
      

 

 

Simpizion Naţional  
„Şcoala, familia comunitatea – parteneri în educaţie” 

13-14 noiembrie 2009 
 

 La mijlocul lunii noiembrie, pe parcursul a două zile,  şcoala noastră a găzduit a doua ediţie a Simpozionului Naţional Şcoala, familia, 
comunitatea – parteneri în educaţie şi a Concursului Naţional de Creaţie Şcoala în ochii copiilor. În organizarea simpozionului, alături de 
Şcoala Generală Nr. 1 Bistrita a fost Asociaţia Învăţătorilor AMmA,  având ca parteneri Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud, 
Casa Corpului Didactic Bistriţa-Năsăud şi Primăria Municipiulu Bistriţa. În data de 13 noiembrie a avut loc jurizarea lucrărilor înscrise la 
concurs, creaţii plastice şi literare,  primite de la peste 400 de elevi din întreaga ţară.Acestora li s-au acordat numeroase premii şi menţiuni. La 
secţiunea dedicată cadrelor didactice, ce s-a desfăşurat în 14 noiembrie, s-au înscris peste 200 de participanţi din 29 de judeţe ale ţării care au 
surprins în lucrările prezentate exemple de bune practici privind relaţia dascăl – elev – părinte, în complexitatea ei.  
O noutate a ediţiei din acest an a fost secţiunea dedicată părinţilor unde au fost invitaţi reprezentanţi ai Asociaţiei Părinţilor din şcoala noastră 
care au dezbătut probleme întâlnite în relaţia scoala – familie şi au căutat soluţii pentru îmbunătăţirea colaborării între cei doi parteneri. Tot în 
cadrul acestei secţiuni, elevi ai şcolii noastre au citit câteva din creaţiile literare premiate. Acţiunile desfăşurate în cele două zile au avut ecouri 
favorabile şi constituie o concretizare a eforturilor pe care şcoala şi familia le depun pentru a  realiza un parteneriat viabil.                                        

  învaţător Olimpia Cheta, organizator    
 
                             

 
 
Ce este? -calea de atingere a unui obiectiv sau o 
alegere între doua sau mai multe alternative! 
Cum se ia o decizie? -ţinând cont de consecinţele  
pe care le va avea asupra vieţii noastre! 
De ce iau oamenii decizii? 
 ca să-si poată controla propria viaţă; 
 pentru a caştiga respect; 
 pentru a ne valorifica anumite capacităţi!; 
 pentru ca să fim mai eficienţi!; 
Cine ne poate influenţa?-
*educaţia,*caracterul,*familia,*prietenii, 
*presiunile din jur,*şcoala,* societatea,*situaţiile 
în care ajungem uneori, * valorile personale ale 
unui om, etc. 
Deciziile pot fi: unice; periodice; imprevizibile; în 
condiţii de risc; minore; majore; reversibile; 
ireversibile. 
Sfaturi privind luarea deciziei: 1. mă informez 
cât de bine se poate asupra problemei/situaţiei; 2. 
mă intreb dacă mi se potriveşte; 3. urmăresc ce îmi 
spune instinctul; 4.consult cât de mulţi oameni; 5. 
imi fac un tabel “T” şi văd avantajele care rezultă; 
6. las imaginaţia să lucreze şi analizez soluţiile 
inedite, adică încerc şi în alt fel! 
                                          Geta Lăpuşte, profesor               
(spicuiri din  ”Viaţa mea, un “joc” serios” - ghid 
practic pentru profesori, diriginţi şi consilieri 
şcolari) 

 

 
 
Anul IV, nr. 7, ianuarie  2010    "Dacă o zi nu are rost, ea nu este şi tu nu exişti"  C. Noica 
 
 

Anii petrecuţi corect în şcoală nu pot avea decat beneficii: 
 asigurarea unui viitor strălucit-construirea unei baze pentru 

liceu; 
 vocabular îmbogăţit- cunoştinţe multe şi variate -exersăm 

creierul; 
 asigurarea intrării într-un liceu bun -medie bună = carte de 

vizită bună; 
 nu ne irosim timpul ( nu ne irosim viaţa); 
 imi folosesc în mod corect capacitaţile; 
 îmi ocup timpul cu ceva folositor; 
 suntem în relaţii bune cu părinţii care sunt mândrii de noi şi 

fericiţi; 
 nu mă ruşinez de note, de colegi, de profesori, de eşecuri; 
 ofer model corect celor din jurul meu; 
 devin o persoană de încredere; 
 sunt iubit şi apreciat de profesori şi de colegii competitivi; 
 nu înşel aşteptările nimănui; 
 îmi permit opţiuni variate pentru viitor; 
 îmi formez cultura generală; 
 devin partener valabil de conversaţie pe diverse teme; 
 pot deveni un bun profesionist; 
 pot ajuta oamenii; 
 pot, in cunoştinţă de cauză, să-mi educ bine copiii; 
 îmi pot permite să emit opinii pertinente, care                                                      

să fie ascultate; Etc. 
Lang Christine, clasa  a VIII-a B 

    COORDONATELE   ZIARULUI: 
 - cutia poştală – la parter; 
 - adresa de e-mail: planetascoala@yahoo.com; 
 - http://www.didactic.ro (in curand…); 
 - http://sc1bistrita.scoli.edu.ro (in curând…); 

 
 

“Tin planeta intr-un deget”, Moldovan Corina, clasa A VII-a E 

« Tin planeta intr-un deget », Moldovan Corina, clasa a VII-a E 

mailto:planetascoala@yahoo.com�


      

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

-]n primul rând trebuie să fie prezenţi în fiecare zi     la 
şcoală, daca sunt sănatoşi; 
-ei trebuie să fie punctuali, să ajungă la timp la ore; 
-după ce se sună în ore să stea liniştiţi în bancă şi să              
repete la materia respectivă, să nu facă gălagie; 
-elevii au datoria de a învăţa; 
-trebuie ca ei să respecte regulamentul şcolar; 
-trebuie să evite VIOLENŢA ÎN ŞCOLI; 
-trebuie să respecte profesorii; 
-trebuie să fie uniţi şi să aibă un comportament exemplar; 
-dacă nu au nevoie de mâncarea care o primesc de la              
şcoală, să nu o risipească; 
- să ţină cont că bunurile şcolii trebuie să rămână şi 
generaţiilor viitoare; 

-să fie buni colegi; 
-să fie curaţi, politicoşi, amabili; 
-să îşi urmarească DEVENIREA! 

 

 
 
 
 
 
 -în primul rând, trebuie să respecte demnitatea 
elevilor; 
-pofesorii au obligaţia de a preda lecţiile în 
întregime; 
-ar putea să-i ajute pe elevii mai slabi; 
-să nu discrimineze; 
-trebuie să nu vorbească la telefon în timpul 
orelor; 
-să nu risipească timpul; 
-să nu se plangă de probleme personale; 
-să nu compare elevii de azi cu cei din timpul lor, 
pentru că societatea a evoluat, iar astăzi avem şi 
alte valori; 
-să nu lovească elevii; 
-să nu ia apărarea anumitor elevi; 
-să nu manifeste ura şi nerăbdare sau veşnica 
oboseală; 
-să ţină cont că elevii nu sunt de vină că unii sunt 
mai nervoşi din fire sau că au probleme personale.

. 

A trece cu bine prin şcoală e ca şi cum ţi-ai croi drum prin 
junglă - în ambele cazuri ai nevoie de unelte potrivite. 
  Sugestii pentru a putea face faţă temelor destul de 
numereoase pe care le primim la şcoală: 
* Găseşte-ţi un loc adecvat de studiu! 
Îti trebuie un loc în care să nu fii distras . 
Nu lăsa deschis televizorul sau computerul. 
* Stabileste-ţi priorităţi! 
Întrucât instruirea este importantă, ia hotărârea de a nu 
deschide televizorul până nu îţi termini temele. 
* Nu amîna! 
Programează-ţi bine temele                                                si 
nu te abate de la programul făcut . 
* Întocmeşte-ţi un plan!  
Decide cu ce temă să începi                                                              
şi de care să te ocupi după                                              aceea. 
Aşterne în scris acest  plan                                                      
plan şi alocă timp fiecărui lucru pe care                                         
ţi l-ai propus. Dupa ce ai terminat o temă, bifează în dreptul 
ei. 
* Fa pauze! 
Când simţi că nu te mai poţi concentra, fă o scurtă pauză. Dar 
întoarce-te cât mai repede la teme . 
* Ai incredere în propriile capacităţi! 
Nu uita că diferenţa dintre un elev bun                                             
şi unul slab are de a face mai degrabă                                              
cu sârguinţa decât cu inteligenţa .                                                   
POTI avea succes la şcoală!                                                                           
Depunând eforturi asidue,                                                              
vei avea rezultate excelente!!! 

 
 

 
 

 Sursa :,,Tinerii se întreabă,  
răspunsuri practice -volumul 2", 
 WATCH TOWER BIBLE AND 

 TRACT SOCIETY OF NEW YORK 

Brand-uri care ne fac onoare! 
-tradiţii,obiceiuri (Mimi); 
-repere istorice (Iulia); 
-artiştii plastici, muzicieni, scriitori, etc (Summy); 
-armonia reliefului (Petri); 
-fenomene geografice unice (Tania); 
-performanţele sportive (Faby); 
-Bucureştiul (Petri); 
-tradiţii culinare (Paul); 
-produse tradiţionale (Petri); 
-sistemul de învăţământ (Silviu); 
-oamenii de ştiinţă: Aurel Vlaicu (Cherry); 
-Delta Dunării (Simo); 
-expresii româneşti (Lidy Cioba); 
-staţiunile renumite pentru tratamente (Petri); 
-muzica tradiţională 
-portul naţional (Paul); 
-despre ortodoxie - colindele, anumite invăţături (Petri); 
-superlativele României în toate privinţele (Paul T); 
-personalităţi de excepţie prea putin cunoscute, etc. 
Nu vrem sa se asocieze „DRACULA” cu România, pentru că 
aceasta contravine şi cu calitatea noastră de ramâni – ortodocşi, 
dar şi cu realitatea, acel personaj este plăsmuirea imaginaţiei 
unui scriitor englez, nu are de a face cu ţara noastră!  
 
 
 
 

«  Cinci simţuri », Telecan Paul, clasa a VIII-a E 



      

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este spaţiul în care îmi petrec o parte importantă din viaţa 
mea. Să cultivăm toleranţa, buna înţelegere, să fim fericiţi, să 
ne bucuăam unii de alţii, să ne îmbogaţim reciproc cu 
experienţe minunate. Să schimbăm atmosfera dezagreabilă, 
acolo unde ea se manifesta, să reflectăm la urmatoarele 
întrebări şi răspunsuri: 
 
  Ce ne uneşte ?  

-familia (Paul) ;                                               
-iubirea (Fabi); 
-respectul (Cristi); 
-sinceritatea (Cristina M); 
-obligaţiile (Tania); 
-simpatia (Cherry); 
-prietenia (Ţio); 
-modestia (Dani); 
-buna comunicare (Alex C); 
-hobby-urile (Lidia C); 
-şcoala (Petri); 
-sportul (Mimi); 
-încrederea (Iulia); 
-cadourile, atenţiile (Sumy); 
-nevoia (Silviu); 
-bunul simţ (Dani); 
-optimismul (Cătă); 
-buna dispoziţie (Alin); 
-iertarea (Cristi); 
-ajutorarea (Iulia); 
-admiraţia/calităţile (Bobo); 
-cinstea,omenia; 
-soarta (Silviu); 
-entuziasmul (Cherry); 
-grija (Alex C); 
-curajul (Alin); 
-suferinţa (Mimi); 
-criza, solidaritatea (Petri); 
-aprecierea (Iulia); 
-politeţea (Petri); 
-răbdarea (Fabi); 
-bunătatea (Mimi); 
-complimentele (Iulia); 
-inteligenţa (Alin); 
-banii (Mimi); 
-amintirile comune;   

Ce ne dezbină? 
 
-gelozia (Silviu); 
-invidia ,cearta, ciuda  (Simo); 
-ura (Tio); 
-minciuna (Lidia C); 
-secretele, bârfa (Lidia C); 
-lipsa de civilizaţie;  
-trădarea, indiscreţia (Petri ); 
-competiţia, răutatea (Alexandra C); 
-viciile (Sumy); 
-faptele urâte (Bobo); 
-dispreţul;  
-caracterele diferite (Tania); 
-discriminarea (Chery); 
-jignirile; 
-proasta dispoziţie (Alin); 
-starea de sănătate (Cristi); 
-pesimismul (Iulia); 
-nepăsarea (Alexandra C); 
-orgoliile, lauda;  
-clasa socială;  
-sărăcia (Fabi); 
-laşitatea / frica; 
-încăpăţânarea, intoleranţa (Lidia 
C); 
-interesul (Mimi); 
-soarta (Simo); 
-prostul comportament;  
-puterea (Dany); 
Să vedem ce putem face! Să nu ne 
irosim potenţialul de fericire şi de 

omenie! 
Dezbatere realizată de Geta Lăpuşte, 

profesor, cu  elevii claselor a VIII-a B si a 
VIII-a E 

Ajută-i pe ceilaţi. 
Bucură-te de o ploaie caldă de vară. 

Ascultă cântecul păsărilor. Cumpără-ţi ciocolată. 
Iubeşte-i pe cei din jurul tău.  Zâmbeşte-le oamenilor. 
Ajută-i pe cei săraci . Respectă-i. Ajută un prieten. Fii 

Recunoscător. Mângâie un om care suferă. 
Găseşte un lucru nou, mai interesant. 

Plantează un copac. 
Fii simpatic. 

Aminteşte-ţi  de jucăria preferată. 
Scrie o poezie. 

Imaginează-ţi valurile mării. Visează cu ochii deschişi. 
Împreună putem şterge lacrimile de pe un obraz…putem aduce fericirea! 

                                                                  Coceşiu Tania, clasa  a VIII- a E 

« Primăvara în suflet », Marica Iulia,  clasa a VIII-a E 



      

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IUBIREA este un sentiment ce se infiripă spontan în 
inimile noastre, un fel de vis interesant, o legătură 
aparte între două persoane, poate fi ceva imaginar, 
poate fi un risc...Poate fi o dată in viaţă? Oamenii au 
păreri diferite, pentru că iubirea este unica, altfel 
pentru fiecare persoana. Fiecărui om i se potriveşte 
iubirea lui. Ele nu trebuie comparate ci doar trăite. O 
iubire este atât de frumoasă pe cât de frumoşi sunt 
oamenii implicaţi în iubirea lor. Iubirea durează atât 
cât de statornici sunt protagoniştii ei. Este rodnică sau 
nebunatică pe cât de capabili şi nebunatici sunt 
partenerii iubirii. Ea este proporţionala cu inima ta!   

   Mureşan Roxana & Lăpuşte Geta, profesor 
 
 
 
 
 
             
 

 

 
 
Cearta este o modalitate dezagreabilă de a încerca să “rezolvi” 
anumite probleme. Adolescenţii au păreri mai originale despre 
propriile îndatoriri, atât faţă de părinţi, cât şi faţă de societate, 
şcoală, etc. Divergenţele de puncte de vedere iscă certuri severe, 
scandaluri chiar. Uneori personalitatea adolescentului se 
confundă cu obrăznicia sa! 
Apoi unul dintre părinţi ţine partea cuiva, iar cearta devine şi 
mai violentă: tonul are decibeli cu mult peste limită, limbajul se 
presară cu jigniri, care lezează profund sentimentele celor mai 
sensibili. Urmeaza izolarea, supărarea, căutarea unui anturaj 
permisiv, răzbunarea pe şcoală, refuzul de a mânca, (sau 
contrariul), dorinţa de a împărtaşi supărarea cuiva, care să le 
dea dreptate, expunându-se unor indiscreţii greu de oprit. 
Cum putem evita asemenea scene? 
1. Să acceptam că părinţii nu ne pot da ataţia bani cât putem 
noi cheltui, fie pentru că nu au, fie efortul de a-i produce este 
mare, iar risipa este ofensatoare la adresa muncii lor; 2. să ne 
facem un program care să ne permită învăţarea mai temeinică a 
lecţiilor spre a evita notele mici; 3. să ne uităm de două ori în 
oglindă după ce ne-am îmbrăcat şi să ne întrebăm dacă suntem 
sau nu vulgari; 4. să acceptam că intuiţia părinţilor în privinţa 
unor “prieteni” este bună, ei simt nevoia să ne ocrotească; 5. Să 
ne facem ordine în cameră, printre lucruri, că s-ar putea să vină 
cineva  din întamplare şi facem o impresie proastă; 6. să ne 
amintim că minciuna are picioare scurte, că şi ei au fost tineri şi 
că îşi dau seama repede de stările noastre; 7. să nu pretindem 
cu mult peste ceea ce ni se cuvine, în fond nu suntem nici 
prinţese, nici nu am făcut servicii prea mari omenirii, încă... 

 

Sfaturi pentru elevii clasei a VIII-a 
în vederea adaptării mai uşoare la liceu 

În curând păşim într-o alta etapă de şcolarizare.Timpul este 
scadent! Ce mai putem face? Am discutat cu foştii noştri 
colegi, deja liceeni, şi am ajuns la concluzia că mai putem 
face câte ceva pentru a ne bucura pe deplin şi încă de la 
început, de liceu. Anume: 

• să învăţăm mai mult, suplimentar; 
• să reflectăm asupra ceea ce dorim să ajungem, ca 

să optam corect; 
• să ne informăm permanent; 
• să ne îmbunătăţim situaţia şcolară cât de mult 

putem; 
• să ne consultăm cu familia/prietenii în privinţa 

liceului/profilului ales; 
• să dezbatem proiecte pe această temă; 
• să ne străduim mai mult; 
• să muncim corect; 
• să nu copiem teme; 
• să ne luam notiţe ; 
• să nu chiulim ; 
• să nu copiem la teste ; 
• să ne facem corect sarcinile de lucru date ; 
• să avem un program, o agenda, prioritaţi, să nu 

acţionăm doar la întâmplare; 
• să nu  ne lăsăm influenţaţi de unii colegi negativi; 
• să nu lăsăm şcoala pe ultimul loc; 
• să ne formăm o baza bună de cunoştinţe în şcoală 

generală; 
• să ne asumăm cu responsabilitate viitorul! 
       

« Lalele negre », Zoltan Beatrice, clasa a VII-a E 

Moldovan Corina, clasa a VII-a E 



      

 

 
 
                       

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

       Ce fac? 
• mă concentrez mai mult la ore; 
• acord mai mult timp învăţăturii; 
• fac mai multe exerciţii acasa; 
• pun mai multe întrebări 

profesorilor; 
• încerc să acumulez cât mai multe 

informaţii utile; 
• îmi fac un plan de învăţat corect ; 
• mă consult cu mai mulţi colegi 

asupra unei probleme; 
• sunt mai retras; 
• sunt mai stresat; 
• transmit o stare negativă de 

oboseală; 
• mă gândesc în privinţa notei; 
• am coşmaruri asupra notei; 
• mă gândesc că rezultatul îmi va 

afecta viitorul; 
       Vă recomand: 

• să nu fiţi speriaţi şi să 
gândiţi pozitiv 

Cine învaţă ia 10 !!! 

10 întrebări care rezultă din dezbaterile privind  
regulemantul şcolar de ordine interioară: 
1. De ce mulţi elevi nu respectă uniforma 
impusă prin regulament? 
2. Cine ar putea lua măsuri ca să nu se 
risipească timpul la ore? 
3. Se consumă alcool/droguri în şcoală? Altfel, 
cum au aparut cutii de bere goale  la locul 
numit  “la fumat” ? S-au teleportat acolo? 
4. Temele care sunt inutile, dacă tot nu se 
renunţă la ele, de ce să nu le copieze elevii, mai 
ales aceeia care pot face ceva bun în timpul 
acela? 
5. Dacă nu mă scol la timp, ar fi mai bine să 
întârzi sau să lipsesc, ca să nu mă aleg şi cu 
absenţe şi cu belele în urma şedinţelor cu 
părinţii? 
6. Ce măsuri s-ar putea lua împotriva acelora 
care fumează în curtea interioară? 
7. S-a luat vreo măsură împotriva elevilor care 
înjură, care vorbesc vulgar? Dar a profesorilor 
care procedează ca elevii? 
8. De ce elevii nu se pot plânge direct domnilor 
directori, decât prin intermediul dirigintelui, 
pentru că se întâmplă să avem probleme, iar 
dirigintele să nu fie în şcoală, ce facem atunci? 
9. De ce, dacă vopsitul parului, care se practică 
încă din clasa a V-a, este o încalcare a 
regulamentului, daca tot nu se ia nici o măsură, 
nu se scoate din regulament? 
10.Telefoanele mobile, le au elevii în 
ghiozdane pe silent, pentru că şi profesorii 
(unii), vorbesc la telefon în ore, sau ies din 
clase ca să vorbească? 

Deac Cristina,  clasa VIII E 

« Cinci simturi », Telecan  Paul, clasa a VIII-a E 

« Tyla », Boar Ioana, clasa a V-a C 

Banabic Daciana, clasa a VII-a D 

De câţiva ani s-a organizat  în  şcoala noastră un faimos obicei 
american, anume petrecerea de  HALLOWEEN, la care participă un 

număr din ce in ce mai mare de elevi , costumaţi cât mai amuzant, 
mai original. Alături de ei, participă organizatorii acestui eveniment: 

profesorii de limba engleză din şcoală şi părinţi ai  elevilor. Se 
organizează concursuri, parada costumelor, dans, etc. Într-o plăcută 

atmosferă de bună colegialitate, de prietenie şi mai ales... bună 
dispoziţie. Sponsorul acestei ediţii a fost firma “My Beauty”, din 

partea căreia, doamna Lăcrimioara Oltean, a oferit câştigătorilor 
concursurilor, premii. Cea mai aplaudata a fost: Gavri Andreea, din 

clasa a VI E - pentru cel mai original costum. Marele premiu- 
“Dovleacul” a fost câştigat de către Ţigovan Florin, clasa a VI a B. 

Pentru cel mai înfricoşător costum s-a remarcat Găurean Sebastian -
“Stafia” din clasa a V a D. Cel mai amuzant costum, “Vrăjitorul , i-a 

revenit lui Şerban Oana, clasa  a V a D.  
Pe lângă acestea s-au mai oferit alte premii şi men 

ţiuni.  
Amatori de distracţie, concursuri. dans şi multe surprize, sunteti 

invitaţi la petrecerea de Halloween de anul viitor!                                                                                            
Organizatorii 

Ghirca Laura, clasa a VII-a E 
 



      

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Aplecaţi-vă cu iubire asupra copilului dvs., în orice situaţie! Acordaţi-i ajutor 
suplimentar dacă observaţi unele schimbări comportamentale şi fizice, 
cum ar fi: 

o dificultăţi în concentrare; 
o schimbări în personalitate; 
o lipsa motivaţiei şi energiei; 
o nereguli în somnul copilului; 
o nu are poftă de mâncare; 
o a devenit prea sensibil; 
o manifestă nervozitate; 
o înregistrează eşecuri şcolare; 
o nu-l mai atrag nici prietenii nici familia; 
o are secrete, este suspicios, vrea singur; 
o are răni fizice nejustificate; 
o se expune la riscuri! 

Atunci copilul dvs. este consumator de alcool, iar măsurile  bune şi 
neîntârziate îl vor salva! Consultaţi specialişti, manifestaţi înţelegere, dar mai 
ales manifestaţi disponibilitatea în a vă angaja împreună la rezolvarea acestei 
probleme!       Geta Lăpuşte, profesor 
                                     

 
 

- a duce până la capat o promisiune 
facută; 

- a respecta cuvantul dat; 
- a câştiga încrederea unor 

personae; 
- a arata respect;  
- a deveni mai  responsabil; 
- a avea onoare; 
- a da exemple positive; 
- daca te ţii de cuvânt la randul tau 

nu ţi se va intoarce spatele ; 
- a deveni discret; 
- a castiga mai multe prietenii; 
- a face o faptă bună; 
- a avea o reputaţie mai bună; 
- a avea satisfacţie proprie; 
- a deveni mai decent; 
- a deveni mai civilizat; 

Pentelescu Eliza, clasa a VIII-a B 

 
 
 
Trădarea, înseamnă înşelarea aşteptărilor, pâra, darea de gol, divulgarea 
secretelor, indiscreţie nepermisă, violarea încrederii, este un defavor făcut 
prieteniei şi onoarei. Laşii trădează.   
Prietenii te tradează cel mai mult şi cel mai des. Te pot lăsa singuri în momente 
importante. Deşi este uneori riscantă, în anumite situaţii ea este benefică: te ajută 
să te descotoroseşti de “neamuri proaste”. Este trist până la durere atunci când 
ajungi de neîncredere şi te resping grupurile, te lasă fără putere, fără apărare, 
pentru acel “serviciu” făcut de aşa numitul prieten, care tocmai te-a trădat. Ni se 
naşte dorinţa de răzbunare împotriva trădătorului. Dacă însa suntem calculaţi, nu 
dăm curs primului impuls, atunci descoperim că trebuie să îi mulţumim 
neprietenului. De ce? Pentru că am primit o lecţie de viaţă: să trăim frumos, 
sincer, să avem puţine secrete, să nu aibă laşii ce trăda!                      
    MAIER PETRICA  clasa a-VIII-a E &  Geta Lăpuşte, profesor 
 

…. o persoană rafinată! 
Adică o persoană care: 
• ştie multe, este inteleapta / Lidy; 
• este discretă / Chery; 
• este decentă, are masură în toate / Tania; 
• are un vocabular ales / Tio; 
• este manierată, face gesturi elegante / Simo; 
• face faţă cu success oricărei situaţii / 

Bogdan; 
• este calmă, înţelegătoare / Telecan; 
• este sinceră, se simte că vorbeşte din suflet / 

Veres; 
• este respectuoasă / Lidia C; 
• este elegantă, gratioasă / Alexandra C; 
• te binedispune o conversaţie cu ea / Alex; 
• manifestă bun gust / L.G; 
• manifestă numai sentimente pozitive / 

Todo; 
• are prieteni pe masură, de calitate / Dani; 
• este matură psihic / Lidy; 
• este conştiincioasă, silitoare / Cristina; 
• inspiră încredere, oferă model / Tania; 
• refuză fară să stingherească / Chery; 
• nu raspunde cu aceeasi monedă / Alex, 

Catuna; 
• vorbeşte foarte frumos, o tţi minte / Mercan; 
• evită conflicte / Tio; 
• nu raneşte în nicio situaţie / Alex Catuna; 
• este mulţumită şi recunoscatoare, preţuieşte 

ceea ce are / Bibi; 
• are trasaturi fine / Telecan; 
• este loială / Veres; 
• este harnică sşi plină de viaţa / Uta; 
• optimistă / Lidia C; 
• este mai degrabă admirată decât populară / 

Dani; 
• evoluează permanent / Lidy; 
• îşi argumentează opiniile / LidiaB; 
• nu se ataşează de lucruri materiale / Tio; 
• are curaj / Uta 
• este tolerantă / Telecan 
• nu dă niciodată motiv să o vorbeşti de rău / 

Simo; 
• ignora prost-crescuţii / Simo; 
• nu abuzează de timpul cuiva / Mercan; 
• are simţul umorului / Todo; 
• este generoasă / Lidy; 
• este independentă / Chery; 
• are principii şi este organizată / Tania; 
       
      

 

« Dupa normal e ceva anormal » 
 Dragota laurentiu, clasa a VII-a E 

«  Cinci simturi », Cioba Lidia, clasa a VIII-a E 



      

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A trăi sănătos preocupă pe toată lumea civilizată ! 
Oamenii au căutat să găsească soluţiile optime 
traiului sănătos, dar părerile sunt foarte diferite.  Se 
ştie sigur că nu traim sănătos dacă:  
        * facem excese: mâncăm prea mult, mâncăm 
prea multe dulciuri /grăsimi, bem prea mult alcool, 
facem prea puţin sau prea mult sport; stăm prea mult 
la  calculator, etc. 
         *excesele devin obiceiuri, devin reguli de 
viaţă; 
         *ne expunem la factori de risc: tutun, alcool, 
droguri,internet, jocuri pe calculator - cu consecinte 
foarte grave asupra sănătaţii fizice şi mentale! 
Concluzie: trăiesc sănătos când evit cele 
enumerate mai sus, sau dacă le elimin din viaţa mea! 

         Geta Lapuste, profesor 
-inspirat din “Viaţa mea un “joc” serios” 

Cinstea sau onestitatea,  
este o valoare de mare preţ pentru 
OM!  
Ea înseamnă: 
• Sinceritate / Mimi; 
• lucru de calitate / Uta; 
• conştiinciozitate / Lidia C; 
• respectarea unor reguli / Simo; 
• recunoaşterea greşelilor / Lidia C; 
• Să nu dezamagim / Mimi; 
• să acţionezi corect, cum trebuie / 

Alex C; 
• sa-i îndrepţi pe alţii / Uta; 
• să fii un model pentru toţi / Dani; 
• să concurezi corect / Telecan; 
• să dai şanse egale tuturor / Dani; 
• să demaşti neregulile / L.G; 
• să te simţi stingher printre 

“şmecheri”; 
• să ai simţul datoriei, a 

responsabilitaţii; 
• să te disociezi oricând de personae 

needucate, lipsite de valori! 

Să ne bucurăm de acest mare dar! Sunt la tot pasul motive să trăim 
minunat, precum şi oameni alături de care să fim fericiţi! 
Să ne conservăm sănătatea, să fim puternici, să luptăm împotriva 
tentaţiilor nefaste: împotriva drogurilor! 
Cum? Să îi recunoaştem şi să îi ajutăm pe cei care se droghează! Iată 
semnele fizice, fiziologice, comportamentale ale persoanelor care se 
droghează: 

1. slăbesc, schimbă obiceiurile alimentare, nu au poftă de 
mâncare; 
2. schimbă ritmul mersului; 
3. manifestă lene neobişnuită, insomnii; 
4. au ochi roşii şi înlăcrimaţi, pupile dilatate; 
5. palme umede şi reci, mâini tremurânde; 
6. faţă roşie sau palidă; 
7. miros de substanţe la expiraţie, pe haine; 
8. foarte activ, vorbăreţ; 
9. secreţii nazale ca la raceală, extremitaţi reci; 
10. urme de înţepături pe antebraţe sau picioare; 
11. greţuri, vomă, transpiraţii; 
12. schimbarea prietenilor; 
13. schimbare în activităţi, hobby-uri; 
14. întârzieri, note mici, abandon scolar; 
15. distrat, uituc, nepăsător, secretos excesiv, mincinos,etc. 
16. nevoie inexplicabilă de bani, fură; 
17. aspect neîngrijit, deţine prafuri, tablete, capsule, fiole, 
seringi, ace. 

Sunt bun? Atunci îmi pasă! Semnalez persoane care prezintă semnele 
enumerate la cei care l-ar putea ajuta! Implică-te în recuperarea 
semenului tău, poate într-o zi şi tu vei avea nevoie! 
Poţi astfel salva şi fericirea unei familii, dar şi sănătatea societaţii în 
care trăiesti!    Geta Lăpuşte, profesor 

« Patru simţuri », Miron Alin, clasa a VII-a D 

« Izolare », U’iu Nichita, clasa a VII-a E 



      

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cum se spune „Moş Crăciun” în 
alte ţări? 

• Afganistan Baba Chaghaloo 
• Africa de Sud Vader Kersfees 
• Albania Babadimri' 
• Armenia Gaghant Baba 
• Bosnia şi Herţegovina Deda Mraz 
• Brazilia Papai Noel 
• Bulgaria Dyado Koleda 
• Chile Viejito Pascuero 
• Danemarca Julemanden 
• Egipt Papa Noël 
• Estonia Jõuluvana 
• Finlanda Joulupukki 
• Franţa Père Noël 
• Germania Weihnachtsmann 
• Grecia Άγιος Βασίλης-Άyos Vasílis 
• Iran Baba Noel 
• Irlanda Daidí na Nollaig 
• Italia Babbo Natale 
• Lituania Kalėdų Senelis 
• Malta San Niklaw 
• Marea Britanie Father Christmas 
• Norvegia Julenissen 
• Polonia Święty Mikołaj 
• Portugalia Pai Natal 
• Rusia Ded Moroz 
• Serbia Deda Mraz 
• Spania Papá Noel 
• Statele Unite Santa Claus 
• Suedia Jultomten 

• Turcia Noel Baba 
• Ungaria Mikulás 

CEI MAI BUNI COLEGI 
…cei care sunt prieteni buni, 
ajută, nu jignesc, fac onoare 
clasei… 

 
• Lang Christine, a VIII-a B; 
• Boca Ionuţ, a VIII-a B; 
• Jimborean Anca, a VIII-a C ; 
• Arsinte Ovidiu, a VIII-a C ; 
• Pop Simona,  a VIII-a E ; 
• Rus Bogdan, a VIII-a E ; 
• Rusu Ioana, a VII-a D; 
• Nemeş Darius, a VII-a D; 
• Rus Nicoleta, a VII-a E; 
• Kostber Richard, a VII-a E; 
• Moldovan Bianca, a VII-a C; 
• Tanca Gabriel, a VII-a C; 
• Zăpârţan Tatiana, a VI-a E ; 
• Cifor Andreea, a VI-a E ; 

 cu elevi care fug de la şcoală; 
 cu copii care fumează, care beau şi care se 

ocupă cu drogurile; 
 cu persoanele care vor să ne facă rău, care ne 

ademenesc; 
 cu oamenii care au greşit în diferite feluri 

repetat; 
 cu mincinoşi; 
 cu pârâtori şi trădători; 
 cu cei violenţi verbal, pentru că pot fi violenţi şi 

fizic; 
 cu cei care nu sunt de vârsta noastră; 
 cu cei care au preocupari diferite total de ale 

noastre; 
 cu cei care au prea mulţi bani; 
 cu cei mofturoşi şi negativi; 
 cu cei prea limbuţi sau prea muţi; 
 cu indiscreţii; 
 cu handicapaţii de prietenie; 
 cu nemiloşii; 
 cu bizarii dupa îmbrăcăminte); 
 cu persoane care nu işi dovedesc prietenia;  
 cu cei care nu ascultă de părinţii lor; 
 cu aceia care fac lucruri nepotrivite cu vârsta 

lor; 
 cu incăpăţânaţii care fac numai cum vor ei chiar 

daca văd că nu e bine; 
 cu cei care nu te respectă foarte mult. 
 cu vulgarii! 
                         Dologa Florina,  clasa a VIII E 

Sfaturi pentru sezonul de iarnă: 
 când  tuşim să punem mâna la gură;   
 să ne ferim de cei bolnavi;  
 să evităm aglomeraţiile; 
 să ne îmbrăcăm gros; 
 să ne spălăm pe mâini des;  
 să nu mâncăm  după altcineva în aceeaşi farfurie şi 

cu tacâmurile folosite de ea; 
 să avem întotdeauna o batistă sau un şerveţel la 

noi în cazul în care tuşim sau strănutăm; 
 să mâncăm multe fructe şi legume pentru ca să nu 

ne îmbolnăvim aşa repede; 
 să ne îmbrăcăm adecvat (călduros) ; 
 să ne ferim şi de persoanele suspecte de gripă;  
 să facem injectii / vaccin antivirus; 
 sa ne acoperim gura şi a nasul; 
 sa evităm calătoriile (in zonele afectate de gripa); 
 sa ne întărim imunitatea! 

 
 
**Puiul de melc se roagă de mama lui: 
- Mamă , lasă-mă, te rog, să trec calea 
ferata! 
- Acum nu se poate, Fulgeraşule, dragă ! 
...peste două ore vine trenul.  
**Ardeleanul soşeste cu întârziere la 
împărţirea darurilor, iar gazda îi spune 
amărât: 
- Imi pare rău de tine, nu mi-a mai rămas 
decât frumuseţea şi prostia, fiule, ce să-ţi 
fac? 
- Apoi, dragă, frumuseţea-i  trecătoare.... 

Coordonare:  
Geta LĂPUŞTE, profesor; 
 
Tehnoredactare:  
Dana MORARU, profesor; 
 
Ilustrare: 
Andreea Rus,  profesor; 
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A, Ştir B,  Bocşa L, Cătuna A, Cioba A, Cioba L, 
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Rauca Cristina, clasa a VII-a C 

Moş Crăciun  
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