe cei care 

împărtășesc aceleași valori cu dumneavoastră, devenind prieteni cu ei pentru tot restul vieții. Aveți un 

puternic spirit competitiv, respectați autoritatea, figurile paterne, șefii și guvernul. 

 

VĂRSĂTOR (19 ianuarie – 18 februarie) 

Element: Aer                                                                   Piatră benefică: Perla neagră 

Planeta care vă guvernează: Uranus                                   Culori: albastru-fluorescent, violet 

Verb caracteristic: Cunosc.                                               Semn opus: Leul 

Meditație: Sunt un izvor de creativitate.                             Floare: Orhideea 

Piatră prețioasă: Ametistul                                               Cuvânt-cheie: neconvențional 

          Aveți cea mai eterogenă combinație de trăsături dintre toate zodiile, arătându-vă atât latura 

convențională și prietenoasă, cât și înclinațiile excentrice, inovatoare și progresiste. Adevărul este că aveți o 

profunzime interioară deosebită, chiar dacă, pentru a șoca, faceți gesturi radicale, rebele și fățișe. Sunteți cel 

care sparge gheața, un maestru în a ține pasul cu evenimentele curente, o persoană încântătoare, cu o minte 

ageră și abilități analitice. În lumea dumneavoastră, comunicarea este esențială. Deseori, întrețineți legături 

cu persoane aflate la distanță și vă îndrăgostiți, mai întâi, de mintea cuiva și abia mai târziu de persoană. Vă 

place să cunoașteți mulți oameni, dar aveți puțini prieteni apropiați, pe care îi apreciați și cu care luați 

legătura frecvent. Deoarece preferați ca prieteniile să rămână, de cele mai multe ori, la un nivel impersonal, 

rareori se întâmplă să dezvăluiți multe lucruri despre viața dumneavoastră privată. 

 

PEȘTI (18 februarie – 20 martie) 

Element: Apă                                                                  Piatră benefică: Ametistul 

Planeta care vă guvernează: Neptun                                   Culori: verde-marin 

Verb caracteristic: Cred.                                                   Semn opus: Fecioară 

Meditație: Îmi fac drum cu succes printre emoții.                Floare: Nufărul 

Piatră prețioasă: Acvamarinul                                           Cuvânt-cheie: transcendență 

          Cei doi pești, care înoată în direcții opuse, reprezintă compasiune, inteligență, seriozitate, imaginație și 

o puternică dorință de a înțelege diferențele dintre punctele de vedere ale celorlalți. Ochii dumneavoastră 

luminoși sunt reflecția minții pătrunzătoare și exprimă plăcerea de a rezolva mistere. Vă place să acționați pe 

baza intuiției, să visați cu ochii deschiși, să simțiți, când cineva, la care țineți, are nevoie de ajutorul 

dumneavoastră. Cu inima plină de compasiune, înțelegeți repede nevoile presante ale celorlalți și le trimiteți 

cărți poștale de încurajare, mesaje și daruri pentru a-i scoate din starea de deprimare. A dărui iubire 

necondiționată este unul din punctele dumneavoastră forte, pe care îl demonstrați printr-un telefon, un 

mesaj, o plimbare, o carte bună, un spectacol de teatru interesant.  
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