
      

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Aşa cum ne-am obişnuit, în fiecare an şcolar, activitatea 

de formare şi educare desfăşurată în cadrul Şcolii Generale Nr.1 
din  Bistriţa s-a fructificat în numeroase rezultate obţinute la 
concursurile şi olimpiadele şcolare desfăşurate la diverse 
discipline. 
 Astfel, în anul şcolar 2010-2011 în urma etapei judeţene a 
olimpiadelor şi concursurilor pe discipline, numeroşi elevi ai 
unităţii noastre şcolare au obţinut rezultate notabile, care ne 
onorează la nivelul judeţului: 14 elevi au obţinut premiul I, 
pentru locul al II-lea au fost calificaţi 6 elevi, pentru cel de-al 
treilea 4 elevi, iar 48 de elevi au fost răsplătiţi cu menţiuni, la 
acest nivel. 
 Aceste rezultate evocă munca susţinută de colectivul 
cadrelor didactice al şcolii, în vederea pregătirii elevilor. 
 Elevii calificaţi la etapa naţională şi profesorii însoţitori s-
au deplasat în diverse locuri ale ţării pentru a-şi demonstra 
nivelul ridicat de pregătire atins. Numeroase rezultate de nivel 
naţional califică pe locuri superioare Şcoala Generală Nr.1, prin 
elevii olimpici reprezentanţi:  BUHAI RAREŞ, clasa a VIII-a E, 
Olimpiada de matematică, profesor îndrumător Crăciunaş Rodica  
(elevul a renunţat la faza naţională a olimpiadei de matematică la 
care s-a calificat, în favoarea olimpiadei de informatică), din 
clasa a VIII-a E, BUHAI RAREŞ, locul I şi medalie de aur, şi 
UŢIU NICHITA, prima menţiune şi medalia de argint , 
olimpiada de informatică, profesor îndrumător Gălăţan Susana; 
UŢIU NICHITA, clasa a VIII-a E, olimpiada de fizică, profesor 
îndrumător Pop Maria; ZĂPÂRŢAN TATIANA, clasa a VII-a 
E, olimpiada de fizică, profesor îndrumător Voivod Mihaela; 
PAVELEA MIHAI, clasa a V-a E, olimpiada de educaţie 
tehnologică, profesor îndrumător Mişca Mirela; TĂMAŞ IULIA, 
clasa a VI-a C, olimpiada de limbă, comunicare şi literatura 
română, profesor îndrumător Mihaiu Anca; REBREANU 
IULIA, clasa a VI-a C, olimpiada de matematică, profesor 
îndrumător Crăciunaş Rodica; PUŞCAŞ GEORGIANA, clasa a 
VI-a C, Concursul Naţional  „+ - Poezie” , profesor îndrumător 
Mihaiu Anca şi Crăciunaş Rodica, RUS FRANCESCA, clasa a 
VIII-a D, cros, profesor antrenor Nagy Elisabeta şi Vultur Dorin; 
KOSTNER RICHARD, clasa a VIII-a E, cros, profesor antrenor 
Nagy Elisabeta; BOYTE RALUCA, clasa a VI-a C, şah, 
profesor antrenor Nagy Elisabeta. 
 Ne mândrim cu elevii Buhai Rareş şi Uţiu Nichita ,   
îndrumaţi de doamna profesor Gălăţan Susana, care au fost 
selecţionaţi în lotul naţional de informatică şi vor reprezenta ţara 
în confruntările internaţionale. 
Conducerea şcolii le adresează felicitări elevilor, 
consideraţie colectivului de cadre didactice şi 
mulţumiri părinţilor care au optat pentru şcoala 
noastră! 
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COORDONATELE   ZIARULUI: 
 - cutia poştală – la parter; - adresa de 

e-mail: planetascoala@yahoo.com; 
 - http://www.didactic.ro (în 

curând…); 
    - http://sc1bistrita.scoli.edu.ro (în 

BUHAI RAREŞ, locul I 
şi medalie de aur la 
Olimpiada Naţională de 
Informatică; 
 
UŢIU NICHITA, prima 
menţiune şi medalia de 
argint la Olimpiada 
Naţională de 
Informatică; 
participare la Olimpiada 
Naţională de Fizică; 

ZĂPÂRŢAN TATIANA 
participare Olimpiada 
Naţională de Fizică; 
 
TĂMAŞ IULIA, 
participare Olimpiada 
Naţionala de Limbă, 
Comunicare  şi 
Literatura română;

REBREANU IULIA 
participare  Olimpiada 
Naţională de 
Matematică; 
 
PUŞCAŞ 
GEORGIANA, menţiune 
la  Concursul Naţional   
“+ - Poezie”;

BOYTE RALUCA 
participare Campionatul 
Naţional de Şah; 
 
PAVELEA MIHAI 
participare Olimpiada 
Naţională de Educaţie 
Tehnologică; 

RUS FRANCESCA, 
participare Campionatul 
Naţional de Cros; 
 
KOSTNER RICHARD 
participare la  
Campionatul Naţional 
de Cros; 

 Prof. Şigovan Lidia Mia – directorul Şcolii Generale Nr. 1 Bistriţa



      

 

 
 
 
 
 
 

 
 

        
 
 
  
         În viaţa unui elev, NU notele ar 
trebui să fie cel mai important lucru ci 
CUNOŞTINŢELE, ABILITĂŢILE, 
EDUCAŢIA ELEVULUI, însă când 
ambiţia sa este distrusă de pretenţiile 
prea mari ale părinţilor, copilul devine 
dezorientat. 
          Unii elevi încearcă să atingă 
maximul pe care îl impun părinţii lor, 
prin exagerarea învăţării.Vor să fie cei 
mai buni şi vor face tot ce le                    
va sta în putinţă pentru                            
a-şi satisface părinţii.                               
Acesta nu este neapărat                           
un lucru rău, însă exagerarea                   
poate avea consecinţe grave.                    
De exemplu: temele vor ţine pănâ 
noaptea târziu şi se vor trezi foarte 
dimineaţă ca să mai repete; vor sări 
peste mese pentru că nu au timp, 
deoarece trebuie să înveţe; pentru a se 
asigura de rezultate satisfăcătoare 
pentru părinţi vor încerca alte metode, 
cum ar fi copiatul. 
           Însă, mai este o categorie de 
elevi ce cade în extrema cealaltă:  
refuză să mai înveţe, pe motiv că vor să 
le demonstreze părinţilor că,la fel ca şi 
ei, au limite, nu pot mai mult! 
           Părinţii ar trebui să îşi susţină 
copii şi să îi ajute să obţină rezultatele 
dorite, nu doar să îi streseze spunându-
le că nu sunt buni la nimic şi 
comparându-i cu cei mai buni elevi din 
clasă, sau privându-i de timpul liber, pe 
motiv că nu ar învăţa destul. Ar trebui 
să îşi accepte copiii aşa cum sunt, să 
înţeleagă că le seamănă lor, nu 
părinţilor colegului X, care poate mai 
mult ca el! Aşa sunt unii copiii, foarte 
performanţi, pentru că provin din 
părinţi performanţi, care le sunt bune 
modele, care îşi fac timp să îi ajute, 
care au linişte în familie - condiţie 
obligatorie pentru a învăţa! 

Poate spori prin 1) realizarea de 
activităţi practice multe; 2) eliminarea 
informaţiilor inutile; 3) diversificarea 
metodelor de predare; 4) atitudine mai 
caldă, mai răbdătoare, mai apropiată a 
profesorilor faţă de elevi;  

5) strădanie crescută a elevilor faţă de carte; 6) de a se 
manifesta dispoziţie faţă de munca de către toţi care vin la 
şcoală; 7) reconsiderarea părerii despre şcoală: este locul în 
care vin să învăţ!!!; 8)să nu se facă discriminări între elevi; 
9) să se respecte opţiunile elevilor, mai ales dacă sunt 
consultaţi; 10) să se organizeze opţionale mai variate şi 
eficiente; 11) să se ofere activităţi solicitate de elevi ca loisir-
uri în şcoală, după ore, contra cost;  

12)schimbarea mentalităţii părinţilor cu privire la aşteptările din partea 
copiilor; 13)am dori opţionale care să ne bine dispună:dans, jocuri, “arta 
conversaţiei”teatru, curs de prim ajutor, cultură medicală; 
gastronomie;muzică, pictură, jurnalism, educarea bunelor maniere. 

Dezbatere Lăpuşte Geta & grupa  “Jurnaliştii” «UE», Boyte Raluca, clasa a VI-a C 

Cătinean Sorina, Ignat Emanuel, Măhălean 
Bianca, Naşca Răzvan, 

clasa  a IV-a , 
 Matematică 

Ursa Mihai,  
clasa  a VII-a A, 

Biologie 

Dragotă Laurenţiu,
clasa    a VIII-a D, 

Desen 

Tămaş Iulia, 
clasa a VI-a C, 

Fizică 

Chiţimuş Viviana,  
clasa  a VIII-a D 

Geografie, Chimie 

Marţian Paul, 
clasa  a VI-a C, 

Religie 

Zoltan Beatrice,  
clasa  a VIII-a E, 
Limba germană 



      

 

 
 

În acest articol aş vrea să vă vorbesc despre 
Internet, să vedem cu ce ne ajută, cum provoacă 
dependenţă şi ce soluţii avem. Copiii încep din ce în ce 
mai mult să-şi petreacă timpul navigând pe Internet, şi 
nu este cu întru totul greşit pentru că prin Internet 
putem să comunicăm cu persoane aflate la mare 
depărtare, avem acces la o multitudine de informaţii 
despre o stradă, un scriitor, un film, un joc, un animal 
sau putem face cumpărături pe Internet,  etc. 

 La început este doar curiozitate…intrăm pe 
diferite reţele sociale (Hi5, Facebook, MySpace, 
Twitter etc) sau jucăm diferite jucuri online, intrăm pe 
messenger sau pe e-mail si cu timpul parcă ,,ne fură’’, 
în loc să petrecem 1-2 ore în faţa calculatorului copiii 
dependenţi de Internet petrec şi câte 4-5 ore. Odată cu 
apariţia dependenţei uităm de lucrurile importante: nu 
mai facem sport, nu mai petrecem timpul cu prietenii, 
uităm de familie, nu mai practicăm alte loisir-uri, nu ne 
mai odihnim si mai ales neglijăm şcoala! Ce este mai 
grav este că dependenţa de Internet duce la depresie, 
micşorează capacitatea de concentrare şi ne face mai 
vulnerabili la bolile mintale, nu mai vorbim de faptul că 
tinerii pot accesa site-uri inadecvate, ajung să vorbească 
cu persoane străine cu intenţii ascunse, etc.  

Ce putem face? În primul rând părinţii ar 
trebui să monitorizeze site-urile pe care intră copiii lor, 
să le amintească copiilor că este mai bine să citească o 
carte, să se întâlnească cu prietenii lor şi să petreacă 
timp în aer liber decât să stea pe Internet, să limiteze 
timpul copiilor petrecut pe Internet, să înveţe copiii să 
nu-şi dea datele personale, etc. 

Aşa că haideţi să schimbăm ceva! Să nu mai 
petrecem atât de mult timp în faţa calculatorului, să 
petrecem mai mult timp în aer liber, să ieşim cu 
prietenii, să citim, să mergem la spectacole pentru că 
doar aşa ne putem asigura o viaţa lungă şi prosperă! 
                                        Chiuzan Cristiana, clasa a  VIII-a D

 
 
 
  

În zilele noastre, adolescenţii şi în 
general toţi copiii, îşi petrec timpul diferit faţă de 
părinţii lor, de celelalte generaţii. Acele generaţii 
nu aveau tehnologie aşa modernă, nu aveau 
televizor, calculator sau telefon mobil.Atunci se 
petrecea mai mult timp pe afară, mai mult timp 
împreună cu prietenii, mergeai la plimbare, astfel 
cunoscând alte persoane. Aşa ar spune acum 
părinţii noştri. Acum se comunică altfel, exista 
telefonie mobila, internet, poţi vorbi cu oricine, 
din orice parte a lumii oriunde te-ai afla, îl poţi 
vedea, îl poţi auzi, îi poţi trimite texte, poze, 
filme, melodii, poţi vorbi cu necunoscuţi, cu 
oameni din alte ţări, îţi poţi face prieteni din 
oraşe în care nu ai călcat sau de pe alte 
continente. Plimbările sunt înlocuite cu navigatul 
pe internet, statul în aer liber este înlocuit de 
statul pe calculator, întâlnirile pe afară sunt 
înlocuite cu discuţiile de pe "mess" şi 
cinematografele sunt acum pe DVD. Din această 
cauză copii nu mai fac sport, mişcare, iar mulţi 
dintre ei nu ştiu nici măcar să danseze. Dar nu 
toţi adolescenţii sunt aşa. Unii adolescenţi 
practică şi activităţi mai folositoare. Unii fac 
sport, alţii joacă măcar biliard, se mai dau din 
când în când pe role, jocurile de cărţi încă sunt 
acceptate, unii merg la patinoar, la munte, pe 
pârtiile de ski. 
  
 

 
O problemă este modelul pe care îl are 

adolescentul. Dacă părinţii lui stau în faţa televizorului, 
fumând, dacă stau mai tot timpul pe calculator, probabil 
aşa va face şi adolescentul, căruia îi va fi mai greu să-şi 
ia rucsacul şi să meargă pe munte sau să meargă la un 
curs de dans sau de înot.   

Grama, clasa a  VIII-a D

 
         
 
 
 

Consiliul Elevilor reprezintă o formă de organizare                       
asociativă a elevilor cu un rol important în democratizarea şcolii şi a 
relaţiilor profesor-elev. În cadrul consiliului elevilor la nivelul şcolii 
noastre au fost aleşi în mod democratic un preşedinte , trei vicepreşedinţi şi 
un secretar. De asemenea acesta este  format din liderii fiecărei clase. 
Scopul principal al consiliului elevilor îl constituie desfăşurarea normală, 
optimă activităţiilor educative şi sportive din şcoala noastră .Acesta poate fi 
convocat în ‘’şedinţa de lucru’’ la solicitarea directorului şcolii, directorului 
educativ sau a majorităţii şefilor de clasă şi se întruneşte de regulă lunar 
într-o dată stabilită ulterior.                                                                          
 Membrii au următoarele atribuţii: informarea colegilor de clasă privind 
decizile luate în cadrul unei întruniri, propunerea de proiecte ,punerea în 
practică a proiectelor elaborate ,respectarea regulamentului de ordine 
interioară, asigură legătura între clasa pe care o reprezintă şi C.S.E. 
În cadrul C.S.E. există urmatoarele departamente : mediu/ ecologie, 
cultural-artistic, sport, informare, avocatul elevului. Fiecare departament 
are câte un director de departament din C.S.E. sau din rândul elevilor.În 
viitor consiliul şcolar al eleviilor îşi propune: activităţi sportive şi 
manifestări culturale în cadrul zilei de 9 mai.                

Roşu Ioana, clasa a VIII.a D «Copilărie fericită», Scuturici Daria, clasa a V-a A 



      

 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
      
 
      Dacă atunci când eram mici doream să ne facem doctori, 
profesori, poliţişti, acum când am crescut ne dăm seama că nu este atât 
de simplu să ne alegem cariera şi în primul rând liceul.  
      Alegerea meseriei este un proces de cunoaştere, dar şi unul afectiv.
      Este adevărat că primele modele la care ne raportăm noi copiii 
sunt părinţii noştrii, iar pe măsură ce creştem cercul de cunoştinţe se 
lărgeşte, cu care părinţii nu sunt întotdeauna de acord.  
      Uneori presiunea părinţilor, dacă aceasta există, nu face decât să 
ne dezorienteze pe noi adolescenţii.  
      În alegerea meseriei trebuie să ţinem cont de talentul nostru, 
aptitudinile şi dorinţele, dar şi de realitatea societăţii actuale  aşa cum 
o percepem noi tinerii de astăzi. Cu toţii ne dorim cu entuziasm să ne 
îndeplinim visul, visul de astăzi să devină realitatea de mâine.  

Papiu Iulia Cristina, clasa a VIII-a E

Cred că suntem toţi de accord că atunci când 
privim o persoană în ochi înţelegem nenumărate 
lucruri. Dar oare sunt adevărate lucrurile pe care le 
“citim” din privirile celorlalţi? 
Bineînţeles! De ce? Pur şi simplu pentru că ochi nu 
mint, ei sunt oglinda sufletului. 
          Misterioşi sau mult prea sinceri, fascinanţi sau 
plini de culoare, liniştiţi sau extrem de expresivi, ochii 
sunt cei care oferă viaţă şi personalitate fiecărui chip. 
           Indiferent că sunt albaştri, negri, verzi sau 
căprui, ochii oglindesc ceea ce sufletul vrea să spună, 
chiar şi când acesta nu îndrăzneşte să o facă. 

Zoltan Beatrice, clasa VIII-a E

 
 
 
 
 

În Marea Britanie, şcoala începe pentru copii de la vârsta 
de 5 ani. Şcoala obligatorie este până la 16 ani şi cuprinde 11 clase 
împărţite în şcoala primară şi secundară. În Anglia este ILEGAL ca 
un copil peste 5 ani să nu meargă la şcoală. Programul şcolii din 
Anglia începe la ora 8 şi se termină până la orele 15. Pe durata 
aceasta se serveşte prânzul, care este gratuit. Materiile lor sunt 
dispuse după un alt program, astfel că, fiecare materie are o durată 
mai scurtă şi se predau mai multe materii. 

În şcoli se pune foarte tare accentul pe promovarea şi 
apărarea religiei (există program de rugăciune comună, care este 
impus de lege, se permite îmbrăcămintea tradiţională a unor culturi 
sau religii, în şcoală se urmăreşte ca elevul să fie familiarizat cu 
diferitele religii din lume, examinează rolul familiei în activitatea şi 
credinţa religioasă). 
Şcoala promovează valori cum ar fi adevărul, dreptatea şi 
respectul. În Anglia nu se permite la elevi superficialitatea, lenea 
sau lipsa de respect. 

Văran Tudor, clasa a  VIII-a E

«Zâna primăverii», Drăguş Ana Maria, clasa a VI-a A 

 
“MODERN”: *nu are timp destul pentru familie; *crede că reuşita materială este cea 

mai importantă; *consumator de fast-food; *este egoist ; *ţine mult la aparenţe ; *este prefăcut; 
*este naiv: crede în reclame,este influenţabil ; *manifestă prea puţină afecţiune ; *nu îşi pune 
familia pe primul loc; *este stresat ; *nu are simţul răspunderii; *preia şabloane ; *nu se implică ; 
*este superficial informat; *determină destrămarea familiei; *ignoră copilul, nu îl ia în serios ; 
*face promisiuni pe care nu le onorează; *se îmbracă la modă ; *ascultă muzică la modă ; 
*risipeşte pentru satisfacerea “modernismelor” ;  *nu este original, este imitator ; *lipsit de 
modestie ;   *se plânge pentru orice, de copil *are pretenţii nejustificate  de   la copil... ; 

“INTELIGENT”: ~nu îşi blamează copilul; ~îi acordă suficient timp 
copilului;~îşi respectă reciproc intimitatea; ~îşi recunoaşte greşelile, cere iertare; ~este 
discret, nu îi face observaţii în public; ~îl lasa să înveţe şi din propriile greşeli; ~se 
interesează de anturaj, de situaţia lui şcolară; ~îl asigură de sprijin; ~ nu îl suprasolicită , 
îi dă răgaz să se şi bucure de copilărie; ~îi explică şi latura negativă a vieţii, 
probabilitatea şi gustul amar al eşecului; ~are simţul umorului; ~este pozitiv;~îl învaţă 
să accepte condiţia (modestă) a familiei din care face parte; ~îl educă să trăiască 
sănătos(alimentaţie, igienă, loisir-uri); ~îi dezvoltă talentele; ~se implică în hobby-urile 
copilului; ~îşi respectă cuvântul dat;.... 

 
CONCLUZIILE COPIILOR:
-copilul ar trebui să fie 
prioritatea 1 în familie! 
-părinţii moderni devin tot mai 
numeroşi; 
-pentru viaţa de                         
familie valorile                            
consacrate                       sunt 
mai bune; 
 
 
ORICE PĂRINTE AR 
TREBUI SĂ AIBĂ  ÎN 
VEDERE CĂ DĂ EXEMPLU 
COPIILOR SĂI! 



      

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Un copil de rând are multe vise, dorinţe. O persoană cu înţelepciune este 
toată viaţa un 'copil', are în suflet măcar o urmă de visare, de fericire şi bunătate. 
A fi inteligent nu e acelaşi lucru cu a fi înţelept. Poţi fi inteligent, dar fără urmă
de visare...sau decopilărie. Un om cu suflet de copil e o specie pe cale de 
dispariţie, e ceva nemaiîntâlnit. Acesta visează la un viitor măreţ, la inovaţie, se 
gândeşte la binele altora, visează ceea ce ar visa toţi, dar din păcate oamenii sunt 
neputincioşi, şi astfel nu pot visa, decum sa realizeze şi să-şi împlinească visele.
Un suflet de copil îşi închipuie că totul e perfect, etern, infinit, pe scurt: un vis. O 
astfel de persoană ar trebui să rămână astfel toată viaţa, dar îşi pierde această 
esenţă, pe parcursul maturizării, esenţă care te face să creezi ceva care pare a fi 
din alt Univers, să descoperi lucruri noi şi chiar să revoluţionezi lumea. Toţi au 
fost copii odată. Dar astfel de persoane sunt foarte rare. Oamenii pe care tocmai 
i-am caracterizat sunt artiştii, cercetătorii, cei ce creează ceva din elemente 
simple, de bază, cei ce respectă lumea, mediul, natura, propriul trup, au un punct 
de vedere propriu,bine împământat în caracterul lor...sunt neexageraţi, divini.
Toate acestea fiind spuse, vreau să le reamintesc tuturor să privească la persoana 
de lângă, căci poate fi un copil. Există o speranţă, căci încă mai există copii. 

 
Dragotă Laurenţiu, clasa a VIII-a E

...se  manifestă cel mai des astfel: 
- Voce caldă, cuvinte frumoase, daruri; 
- Încredere;  
- Visare; 
- Fapte, gesturi; 
- Privire; 
- Sinceritate; 
- Alint; 
- Ajutorare; 
- Acordare de timp; 
- Îmbrăţişare, sărut; 
- Entuziasm; 
- Surprize; 
- Sms; 
- Emoţie; 
- Zâmbet; 
- Comunicare, şoaptă; 
- Gesturi tandre; 
- Fidelitate; 
- Curaj; 
- Acordare de atenţie; 
- Apreciere; 
- Atenţie maximă; 
- Corectare delicată, discretă. 

 
 
- Adolescenţii; 
- Cel bun; 
- Cel care are vocaţia fericirii; 
- O persoană sociabilă; 
- Cei care sunt iubiţi; 
- Părinţii; 
- Cei generoşi, milostivi; 
 
 
 
 
- Egocentristul; 
- Egoistul; 
- Cei cu handicap de iubire;  
- Narcisiştii; 
- Cei răi; 
- Cei ce refuză; 
 

 
 

 
- Pe milostivi; 
- Pe frumoşi; 
- Pe sinceri; 
- Pe educaţi; 
- Pe normali; 
- Pe serioşi; 
- Pe sufletişti. 
- Pe oricare ne iubeşte. 

 
 

- Cei răi; 
- Pe zgârciţi; 
- Pe egoişti; 
- Pe violenţi, duri, obraznici; 
- Pe duşmani; 
- Pe morocănoşi; 
- Pe leneşi; 
- Pe îngâmfaţi, lăudăroşi; 
- Pe nesimţiţi; 
- Pe făţarnici, prefăcuţi; 
- Pe golani; 
- Pe materialişti; 
- Pe trădători. 
 
Asemăn iubirea cu…. 

Fericirea, zâmbetul, tandreţea, 
rafinament,zână, prinţesă, 
entuziasm, prospeţimea, 
sensibilitatea, infinitul. 

 

«Copilărie», Rus Nicoleta, clasa a VIII-a E 

Cine iubeşte? 

Cine nu iubeşte? 

Pe cine iubim? 

Pe cine nu iubim? 



      

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sau arta de a fi o fată frumoasă, are câteva trăsături, 
rezumate prin câteva propuneri:

1. Fii hotărâtă!
Pentru a reuşi ceva, trebuie să crezi în obiectivele pe care ţi 
le propui,să ai  multă încredere în tine. Trebuie să fii foarte 

convingătoare. Dacă eşti perseverentă şi ştii ce-ţi doreşti, 
vei reuşi!

2. Pune-ţi în valoare atuurile!
Fiecare persoană este unică în felul său. Cu toţii avem 

plusuri şi minusuri; important este să ne punem calităţile în 
valoare şi să încercăm să ne ascundem defectele!

3. Păstrează-ţi frumuseţea naturală!
Puţin machiaj face minuni, dar atat: puţin!

4. Ai încredere în tine!
Succesul constă în siguranţa ta. Aşa că învaţă să  accepţi 

complimentele cu delicateţe şi să crezi cu adevărat când îţi 
spune un băiat că eşti frumoasă!

5. Păstrează-ţi misterul
              Mulţi oameni nu trebuie să ştie multe despre tine. 

Păstrează câteva secrete, surprinde-i!
6. Fii feminină!

Băieţii sunt fermecaţi tocmai de delicateţea feminină, de 
eleganţa pe care o afişăm. La orice ocazie trebuie să fim 

îmbrăcate corespunzător ocaziei şi vârstei!
7. Vorbeşte cu măsură!

Unul din secretele curtezanelor era acela că ştiau mereu 
când şi ce să spună. Arta conversaţiei se învaţă treptat. 

8. Haz de necaz!
Se spune că umorul este unul dintre cele mai importante 

afrodisiace, aşa că, liber la râs. Băieţilor le plac fetele 
vesele!

                                  Rus Francesca, clasa a VIII-a  D

De multe ori i-am auzit pe oamenii din jurul 
nostru pronunţând cuvântul “liber”. Unii erau liberi 
pentru că nu mai stăteau cu părinţii, alţii pentru că 
divorţaseră, iar alţii din diferite motive stupide. Dar, 
oare, ce înseamnă cu adevarat să fii liber? Ce este 
libertatea? Şi… noi chiar suntem liberi?  
Răspunsurile… cine le ştie? 
  Libertatea face parte din noi, într-un fel sau 
altul. Ne putem da seama că deţinuţii, chiar dacă 
sunt închişi între patru pereţi, ei au mintea liberă… 
Cred că libertatea este liberă numai în natură. De 
câmpii, păduri, cascade, frunze, buburuze, de tot 
ceea ce e frumos şi plăcut. Dacă ar fi să mă aflu în 
faţa unei cascade, să o vad cum vine răzbunătoare 
spre pământ, să-i miros şi  să-i simt stropii, singurul 
lucru pe care mi l-ar murmura, la nesfârşit ar fi: 
”libertate”. 
 Îmi place să  cred că, toamna, frunzele nu 
zboară spre moarte, ci zboară să fie libere, sau să nu 
mai depindă de o ramură care poate oricând să ia 
foc, să fie tăiată sau ruptă de furtună. Şi furtuna, 
care face ravagii, nu este ea liberă? Liberă să se 
supere pe noi, să se joace prin păduri… 
 Bătrânii au o libertate specifică, cea a 
amintirilor.  
 Pentru noi, care nu suntem nici bolnavi şi nici 
bătrâni, când dormim ajungem în lumea viselor, şi 
atunci suntem cu adevărat liberi. Liberi, în cel mai 
înălţător sens al cuvântului vom fi... când oare? 
Poate când facem binele, vedem frumosul, năzuim 
la împliniri sufleteşti!  
          Inspirată din  idei diferite de pe mai multe 
site-uri şi din propia mea experienţă. 

                                                   Claudia Pop, clasa a VII-a  E 

      
       Fericirea este o stare de spirit minunată, care se caracterizează prin emoţii pozitive. Ea apare 
atunci când un lucru pe care ni-l doream se indeplineşte. Se manifestă prin foarte multe feluri, 
cum ar fi: 
                                                    
 
 
 
 
         
 
 
         Fericirea se poate citi in ochii oamenilor deoarece ei atunci când sunt fericiţi sunt mai buni 
la suflet si mai sociabili. 
         O mare problemă estea aceea că mulţi consideră banii, ca fiind sursa cea mai importantă de 
fericire, există multe proverbe şi zicători din care reiese faptul că “Banii nu aduc fericirea”, lucru 
care dealtfel este adevărat deoarece atunci când noi murim ne rămâne doar sufletul, care merge la 
Ceruri şi unde se vede dacă este fericit sau trist, iar omul după ce moare ramâne doar cu acea 
fericire sau tristeţe. 
          Fericirea se manifestă prin iubire datorită faptului că atunci când suntem fericiţi, simţim să 
împărtăşim acea fericire cu o persoană dragă. Prin mulţumire si recunoştinţă deoarece atunci când 
cineva ne face un lucru bun, care ne bucură simţim că trebuie să ii mulţumim si să fim 
recunoscători, sau să ne revanşăm, făcând o faptă bună pentru acea persoană. 
           Nu Uitaţi Să Fiţi fericiţi,este cel mai important!!!              

Colceriu Paul , clasa a VIII-a D                              «Sosirea primăverii», Forrai Alexandra, clasa a V-a A 

Iubire             Zâmbete 
Fapte bune                              Pace şi înţelegere 
           Mulţumire                           Recunoştinţă 



      

 

 

-să mă implic in organizarea lumii /Tudor; 
-informând-o /Anca; 
-educând-o /Nico; 
-exprimandu-mă /Lau; 
-prin voluntariat /Cris; 
-promovand fapte bune /Ilinca; 
-promovand idei noi /Anca; 
-oferind ajutor, asistenţă; 
-corectarea,indreptarea unor caractere/Tudor; 
-acord şanse egale /Anca; 
-prin consecvenţă /Roxy; 
-demascarea răilor/Ana; 
-curăţând-o /Andreea; 
-prin progrese personale /Laura; 
-incurajez gandirea pozitiva/Roxy; 
-sa bucuri pe cineva; 
-să zâmbim /Anca; 
-invăţăm să ajutăm /Tudor; 
-mulţumim /Nico; 
-nu ma dau batut /Tudor; 
-educarea sincerităţii /Ana; 
-imbogatim cultura generala; 
-ne difersificam modul de viata /Nico; 
-ne manifestam politicos /Roxy; 
-nu risipim /Ana; 
-atenţionăm /Nico; 
-colaboram /Anca; 
-să conservăm natura; 
-îmfrumuseţând mediul inconjurător. 

 
 

 

Dezbatere Lăpuşte Geta &  
grupa  “Jurnaliştii” 

 
 
 

 
 
 
 
 

-fără infractori /Tudor; 
-fără violenţă /Bea; 
-fără ură /Lau; 
-mai civilizată /Anca; 
-veselă,ingrijită /Nico; 
-cumpătată, nerisipitoare /Lau; 
-discretă /Tudor; 
-fără invidie /Bea; 
-sinceră /Iulia; 
-fără discriminări /Erika; 
-nepoluată,curată /Cris; 
-originală /Lau; 
-implicată /Tudor; 
-cu bun simţ /Roxy; 
-cu oameni generoşi /Anca; 
-educată,rafinată /Anca; 
-onestă /Nico; 
-cultivata /Lau; 
-necorupta /Bogdan; 
-responsabila /Vivi; 
-care promoveaza corecta 
 valorile /Laura; 
-decentă /Daci; 
-modestă /Bogdan; 
-tolerantă /Adina; 
-tehnologizată /Lau; 
-care acordă şanse egale /Laura; 
-fericită /Anca; 
-harnică /Nico; 

-cooperantă /Lau; 
-sanatoasă /Nemes; 
-fără şantaj /Bogdan; 
-iubitoare /Lau; 
-modernă /Lau; 
-receptivă /Roxy; 
-pacifistă /Paul; 
-fără droguri; 
-organizată /Anca; 
-fără egoişti; 
-lipsită de alcolişti /Andreea; 
-unită /Bea; 
-informată /Paul; 
-bine gestionată,de conducători 
înţelepţi /Anca; 
-păstrătoare de tradiţii /Ana; 
-progresivă /Ana; 
-obiectivă /Tudor; 
-fără monopol /Daci;

 
Lumina din cer la Ierusalim! 
 

Este cunoscută tuturor slujba din dimineaţa învierii când în biserica cuprinsă de 
întuneric, preotul cu lumânarea aprinsă apare în uşile împărăteşti chemând solemn 
credincioşii: "Veniţi de luaţi lumina!" 

Această slujba pascală provine de la acea ceremonie care                                            
are loc în fiecare an de Sfintele Paşti, în biserică Învierii din Ierusalim.                                     
Acolo se coboara in chip suprafiresc Lumina Sfanta din cer. 
Aceasta minune este o dovadă palpabilă a faptului că Biserica                                                
ortodoxă  deţine şi mărturiseşte adevărul nealterat al Mantuitorului                                           
Hristos. Lumina Sfântă este un dar care coboară de la "Părintele Luminilor" la ceremonia ce 
are loc în fiecare an în Sâmbăta  Mare la Bazilica Sfântului Mormânt la Ierusalim. Patriarhul 
Ierusalimului intră singur şi îngenunchează în faţa Sfâmtului Mormânt, rugandu-se "Să ne 
rugăm să vină Lumina!". Miile de pelerini aşteaptă cu emoţie să coboare Focul sacru din cer.
Deodată prin cupola cea mare a bisericii coboară în zig-zag  ca un fulger Lumina şi o rază 
subţire de foc intră în cripta  Sfântului Mormânt, aprinzând candela şi lumânările din mâna 
Patriarhului. Cripta devine luminată. 

Patriarhul plin de bucurie iese din Sf ântul Mormânt cu cele două mănunchiuri a 
câte 33 de lumânari mari aprinse şi de 3 ori adresează chemarea "Veniţi de luaţi lumină!"  
În acest timp lumina aleargă prin biserica Învierii, aprinzând spontan lumânările 
credincioşilor. E   minunata  această lumină misterioasă, albastruie care mângăie şi nu arde. 
În câteva clipe biserica se preschimbă într-o mare de foc şi credincioşii sunt copleşiţi de 
sentimentul bucuriei că au fost martori ai acestei minuni. La această iubire a lui Dumnezeu 
suntem datori să răspundem cu recunoştinţă umblând ca  "fii ai luminii", adică străduindu-ne 
ca lumina harului şi a adevarului să ne umple sufletul. 

Chitimuş Viviana, clasa a VIII-a D «Primăvara înflorită», Ileni Andreea, clasa a V-a  C
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Este extraordinar să poţi 

face ceva pentru semenii tăi! 
Minunat este, atâta timp cât 
nu aştepţi nimic în schimb, 
decât poate un zâmbet calm 
pe feţele schimbate de durere. 
Aşa că am încercat să facem 
şi noi ceva...şi elevi şi 
profesori. De nouă ani 
încoace, în urma Târgului de 
Paşte, sumele modice care s-
au strâns din vânzarea 
produselor /creaţiilor cu 
specific pascal , realizate de 
elevii noştri, la orele de limbi 
străine, au "plecat" către cei 
care au nevoie de noi, care nu 
cer ajutor, dar care, culmea, 
ne educă....prin suferinţa lor, 
ne învaţă să fim mai buni, 
pentru că EI /copilaşii 
suferinzi, ne învaţă că  
Dumnezeu există, e cu noi... 
          
Catedra de limbi moderne 

 
 
Un mic efort al 

elevilor şcolii noastre a 
adus zâmbetul şi bucuria 
copiilor de la şcoala din 
satul “Moruţi”. 
Prin intermediul fundaţiei 
“Inocenţi” care ne-a 
propus această activitate, 
am adunat cărţi şi jucări, 
pe care le-am donat 
acestora. 
Câţiva reprezentanţi ai 
şcolii noastre, împreună 
cu membrii fundaţiei au 
făcut cunoştinţă cu micii 
şcolari care aşteptau 
nerbdători şi cărora le-au 
fost oferite  lucrurile  
strânse de la binevoitorii 
noştri elevi . 
Aceste activităţi au un 
mare impact asupra 
contribuirii  elevilor la 
dezvoltarea societăţii. 

Rus Nicoleta Cristina, 
clasa a VII-a E

«Primăvara strălucitoare», Găurean Sebastian, clasa a VI-a D 

«Vis de primăvară», Cristea Patricia, clasa a VI-a B 



      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

şi italiene, ansambluri corale foarte apreciate. ”Cântecul 
Copilăriei” în mod agreabil festivalul. Şezătoarea, ca 
manifestare folclorică specific românească, a reprezentat un 
moment inedit care s-a bucurat de mult succes. 

         ... 

Valorosul potenţial al Şcolii Generale nr.1 din Bistriţa, a 
fost pus în valoare azi    9 MAI, cu ocazia festivalului 
Naţiunilor, desfasurat la initiativa grupului de jurnalisti, 
indrumati de prof. Geta Lăpuşte. 
Acest festival de mare anvergură, desfăşurat în curtea 
şcolii, a fost o manifestare cultural artistică care a dat 
posibilitatea afirmării  a sute de elevi, coordonati de 30 
cadre didactice implicate în desfăşurarea sa. Prezenatarea 
a fost realizată de către elevii voluntari Anamaria 
Chiuzan, VIII D şi Tudor Varan, VIII E. 
Manifestarea artistică a debutat cu orchestra şi corul 
şcolii, care au prezentat un mini –recital început cu imnul 
U.E.”Odă Bucuriei”, urmat de o scurtă prezentare a 
Uniunii Europene de către echipajul clasei a VI-a C, 
echipaj laureat la concursul “Europa de mâine” care s-a 
desfăşurat cu câteva zile în urmă. Apoi, “ Parada  
naţiunilor” unde 27 de elevi ai clasei a III –a A, au 
prezentat câte o natiune. 
Minorităţile naţionale au fost reprezentate de  cântece şi 
dansuri specifice. Clasa a IV –a C a prezentat “Măşti 
hazlii”. Şi-au prezenatat talentul solişti vocali şi 
instrumentali, urmaţi de ansambluri de dansuri 
tradiţionale scoţiene, italiene, spaniole, austriece, 
româneşti,  printre care au prezentat şi melodii maghiare 



      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
Într-o atmosferă destinsă, netulburată decât  de o scurtă ploicică calduţă, 

care anume a încurajat artisştii şcolii noastre, alături de cadrele didactice care i-au 
susţinut, de părinţii lor invitaţi să îi vadă în aceste momente semnificative ale 
vieţii lor şi alături de care au trăit emoţiile afirmării lor pe scena ăcolii, 
reprezentaţi ai mass-mediei locale, etc., am sărbatorit, cu bucurie, împreună, ziua 
Europei. 

Acestui festival i s-a adaugat şi o expoziţie  culinară numită  ”Bucătăria 
Europeană cosmopolită”, în care grupa de  elevi jurnalişti, reprezentând naţiunile 
U.E, au gătit câte o reţetă specifică ţărilor membre. Produsele au fost expuse la 
un stand alăturat scenei, fiecare cu reţeta sa, iar cine a dorit să deguste 
respectivele delicatese, a putut să-şi achiziţioneze câte o porţie, să compare 
bucătăriile tradiţionale ale tărilor ţi să-şi îmbogăţească caietul de reţete, pentru că 
fiecare produs avea expusă reţeta, aşa încât, degustarea să fie facută  
în cunoştinţă de cauză.Ultimul stand, la fel de original, cuprindea “suveniruri 
europene”, realizate de elevii clasei a V-a C. 

De cealaltă parte a scenei, au fost expuse panouri cu informaţii utile 
despre U.E. 
Festivalul s-a încheiat pe acordurile muzicale interpretate de elevul Gherman 
Marius la orgă, n-a limitat antrenul şi buna dispoziţie a copiilor, aceştia 
manifestându-se în continuare prin dans pe muzica pusă la dispoziăţie de  către 
dl. C. Bob, care a asigurat sonorizarea întregii manifestări cultural-artistice şi 
căruia îi exprimăm gânduri de recunoştinţă şi îndrumătorii lor, care au confirmat 
potenţialul şcolii noastre şi reuşita unei bune colaborări!!!  
                                                                  Geta Lăpuşte, profesor 


