CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ
“Limba este focul veghetor al Patriei, suflarea ei caldă,
sănătatea ei liber ziditoare de frumos. S-ar putea crede
că întreaga natură a trudit la zidirea Limbii Române”
Grigore Vieru
“Învăţătura din constrângere nu e făcută să rămână,
dar cea care pătrunde în suflet prin dragoste şi
bunăvoinţă, aceea rămâne acolo pentru totdeauna”
Ioan Gură de Aur
50 de ani au trecut în zbor…
Ştim cu toţii că într-o zi vom deveni o amintire, dar
va supravieţui întotdeauna dăruirea, sufletul, pasiunea pe
care le-am pus în slujba copiilor.
Disciplina limba şi literatura română are scopul de a
forma progresiv un tânăr capabil să înţeleagă lumea din
jurul său, să comunice şi să interacţioneze cu semenii,
exprimându-şi gânduri, stări, sentimente, opinii, să fie
sensibil la frumosul din natură şi la cel creat de om, să-şi
utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii
pentru rezolvarea unor probleme concrete în viaţa de zi
cu zi, să poată continua în orice fază a existenţei sale
procesul de învăţare.
În cadrul şcolii noastre, activitatea limba şi
literatura română s-a desfăşurat sub îndrumarea unor
profesori dedicaţi acestei profesii:
Generaţia 1964
Costea Sorina
Drăgan Aurora
Moldovan Maria †
Pop Angela

Printre ani şi amintiri…
Apian Floarea
Bradea Dorina
Bude Noreta
Frenţiu Elisabeta
Giurgiu Ioana
Hîruţă Aurelia
Hoza Doina
Ivan Maria
Jigmond Adriana
Litinski Mihai
Nagy Alexandru
Pop Anisia
Ştefănescu Nicoleta
Vultur Ligia
Zaig Lucia
Noua generaţie…
Bâltag Ramona
Tanco Georgeta
Savu Doris
În prezent…
Cîmpan Gavril
Horga Veronica
Rusu Veturia
Mihaiu Ancuţa
Pop Gabriela
Todea Monia
Trombitaş Cristina

Retrăind cele mai plăcute crâmpeie din viaţa de
profesor, mai tineri sau mai vârstnici, ne simţim fericiţi că
am ajuns să sărbătorim acest eveniment şi să ne bucurăm
de progresele Şcolii Gimnaziale Nr.1. Privirea îndreptată
spre trecutul acestei şcoli urmăreşte să surprindă cele mai
frumoase momente din timpul celor 50 de ani de calitate şi
performanţă. Indiferent de vremuri, profesorii şcolii
noastre şi-au urmat crezul, acela de a le asigura elevilor
care i-au trecut pragul o cât mai solidă pregătire pentru
ceea ce urmează să devină în viaţă. Rezutatele obţinute la
disciplina Limba şi literatura română atât la olimpiade şi
concursuri şcolare, cât şi la evaluări naţionale, au
individualizat-o printre celelalte instituţii de profil.

Dintre activitǎţi...
În cadrul atelierului de creaţie literară “Pe
urmele lui Eminescu...’’, elevii s-au manifestat ca nişte
adevǎraţi artişti...

La mijloc de veac, putem constata că de aici, din a
doua noastră casă, de-a lungul timpului, şi-au întins aripile
spre viaţă multe generaţii de copii, ce au devenit oameni
adevăraţi.
Un gând aniversar pentru GENE 1?
Competiţie. Lumină. Speranţă. Emoţie. Muncă. Zâmbete.
Recunoştinţă. Satisfacţie.
Trecut-au anii, oare când s-au dus ?
Prof. Cristina Trombitaş,
responsabil Comisia metodică Limba română

La festivitatea desfǎşuratǎ cu ocazia Zilei
Naţionale a României, cu toţii am fost uniţi...

