
      

 

 

  
 

 Zilele s-au scurs precum nisipul într-o clepsidră, lăsând în urma sa amintirile noastre de-a lungul celor patru ani 
petrecuţi împreună, unele mai plăcute, altele mai puţin plăcute. În timpul acesta s-au format legături puternice de 
prietenie între cei mai mulţi dintre noi. Este ultimul semestru, să lăsăm la o parte micile probleme care s-au ivit de-a 
lungul timpului şi să fim prietenoşi cu toată lumea, chiar şi cu cei cu  care nu ne-am înţeles prea bine.  

Jos pălăria  pentru profesorii noştri care ne-au suportat atât timp şi care au fost şi vor fi modele demne de urmat. 
Cu ajutorul lor am ajuns până aici , şi chiar dacă nu recunoaştem, ne vom aminti de ei şi de şcoala generală, cu drag . Vă 
mulţumim pentru timpul acordat şi nervii consumaţi pentru noi , veţi vedea că nu au fost în zadar! 

,,Când o uşă se închide , o alta se deschide” , zice un vechi proverb, iar în cazul nostru, acea  uşă care se deschide 
va duce spre noi începuturi, noi încercări şi multe bătăi de cap. Acesta va fi liceul, care promite la fel de mult ca şi 
generala … 

Celor din clasa a VII- a vă urăm zile frumoase , teme puţine şi utile, mai multă responsabilitate! Anul viitor vă 
aşteaptă o mulţime de: “ La vară ai examen, aşa că apucă-te de învaţat de pe acum !” încă de la început , dar nu fiţi 
speriaţi, şi noi am trecut prin asta, şi da, veţi avea prima confruntare mai severă  cu viaţa! 

Succes!        Cu drag, elevii din clasa aVIII-a! 

 
Anul VI, nr.12, mai 2012                              "Dacă o zi nu are rost, ea nu este şi tu nu exişti"  C. Noica 

 
 

 
La fel ca în anii şcolari trecuţi, elevii şcolii 

noastre au obţinut rezultate frumoase la olimpiadele şi 
concursurile şcolare.  

Un număr mare de elevi s-a calificat la etapele 
judeţene  ale olimpiadelor, iar apoi 7 elevi şi o echipă au 
reprezentat şcoala la etapele naţionale.  
Cazacu Eliza, clasa a V-a D: 
- Olimpiada Naţională de Limba şi  Literatura Română; 
-Etapa Naţională a Concursului  
Interdisciplinar ”+/-Poezie”; 
Mălăescu Bianca, clasa a V-a C:  
- Etapa Naţională a Concursului Interdisciplinar  
 ”+/-Poezie”; 
Stupinean Larisa, clasa a VI-a E: 
- Etapa Naţională a Concursului Interdisciplinar   
”+/-Poezie”; 
Dumbrăvean Bogdan, clasa a VI-a E: 
    - Olimpiada Naţională de Fizică şi medalia de argint 
din partea Societăţii de Fizică; 
Boyte Raluca, clasa a VII-a C: 
- Olimpiada Naţională de Limba şi Literatura Română; 
Rebreanu Iulia, clasa a VII-a C: 
- Olimpiada Naţională de Matematică; 
- Etapa Naţională a Concursului de Lectură şi 
Interpretare ”Ionel Teodoreanu”; 
Domide Andrei, clasa a VIII-a C: 
- Etapa Naţională a Concursului de Atletism;  
Echipa de fotbal, clasele a III-a şi a IV-a,  a obţinut  
locul I la etapa zonală şi va participa la etapa naţională. 

. 

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 

curând…); 

«Pomul vieţii», Stupinean Larisa, clasa a VI-a E 



      

 

 

 

Sau onoarea de a MERITA să fii respectat ţi se cuvine atunci când laşi ceva în 
urma ta, prin aceea că ai muncit serios, ai făcut ceva durabil, ceva util semenilor! 
De exemplu: ai renunţat la plăcerea de a sta în mod plăcut, chiar dacă inutil, la 
televizor, ca să-i faci cumpărături unei vecine care este bolnavă şi nu are alt 
ajutor ( sau unei rude ). Poate l-ai învăţat pe un copil de la leagănul de copii o 
poezie, pe care, tot repetând-o, ajunge să o înţeleagă, iar lumea să i se pară mai 
frumoasă.  

Mâine poate plantezi nişte flori în faţa clasei tale sau în faţa geamului tău de la bloc, pentru ca atunci când vor înflori să-i 
bucure şi pe vecinii care le privesc şi pe cei din familia ta. Dar, dacă îi vine în minte cuiva bunul gând să facă la fel ca tine? 
Ai oferit un bun exeplu, care va înfrumuseţa şi mai mult blocul tău,  cartierul tău... În vacanţă , dacă ai timp , propune-ţi să-
i faci o bucurie unui bătrân de la Cămin, care nu mai are rude. Întreabă-l dacă îl poţi ajuta cu ceva. Vei vedea că se bucură 
să fie ascultat, că nu vrea decât un suflet căruia să-i povestească ceva din viaţa lui. Unii oameni au avut experienţe 
minunate, ne pot prilejui ocazii de a consemna “poveşti” pline de învăţăminte. Alţii poate se mulţumesc să le citescă cineva o 
rugăciune sau …            Geta Lăpuşte, profesor 

 
 
 
 

Îmi pare bine, pentru că: 
- voi avea colegi noi, profesori noi => alte opinii, alte relaţii/ 
Andrei O 
- voi avea materii noi/ Claudia 
- voi scăpa de anumiţi profesori care mă stresau/ Mora 
- voi urma un nivel superior de formare/ Dora 
- voi avea oportunitatea de a lega prietenii noi/ Claudia 
- voi avea parte de alte provocări/ Mora 
- voi avea mai multe ore la disciplinele favorite, pentru care am 
optat/ Diana M.  
- voi avea alte preocupări, alte activităţi - noi, deci interesante/ 
Claudia 
 
Îmi pare rău, pentru că: 
- mă voi despărţi de anumiţi profesori şi anumiţi colegi/ Mora 
- intuiesc faptul că urmează o perioadă mai grea/ Mircea 
- nu voi mai putea repeta nimic din cele pe care le-aş fi vrut/ Dora
- voi avea nevoie de timp ca să mă acomodez/ Tatiana 
- voi avea responsabilităţi mai multe şi mai serioase/ Dora 
- nu am certitudinea că voi avea colegi de calitate/ Mora 
 

Dezbatere - Geta Lăpuste, profesor & grupa de jurnalişti

  
În perioada 28.03.2012 – 25.04.2012 s-a 

desfăşurat proiectul educational “Atitudini vechi, dar 
actuale”, iniţiat de Grupul Şcolar Sanitar Bistriţa 
prin d-ra profesoară Claudia Ladar, în calitate de 
coordonator, împreună cu şcolile partenere: Şcoala 
Generală Nr.1 Bistriţa şi Şcoala Generală Marişelu, 
precum şi organizaţia  GAL RURALIS, în calitate de 
partener şi sponsor, reprezentată de D-l Cristian 
Ţetcu.  

De ce ATITUDINI?...pentru că Homo sapiens a 
avut de-a lungul evoluţiei sale o atitudine protectivă, 
nondistructivă faţă de mediul său de viaţă... 

De ce vechi?... pentru că bătrânul Homo sapiens 
a ştiut să-şi protejeze mediul care îi oferea hrană şi loc 
de supravieţuire... 

De ce actuale?... pentru că în contextul actual al 
noului Homo sapiens, poluator şi neglijent cu mediul 
său de viaţă, trebuie reactivate atitudinile sănătoase 
pronatură... 

Proiectul şi-a propus şi a  atins următoarele 
obiective: 

• Formarea ecoatitudinilor în spaţii protejate, dar nu 
numai; 

• Îmbunătăţirea deprinderilor de muncă în echipă şi 
abilităţilor de comunicare ale elevilor; 

• Diseminarea informaţiilor de către tineri, către tineri; 
Un grup de elevi din clasa a XI-a de la Grup 

Şcolar Sanitar Bistriţa a prezentat unui grup de  elevi 
din clasa a VIII-a E  din şcoala noastră, informaţii 
referitoare la trei rezervaţii naturale din judeţul nostru: 
Muntele Sărat - Sărata, La sărătura – Blăjeni de Jos, 
Râpa cu păpuşi – Mărişelu, pe care le-au vizitat  în 
excursia didactică programată. Vizita la cele trei 
rezervaţii a fost surprinsă într-un Reportaj ECO, ce  a 
fost prezentat la Sesiunea de comunicări ştiinţifice 
ATITUDINI, din cadrul proiectului judeţean 
ECOSĂNĂTATEA, de la Grupul Şcolar Sanitar 
Bistriţa. 

Credem că acest model de învăţare a fost agreat 
de elevi şi a contribuit la dezvoltarea sentimentului de 
mândrie locală a acestora, dobândirea de cunoştinţe 
despre monumente ale naturii din proximitatea lor, 
formarea de ecoatitudini în spaţii protejate şi nu  
numai... 

Aşadar, felicitări iniţiatorilor, participanţilor, 
sponsorilor şi profesorilor coordonatori! 

Dana Moraru, profesor 

«Bucuria naturii», Răzvanţă Teodora, clasa a VI-a A 



      

 

 
  
 

 «Prietenie», Dascăl Denisa, clasa a VI-a C 

Ştiaţi că şi bărbaţii sunt omagiaţi?? 
Probabil că nu, dar veţi afla acum. 

Cu ani in urmă, un brand de bere a 
declarat ziua de 5 mai Ziua Internatională a 
Bărbatului. 

Anul acesta s-a înfiinţat şi  un “partid” al 
lor numit OBR ( Organizaţia Bărbaţilor din 
România sau mai simplu, o bere) . ☺ 

Ştim că ei sunt de obicei buni la sport şi 
la munca de “reparator” , asa că am hotărât să 
văd   ce au ei de zis. 

Am început prin a întreba băieţii de vârsta 
noastră, elevi ai Şcolii Generale Nr. 1, Bistriţa,  
sau foşti elevi. 
I1: La ce sunteţi buni? 
R: Hmm… Să mă gândesc. La sport în 
general, cum ar fi: fotbal, înot, atletism (Oul 
Cosmin,   VIII A). 
R: Bărbatul aduce banul în casă. (Morar  
Mihai, VIII E). 
I2: Cum crezi că vă consideră fetele? 
R: Drăguţi, de treabă, înţelegători, dar 
câteodată şi fără inimă (Orban R, VIII E ). 
Am dorit să aflu ce cred şi fetele. 
I3 : Ce sunt băieţii? 
R: Nişte fiinţe care trăiesc sau nu în armonie 
cu fetele  (Hedes Giulia, VII C ). 
I4: La ce sunt buni băieţii? 
R: Să facă cumpărături, să schimbe becuri, să 
îţi ofere protecţie, să ţină companie şi să fie 
buni ascultători (Pop Gilia, VIII E ). 
I5: Cum poţi înţelege băieţii? 
R: Sunt greu de înţeles.Exact ca fetele, dar 
totusi suntem complicaţi în feluri diferite                
(Sângeorzan Andreea, VIII E). 

Bianca Morar, clasa  a VIII-a E  

«Prietenele»,,Tămaş Iulia, clasa a VII-a C

Cine se poate lăuda pe bună dreptate că ar 
cunoaşte cu adevărat fetele? Sunt sigur că nu prea 
mulţi. Sunt convins, defapt, că noi, băieţii, nici 
măcar nu le putem aprecia în totalitate calităţile. 
(Dar cu toţii ştim câteva lucruri despre ele;) 

Cele mai multe lucruri le cunoaştem despre 
colegele noastre de la şcoală. Nu foarte multe, dar 
destul cât să recunoaştem că sunt grozave! Ştim că 
fără ele şcoala nu ar mai fi aceeaşi: ele sunt 
întotdeauna cele ordonate când noi întoarcem clasa 
pe dos, cele cu idei constructive când noi ne 
pierdem speranţa, cele cu capul pe umeri când 
suntem convinşi că nimic nu are cum să mai iasă 
bine. 

Ştiu că nu o arătăm, dar în realitate fiecare 
băiat admiră în secret felul în care colegele lui 
reuşesc să-l scoată din încurcătură, să-i dea curaj, să 
îmbuneze profesorul pentru el, sau chiar să-l ajute 
cu o mică şoaptă când el e la ananghie, fără să fie 
sancţionată. Şi, cu toate că nu toţi recunoaştem în 
faţa lor, nouă ne plac colegele noastre, pentru că 
sunt frumuşele,  simpatice, o companie minunată la 
şcoală, cele mai bune ascultătoare când spunem 
bancuri de bun-simţ, şi poate puţin cam dure când 
întrecem măsura, însă tocmai ele sunt cele care 
ne ajută să dăm tot ce-i mai bun din noi, pentru 
a le impresiona. Ce mai? Colegele noastre sunt 
una dintre părţile cele mai bune în ocupaţia de 
elev, aşa că nu ne vom mai preface, şi le vom 
spune că le îndrăgim mult şi ne dorim să fie 
cât mai multă vreme în jurul nostru! 

Olinca Andrei, clasa a VIII-a E



      

 

 
 

 
 

  
  

Arta de a depista minciuna   … 

A minţi este o acţiune spontană folosită pentru a produce confuzie, false speranţe sau pentru a crea o anumită stare 
socială favorabilă mincinosului. Există şi minciuna premeditată, de neiertat, deoarece arată caracterul defect al persoanei în 
cauză.   

 Totuşi, pot fi identificate şi minciuni spontane, nepremeditate, atunci când individul nu este corect informat, sau când 
interpretează greşit informaţiile deţinute.  

 Iată câteva indicii pentru depistarea minciunii :   
 1.Priviţi persoana cu atenţie şi, atunci când nu se aşteaptă, întrebaţi-l un lucru pe care nu este pregătit să îl justifice şi 

astfel îl veţi prinde pe picior greşit.  
 2.Unul dintre cei mai importanţi indicatori ai minciunii este modificarea de comportament. De exemplu, o persoană 

calmă în mod natural, îşi schimbă brusc comportamentul ca şi cum ar fi deranjată de ceva. 
 3. Expresii de durată scurtă a unei emoţii ascunse. Când o persoană pare fericită, deşi în realitate este supărată, starea 

reală va fi la un moment dat dezvăluită pentru o fracţiune de secundă.       
4. Există momente în care o persoană foloseşte anumite gesturi care nu se potrivesc cu informaţiile pe care le oferă; în 

acele momente persoana poate minţi. 
Minciuna este un viciu prea răspândit, un prost obicei, care îl face pe mincinos de neîncredere, de ocolit, de dat în  vileag, pentru că minciuna 
se asociază cu alte VICII!                   Gavri Andreea, clasa a VIII-a E 

Este una dintre cele mai 
răspândite atitudini 
necorespunzătoare care lezează 
bunul - simţ, la toate categoriile 
de vârstă şi sociale. 
Pentru recuperarea bunului simţ, 
demascăm indecenţa! 
 
Indecent  înseamnă să fi: 
 - Nesimţit; 
 - Imoral; 
 - Obscen; 
 - Fără bun-simţ; 
 - Lipsit de pudoare; 
 - Vulgar; 
 - Fără jenă; 
 - Obraznic; 
 - Needucat, adică prost-crescut; 
 - Provocator; 
 - Deranjant; 
 - Despuiat; 
 - Fără limite; 
 - Nepotrivit; 
 
Cauzele indecenţei: 
 - anturajul ; 
 - exemplele proaste în familie; 
 - moda; 
 - mass-media; 
 - genele; 
 -”prieteniile nefericite”; 
 - prostia; 
 - victimele fasităţii; 

- dorinţa de a impresiona                   
fără să ai cu ce; 

 - complexele, defecte neasumate; 
 - lipsa unor criterii juste. 

Cum se manifestă o persoană 
indecentă?... prin: 

- limbaj vulgar/ Deny; 
- postează poze provocatoare/ DJB; 
- nepăsare/ DJJ; 
- falsitate fizică, suprafardată,…/ Echim; 
- haine nepotrivite/ Ale; 
- stridentă/ L.G; 
- băgăreaţă = indiscretă/ DJB; 
- fiţoasă/ DJJ; 
- teribilism; 
- imitaţie; 
- iresponsabilitate; 
- nu-şi domină instinctele; 
- lipsă de originalitate; 
- nerecunoştintă. 

 
Cum se manifestă o persoană decentă? 
… prin: 

- bun-simţ; 
- respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi/  
Bianca; 
- se îmbracă adecvat/Alina; 
- comunicare corectă/ DJJ; 
- nu provoacă/ L.G; 
- naturaleţe/ Bianca; 
- îngrijită fizic, normală/ Ale; 
- discretă; 
- responsabilă; 
- manifestă bunătate; 
- gândeşte profund, înţelept; 
- bun exemplu. 

 
Se poate educa decenţa? …Cum? 
-prin cunoaşterea, demascarea indecenţilor; 
-prin dezbateri la jurnalism şi informarea 
colegilor; 
- prin conştientizare; 
- prin autocontrol; 
- prin educaţie şi autoeducaţie; 
- cu ajutorul familiei; 
- prin urmarea exemplelor bune; 
- prin evitarea mass-mediei. 

 
Dezbatere -Lăpuşte Geta, profesor & grupa de jurnalişti

«Fără griji», Cazac Eliza, clasa a V-a D 



      

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Pentru că au câteva surse importante de fericire: 
-suntem cu toţii sănătoşi; 
-au o situaţie financiară stabilă; 
-suntem iubitori, uniţi; 
-avem o casă frumoasă; 
-avem prieteni de treabă; 
-avem rezultate bune la şcoală; 
-numai tatăl meu este fericit că şi-a refăcut familia şi 
are trei copii; 
-au un loc de muncă stabil, iar eu învăţ bine; 
-eu nu le creez probleme şi îi ajut; 
-sunt încă împreună, au doi copii sănătoşi şi un 
serviciu; 
-nu avem conflicte, ne împăcăm bine toţi ; 
-fiindcă au un copil, au de lucru şi eu pot merge la o 
şcoală bună ; 
-au o familie fericită, o casă, loc de muncă bun, se 
iubesc  şi se ajută ; 
-au familia pe care şi-au dorit-o, nu ducem lipsă de 
nimic ; 
-nu le cer ceea ce ştiu că nu îşi pot permite şi îi iubesc,
nu le fac probleme ; 
-pentru că le arăt afecţiune şi iau note mari ; 
-se înţeleg şi se respectă între ei şi au parte de iubirea 
mea ; 
-pot călători, au bani, copiii nu îi mint, sunt silitori ; 
-au o casă, mulţi copii care îi preţuiesc; 
-le suntem recunoscători, îi iubim şi îi ajutăm; 
-se simt bine şi la serviciu, unde firma se bazează pe 
ei, acasă au tot ce le trebuie şi ne iubim! 
-au reusit in viaţă, au meserii bine platite, copii 
sănătoşi şi deştepţi, o casă şi îşi practică hobby-urile 
în timpul liber; 
-câştigă bine şi au încredere în mine; 
-ne iubim reciproc şi au o stare materială bună; 
-iau note mari şi îi ascult. 

«Liniştea căminului», Căienar Bianca, clasa a VI-a E 

 
 
Pentru că: 
-nu-i ascult, iau note mici şi le vorbesc  urât; 
-îi mint şi le risipesc banii; 
-ascund note şi nu învăţ; 
-am prieteni pe care ei nu-i cunosc; 
-mă cert cu fratele meu, pe care-l invidiez; 
-caută disperaţi un loc de muncă şi nu găsesc; 
-vin stresaţi acasă, se descarcă pe copii şi se ceartă; 
-nu vreau să stau cu ei tot timpul ; 
-te văd cum creşti şi cred că îi vei părăsi; 
-îi oboseşte prea tare serviciul; 
-ne certăm pentru că şi-ar fi dorit un copil bun în toate, perfect, iar eu nu 
sunt! 
-le răspund obraznic, nu-i ascult; 
-vine iarna şi taxele sunt prea mari; 
-fug de la şcoală, nu-i respect şi lenevesc; 
-ne certăm, nu sunt olimpic la multe materii cum le-ar plăcea şi le 
întârzie salariile; 
-comentez şi nu le respect programul; 
-lucrează mult şi pe bani puţini, iar eu îi dezamăgesc, nu sunt cum ar 
dori ei; 
-situaţia finaciară precară determină certuri, iar eu mă revolt cam des; 
-simt că au multe responsabilităţi şi că viaţa este monotonă; 
-şi-au pierdut părinţii; 

-un copil le consumă alcool, ţigări… 
-ne insultăm eu şi sora mea, ne batem, ne certăm; 
-nu  vreau să discut cu ei problemele mele; 
-le cheltui banii pe altceva decât pentru ce am 
cerut, mint şi isc certuri; 
-le răspund urât şi trec peste cuvântul dat! 
-sunt leneş şi ne descurcăm greu cu banii; 
-nu sunt mulţumiţi de ceea ce au realizat, duc 
lipsă de iubire, se ceartă tot timpul ; 
-vor să ne mutăm, pentru că nu trăim bine ; 
-eu şi locul de muncă al părinţilor îi facem 
nefericiţi; 
-sunt dezordonată şi mă comport urât; 
-arunc cu vorbe jignitoare; 
-au bani puţini, iar eu risipesc; 
-stau tot timpul la calculator şi nu-mi îndeplinesc 
îndatoririle; 
-i-am făcut reproşuri mamei, i-am spus că mi-a 
distrus copilăria, deşi serviciul o stresează; 
-lucrează prea mult, sunt obosiţi şi se ceartă. 
 
Dezbatere Lapuste Geta, profesor & grupa de jurnalişti

 



      

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Un aspect normal al vieţii noastre  / L.G; 
 O nereuşită / Olinca; 
 Prilej de conflict / Tatiana; 
 Ratare / Mora; 
 Neîmplinire / Ale Cifor; 
 O greşeală / Rareş; 
 Motiv de demoralizare / Mora; 
 Insucces / Diana M.; 
 Prilej de dezamăgire / Vero; 
 Un rezultat al iresponsabilităţii / Andreea G.; 
 Prilej de critică / Chiciu; 
 Prilej de stigmatizare / L.G.; 
 Dovada unei limite, unor neputinţe / L.G.; 
 Un impuls / motivare pentru o reuşită / Andreea G.; 

Cauze: 
 Nepregătire / Chiciu; 
 Neinformarea / Tatiana; 
 Probleme de familie / Dora; 
 Lenea / Olinca;  
 Descurajările / Cifor; 
 Hipersensibilitatea /Alexandra C.; 
 Neimplicarea / Mora; 
 Negativismul, neîncrederea în sine /Andreea G.; 
 Eşecuri anterioare / Cifor; 
 Iresponsabilitatea / Rareş; 
 Un accident, o boală / L.G.; 
 Nerealismul / L.G.; 
 Implicarea unui succes, impunerea unei acţiuni / 

L.G. & Mora; 

Ce păţeşte ignorantul? 
 

 Rămâne singur, 
frustrat / LG;  

 Manifestă 
iresponsabilitate / LG; 

 Dezbină / nu 
promovează 
solidaritatea / Tatiana; 

 influenţează negativ/ 
Bianca; 

 Transmite sentimente 
negative / Bianca; 

 Păţeşte rele, cade în 
capcane / LG; 

 Este ignorat la rândul 
lui / Echert 

 

 

Cum putem combate ignoranţa ? 
 prin dezbateri / Echim Radu; 
 asumarea problemei 

ignoranţei/Bia; 
 atragerea ignorantului la 

socializare / Florina; 
 acţiuni informative comune în 

care să se integreze ignoranţii; 
 

EDUCAREA POLITEŢEI- este calea cea 
mai bună de a estompa orice defect, orice 
neajuns , de a ne face acceptaţi cu tot cu 
defectele noastre!!! / LG 
 

Dezbatere- Lăpuşte Geta, profesor & grupa de 
jurnalişţi 

 

Soluţii pentru evitarea eşecului: 
 

 Încurajarea / Dora; 
 Gândire pozitivă, optimism / Diana M.; 
 Asumarea eşecurilor / Andreea G.; 
 Ajutor / Rareş; 
 Asumarea alegerilor /Vero; 
 Să nu se lase obligat / Diana M.; 
 Muncă eficientă / L.G.; 
 Informarea, cunoaşterea / Olinca; 
 Implicarea / Mora; 
 Educarea responsabilităţii / L.G.; 

CONCLUZII: 
 Un eşec nu este sfârşitul lumii /Andreea G.; 
 Trebuie luat ca pe o normalitate / Mora; 
 Eşecurile se pot evita / Tatiana; 
 Mobilizarea serioasă evită eşecul /Alexandra;
 Politeţea poate estompa un eşec / L.G.; 
 Nu trişăm; 

,,Ai reuşit, continuă; nu ai reuşit, 
continuă!”/Nansen; 

 
Dezbatere Lăpuşte Geta, profesor & grupa de jurnalişti

Conform Dex-ului  ignoranţa este lipsa de 
cunoştinţe elementare, de învăţătură, 
incultură. 
 
Aşadar, ignorantul este un 

 nepăsător / Bianca;  
 pierde-vară / Alina;  
 leneş / Andrei; 
 sfidător / LG;  
 încrezut / Anca; 
 răutăcios / Deni;  
 neştiutor / LG;  
 îndărătnic;  
 superficial;  
 egoist… 

 
Cum se manifestă ignoranţul? 

 
 nu apreciază nimic / Bianca; 
 nu respectă scara valorilor / LG; 
 nu cunoaşte, nu se informează / 

LG; 
 lipsit de prietenie, de  iubire / 

Alina; 
 neimplicat / Olinca; 
 suspicios / LG,… 

«Visuri  zburătoare», Mărăndel Diana, clasa a VI-a E



      

 

  
 

 

 
 

 Odată cu începerea şcolii, fiecare elev se străduieşte să aibă 
tot setul potrivit de instrumente de scris. Scrisul a apărut ca o 
necesitate din cele mai vechi timpuri. 

Omul comunei primitive a trasat primele semne în praful  
de argilă  cu degetul, iar după un timp a folosit fie o crenguţă 
ruptă, fie o bucată  de os, fie o piatră ascuţită. 

Vechii egipteni scriau pe tăbliţe de argilă cu obiecte din silex (rocă foarte dură), apoi au scris pe 
papirusuri cu trestie şi papură ascuţite la vârf. 

Chinezii foloseau la scris pensule din păr de cămilă sau şoarece. 
Romanii foloseau la scris un instrument de bronz sau de os de 10-12 cm, ascuţit la un capăt şi la 

celălalt având un mic disc sau sferă. Cu vârful scriau litere pe ceară, iar cu celălalt capăt ştergeau 
greşelile  prin apăsare. 

Instrumentul de scris cu longevitatea cea mai mare este pana. Ea a fost folosită aproape 1000 de ani 
şi a fost introdusă în uz în jurul anului 700 d.Hr. Penele de gâscă erau cel mai frecvent folosite, apoi 
urmau cele de lebădă, mult mai rare şi mai scumpe. În ceea ce priveşte liniile subţiri, cele mai 
performante erau penele de cioară. Penele durau cam o săptămână, după care trebuiau înlocuite. 

Din anul 1120 s-a utilizat pentru scris şi pentru desenat, grafitul. Creioanele cu grafit încep să fie 
folosite abia din secolul al  XIII- lea. 

Etapa următoare în istoria instrumentelor de scris o constituie peniţa, care s-a utilizat până în 1960. 
În 1827, la Paris, profesorul român Petrache Poenaru a inventat şi brevetat stiloul sau tocul 

rezervor ,definit drept ”condeiul portăreţ, fără sfârşit, alimentându-se însuşi cu cerneală.” 
Mai târziu, în 1960, au fost inventate stilourile cu vârfuri de fibră sau vârfuri moi, iar pixul a fost 

inventat de ungurul Laszlo Biro, în 1938.  
Surse:  Revista Universul meu, anul IV/ nr.26, pag.5, artzar.wordpress.com 

Bodescu Veronica, clasa a VIII-a E

 

 

 

Primăvara este unul dintre 
cele mai frumoase 
anotimpuri…Dacă am 
împrumuta mai des din 
gingăşia florilor de primăvară 
şi nu am pierde-o odată cu 
trecerea acestui anotimp, 
poate că am fi cu toţii mult 
mai fericiţi. Primăvara renaşti, 
primăvara înveţi să iubeşti, 
primăvara te laşi iubit mai 
uşor…Dar ce e defapt 
iubirea?... Iubirea este lucrul 
cel mai de preţ pe care-l are 
sufletul... e un sărut , o 
privire caldă, o îmbrăţişare 
tandră,  un zâmbet sincer... 
Iubirea e acel sentiment care 
ne încearcă pe toţi cel puţin o 
dată în viaţă… este ceea ce ne 
face pe noi să ne simţim 
oameni…Când iubeşti cu 
adevărat, pur şi simplu 
dăruieşti, fără a aştepta ceva 
în schimb de la persoana 
iubită,  îţi poate face inima să 
zâmbească şi în cele mai 
dificile momente din 
viaţă…Iubirea înseamnă 
respect, sinceritate , afecţiune 
şi încredere… Iubirea este 
viaţă…dacă îţi lipseşte 
iubirea, îţi lipseşte viaţa. 

Cifor Andreea , clasa a VIII-a E 

Primavara a sosit!
 

Ghioceii cei vioi , 
Au venit din nou la noi. 
Primăvara a sosit 
Cu un alai înverzit! 
 

Ea mai vine cu lalele
Cu fluturi şi viorele

A venit din nou să vadă
Ce mai face mândra ţară.

Mama
Mamă dragă, te iubesc 
Şi din suflet îţi doresc, 

Să ai parte de iubire 
Şi de fericire! 

 
Un cadou îţi dăruiesc, 

Şi eu mult îţi mulţumesc, 
Pentru toţi anii aceştia, 

Că m-ai dorit în viaţa ta. 
 

Cristina Sîngeorzan şi Laura 
Mărginean, 

clasa  a IV-a A

 
 
 

Fiecare dintre noi se enervează şi 
simte nevoia să răbufnească. De cele 

mai multe ori această ”răbufnire” 
constă în a înjura. De asemenea, când 

o persoană ne enervează, ne supără 
sau ne jigneşte (pe faţă sau pe la 

spate) ne răzbunăm injurând acea 
persoană fără a ne gândi la consecinţe. 

Pur şi simplu, îi adresăm cuvinte 
urâte, de cele mai multe ori fără nici o 

remuşcare. 
Chiar dacă pe moment nu ne dăm 
seama şi chiar ne simţim mai bine 

eliberându-ne, mai târziu vom regreta 
că am rostit acele cuvinte. Dacă 

înjurăturile persistă, se poate ajunge la 
certuri aprinse, bătaie, şi chiar la 

ruperea prieteniilor.
De asemenea, PREZENTĂM O 
CARTE DE VIZITĂ FOARTE 

PROASTĂ!
 Ar fi mai bine să ne calmăm şi să 

rezolvăm problema într-un mod 
rezonabil.  

De altfel, nimănui nu-i place să fie 
jignit. Cu atât mai mult cu cât 
NETOLERANTUL are o faţă 

nervoasă şi încruntată, îţi arată o 
privire mânioasă şi tăioasă, zbiară la 
tine, îţi transmite o stare negativă şi 

după ce termină ce are de zis, merge 
în colţul clasei şi te mai şi bârfeşte cu 

altcineva.  
Dacă simţi vreodată nevoia să înjuri 

pe cineva, mai bine pune-te în situaţia 
persoanei respective şi vezi cum te-ai 

simţi dacă ai fi în locul ei. Oricine 
preferă iertarea sau o vorbă blândă 

decât ţipătul răutăcios. 
Oricum nu se pretează la 

vocabularul suburban, decât cei cu 
proaste obiceiuri! Mai  bine să-i 

ocolim dacă nu-i putem îndrepta!

«Iubire adolescentină», 
Cristea Patricia, clasa a VII-a B 
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1....sunt familia pe care ţi-o 
alegi singur. 
2. Antonimul lui bun. 
3. În acest sezon ... pluteste în 
aer. 
4. Animal din deşert cu două 
cocoaşe. 
5. În timpul lunilor iunie, iulie 
şi august elevii se află în ... 
6. Peştii trăiesc în mediul... 
7. A cincea lună din an. 
8. Oraşul iubirii. 
9. Delta Dunării se mai 
numeşte şi ,,.... păsărilor’’ 
Bumbu Bianca, clasa a VIII-a D
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sunt multe lucruri de făcut 

în pauză, dar trebuie să ştii să-ţi 
organizezi timpul.De exemplu, 
un bun mod de a-ţi începe 
pauza este să-l “fraiereşti” pe 
profesor să înceteze cu 
exerciţiile pentru că urmează să 
sune (chiar dacă mai sunt încă 5 
min. din oră). Astfel, profesorul 
îţi dă tema mai repede şi iese 
din clasă chiar în momentul în 
care sună, sau cu puţin noroc, 
poate chiar înainte.  

-Acestea sunt unele lucruri 
pe care le facem eu şi colegii în 
pauze: jucăm cărţi, ieşim pe 
coridor, copiem temele, 
învăţăm pentru oră, pentru că 
acasă am fost prea leneşi, 
aducem mâncarea, chiar dacă 
riscăm să ne pierdem pauza, în 
loc să facem şi a 2-a zi de 
serviciu, povestim, ne udăm cu 
apă, ne enervăm şi ne batem, ne 
aruncăm cu gunoaiele prin cap, 
etc.. 

-Dar un bun lucru de la 
şcoală este atunci când un 
profesor decide să nu-şi ţină ora 
pentru a povesti total alte 
lucruri care nu au legatură cu 
materia acestuia, dar sunt 
interesante. În aceste momente 
trebuie să se facă linişte ca să 
nu-l enerveze pe profesor, 
deoarece s-ar putea să înceapă 
să predea , deci chiar dacă nu ai 
nicio legătură cu ceea ce se 
vorbeste în clasă, măcar ţine-ţi 
gura, chiar dacă statul la poveşti 
cu un coleg sună tentant. 

Cu toţii ştim că pauza este 
“sacră” pentru elevi şi este unul 
dintre cele mai bune lucruri din 
scoală, asa că nu se ratează nici 
în ruptul capului! Elevii să aibă 
curaj să lupte pentru ea, iar 
profesorul să nu abuzeze! 
Orice, dar nu pauza!!! 

Orban Rares , clasa a VIII-a E 
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CEI MAI BUNI COLEGI 
…cei care sunt prieteni buni, 
ajută, nu jignesc, fac onoare 
clasei… 
 

Moldovan Mara (VIII A ) 
Rus Adrian (VIII A ) 
Ciui Maria (VIII B ) 
Robu Ştefan (VIII B ) 
Ţîra Violeta (VIII C ) 
Ţînca Gabriel (VIII C ) 
Raluca Găvici (VIII D ) 
Pop Horaţiu (VIII D ) 
Sângeorzan Andreea (VIII E ) 
Olinca Andrei (VIII E ) 
 
 
Cătană Daniela-Lorena (VII A )  
Sîngeorzan Pavel (VII A )  
Patricia Cristea (VII B ) 
Magheruşan Cristian (VII B ) 
Fulop Adina (VII C ) 
Apăvăloaei Alin (VII C ) 
Beca Patricia (VII D ) 
Rus Adrian (VII D ) 
 

"Bulă sună la pompieri: -Alo, 
pompierii? 
-Da! Care este problema? 
-Îmi arde de joacă!" 
 
 
 
 
"- Cum se numesc oamenii care 
stau la coadă? 
- Oameni de rând..." 
 
"Bulă completează o fişă 
personală pentru angajare. La 
data naşterii trece 15 august. 
- În ce an? întreabă funcţionara 
de la oficiul forţelor de muncă. 
- În fiecare an." 

«Jucăriile copilăriei», Bolfă Andreea, clasa a VII-a B 
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