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Cuvânt înainte
Revista noastră s-a născut din dorința de a oferi elevilor școlii

“LUMINI DE LICURICI”

un ”spațiu” în care să-și valorifice creativitatea și talentul artistic,
literar. Știm că elevii noștri sunt talentați și dornici de a se exprima și
altfel decât o fac în cadrul orelor și a celorlalte activități organizate în
școală. Prin urmare dorim să-i promovăm și în acest mod.
Ne dorim ca această publicație să apară cu o frecvență de
două luni, dar, pentru aceasta, colectivul de redacție are nevoie de
materiale. Prin urmare, dragi elevi, vă așteptăm cu materiale:
articole, eseuri, poezii, desene, orice considerați că ar stârni interesul
colegilor voștri la redacție—laboratorul de informatică – prof.
coordonator Baltag Camelia și, de ce nu? chiar cu implicare în
colectivul de redacție.
Cu acest prilej lansăm concursul pentru numele revistei–
termen 20 noiembrie 2019.
Iar pe cei mai puțin creativi vă invităm să veniți cu sugestii, cu
propuneri pentru rubrici noi, subiecte de interes pentru voi despre
care ați dori să citiți, informații care vi se par interesante, etc.
Director,
Prof. Zlăvog Ioana Mihaela

A fost odată ca niciodată...
Istoria școlii noastre, a cărei titulatură s-a schimbat pe parcursul unui secol, are un început modest
- o singură clasă închiriată, cu un învățător debutant, fără studii pedagogice, sub numele de ”Școala
comunală nr.3”, înfiinţată fiind în “1882, august 15, prin ordinul ministerului nr.13101 din 1882, august
12.” Din 1885 şcoala deţine local propriu, în Str. Ștefan cel Mare, nr.420 (azi 471), construit, în 1885,
special pentru Școala comunală nr. 3. Era o clădire impunătoare, cu două nivele, cu 5 săli de clasă, cu
camere pentru director și familia acestuia, cu o curte de 1300 m2. De la Școala comunală nr. 3 se ajunge
la Școala de băieți nr. 5, apoi, prin renumerotarea școlilor din oraș, instituția devine Școala nr. 18.
Neîncăpătoare pentru elevii săi, în 1971, este mutată în actualul local, din Calea Galați, nr.61, într-o
clădire ce a fost construită în 1961 și în care a funcționat Liceul nr. 4 de la vremea respectivă.
De-a lungul timpului, școala noastră a putut să se laude cu multe realizări și cu numeroși elevi
iluștri. Însă cel mai cunoscut elev al ei este Mihu Dragomir sau Mihail Dragomirescu pe numele său din
catalog, de la nașterea căruia s-au împlinit anul acesta 100 de ani. În fiecare an, la 8 noiembrie, elevi și
profesori pornesc „în pelerinaj sentimental” alături de acesta, celebrând prin cuvânt și culoare minunata
lume creionată de poeziile sale.
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PREZENT LA CEAS ANIVERSAR!!!
Draga mea Școală, este o zi importantă, e ziua ta aniversară, o zi deosebită, plină de emoții și
orânduită, nu întâmplător, zic eu, a fi celebrată tocmai în data de 8 noiembrie....data în care creștinii îi
sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, conducătorii cetelor de îngeri și păzitorii oamenilor de
la naștere până la moarte.
Cu aceeași emoție care mă stăpânea acum douazeci și ceva de ani când doamna învățătoare îmi
striga pentru întâia oară numele răspund și acum ,,Prezent!”, iubită Școală, la ceas aniversar, urânduți ,,La mulți ani!!!”
Eram doar un copil când am intrat în curtea ta pentru întâia oară.... Mâna mea statea ghemuită în
podul palmei mamei mele... Eram speriată, dar, totodată, plină de curiozitate și însetată de cunoaștere....
Tu ți-ai deschis larg brațele și m-ai primit. Și am crescut împreună. Mi-ai fost tare dragă, iubită Școală....
În cei opt ani petrecuți alături de tine am învățat să fiu OM, am prins aripi care m-au ajutat să pășesc mai
apoi pe calea cunoașterii tainelor lumii. Am avut alături cei mai buni dascali, începând cu doamna
învățătoare, continuând cu doamna dirigintă și toți ceilalți domni profesori, care, cu dăruire, mi-au
împărtășit din tainele lor și au contribuit la formarea mea.... Pot spune că, așa cum din punct de vedere
genetic sunt opera părinților mei, din punct de vedere spiritual, eu, ca și conștiință sunt opera zidită de
dascalii mei, fiecare marcându-mi drumul în viață cu ceva.
Îmi amintesc și acum, după atâția ani, cu mare drag, nu numai numele, dar și chipurile dascalilor
mei dragi care mi-au fost adevărați părinți spirituali, de suflet și cărora le mulțumesc pentru asta.
Am primit doar lucruri bune de la tine, draga mea Școală. De aceea, când, în calitate de mamă, a
venit momentul să îmi încredințez puiul spre a fi purtat pe drumul cunoașterii, mi-am luat băiatul de mână
și...fără să ezit....ți l-am adus plină de încredere tot ție.... I-am predat ștafeta, convinsă fiind că vei fi la fel
de bună pentru el cum ai fost pentru mine.
Te felicit, iubită Școală că tocmai prin faptul că atât de multe mame, foste eleve, aleg să îți
încredințeze ce au ele mai de preț, copiii lor, îți confirmi valoarea!...
Draga mea Școală, parte a sufletului meu pentru totdeauna, te rog să ai grijă de fiul meu și de
acești copii minunați care îți sunt elevi, așa cum ai avut grijă și de noi! Învață-i să fie oameni! Dă-le aripi,
învață-i să lupte pentru a-și împlini idealurile, dă-le puterea de a visa și, totodată, capacitatea de a-și
calcula șansele și oportunitățile în viață!!!
Îți multumesc ție și le mulțumesc tuturor dascălilor care prin litere, cifre și formule ne-au format
pe noi și acum formează caracterul copiilor noștri.
Îți multumesc că, indiferent câți ani s-au scurs, tu, dragă Școală, încă îmi șoptești, așa cum frumos
a spus poetul al cărui nume cu demnitate și mândrie îl porți:
,,...întinde doar mâna, și mă găsești.
întinde doar mâna, fără cuvinte
pe carări ce încă n-au început să se zvânte,
dincolo, la rădăcina cuvintelor mă găsești”
La mulți ani, iubită Școală, parte din sufletul meu și din sufletele miilor de copii care ți-au fost
elevi și pe care încă îi veghezi și îi îndrumi de acolo, de la ,,rădăcina cuvintelor” pe care tu ne-ai învățat să
le înțelegem și să le așternem pe hârtie.....
Georgiana-Victorina Habară
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Borcanul cu … cărţi!
Zilele trecute am intrat in biblioteca şcolii şi aud
o voce subţirică întrebând: “Doamna, eu ce să mai
citesc?” Şi,
atunci, mi-a
venit
ideea
că noi, cei
care citim, să
facem sugestii şi recomandări. Şi,
uite-aşa,
a
apărut borcanul cu sugestii de cărţi pentru cei nehotărâţi – „borcanul cu cărţi”. Vă aştept ca împreună
să umplem borcanul cu bileţele conţinând titluri de
cărţi şi autorii lor, cărţi care ne-au plăcut foarte
mult.
Şi, dacă tot facem sugestii, hai să prezentăm şi câte
o carte care ne-a impresionat. Am să încep eu.
Una dintre primele cărţi care mi-au venit in
minte este ,,Războiul care mi-a salvat viaţa” scrisă
de Kimberly Brubaker Bradley.
În viață nu contează ce ai, ci pe cine
ai. Pornind de la această propoziție dătătoare de
speranță, o să vă povestesc despre una dintre cele
mai impresionante povești pe care le-am citit. O
carte a speranței, dar și a disperării, a oamenilor
care marchează vieți fără să-și dea seama, a durerii
care conduce întotdeauna pe căi greșite. Războiul
care mi-a salvat viața, carte premiată cu Newbery
Honor în 2016, este povestea Adei, dar și a altor
milioane de copii speciali, născuți cu defecte sau
boli incurabile, arătați cu degetul de cei din jur sau
respinși de propriii părinți. O carte care îndeamnă la
toleranță și ne arată că toți suntem speciali în felul
nostru, toți avem un strop de umanitate în adâncul
sufletului și puterea de a face schimbări benefice
pentru ceilalți.
Ada nu ar fi nimic fără Jamie, fratele ei. Născută
cu un picior strâmb, obligată să stea în casă mereu,
închisă în dulap de fiecare dată când cere lucruri
normale. Crescută de o mamă tiranică, mult prea
preocupată de părerea celor din jur, este nevoită
doar să privească jocurile celorlalți copii, fără a fi
capabilă să participe. Jamie reprezintă singura
legătură cu lumea exterioară, sprijinul ei și motivul
de a merge mai departe în fiecare zi. Al Doilea

Război Mondial va însemna salvarea ei și drumul
către o viață normală, în care oamenii nu o resping
pentru că are un defect fizic. Viața ei va deveni una
minunată, datorită lui Susan, femeia care îi ia pe
Ada și pe Jamie sub tutela ei, atunci când toți copiii
Londrei sunt evacuați pentru a nu fi uciși de
viitoarele bombardamente. Viața alături de Susan i
se pare o ciudățenie absolută - este lăsată să iasă
afară, să încerce să umble cu cârje, să călărească, ba
chiar să ajute la tratarea soldaților răniți în război.
Ada devine un adult responsabil, un om capabil să
treacă peste limitele propriului corp, în timp ce
sufletul ei își găsește locul în casa femeii devenite
pentru
prima
dată
mamă.
Susan devine un fel de far călăuzitor în viața
celor doi copii, în special pentru Ada. Obișnuită cu
bătăi și jigniri, aceasta este incapabilă să dezvolte o
relație normală cu cei din jur. Asprimea lui Susan,
dată de încercările vieții și pierderile suferite, este
înspâimântătoare pentru fetița de unsprezece ani.
Treptat, aceasta învață să aibă încredere în
oameni, să-i accepte așa cum sunt, având parte
pentru prima dată de aceeași bunăvoință și scăpând
de privirile curioase. Devenită brusc o persoană
obișnuită, curajoasă și ambițioasă, Ada se descoperă
ca fiind absolut normală, fără motive de a se simți
rușinată
față
de
ceilalți.
Războiul care mi-a salvat viața este o poveste
care vindecă, scrisă cu empatie și blândețe pentru
toți copiii care se simt altfel față de ceilalți, limitați
de propriul corp sau propria minte. Este un îndemn
la toleranță și deschidere față de orice ființă umană
considerată diferită.
Tu, ce carte recomanzi colegilor şi prietenilor tăi? Aşteptăm
cu nerăbdare prezentarea ei.

Prof. Liliana Neacşu
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Ziua Holocaustului
În data de 9 octombrie, în şcoala noastră, s-a desfăşurat activitatea dedicată comemorării victimelor
Holocaustului. Activitatea s-a intitulat ,,Drepții între popoare” şi a constat în realizarea unei expoziții. În
cadrul expoziției s-au prezentat portretele a patru personalități, ce în timpul Holocaustului, în condiții vitrege,
şi-au riscat viața, familia şi averea pentru a- şi păstra omenia şi iubirea aproapelui, ajutându-i şi salvându-i pe
evreii izgoniți.
Pentru a-şi manifesta recunoştința față de cei ce şi-au pierdut viața şi libertatea pentru a-i salva pe evrei,
Israelul, prin Yad Vashem – Memorial al victimelor Holocaustului – cu sediul in Ierusalim, a acordat
acestora distincția „ Drepți între popoare” .
Noi am ales ca expoziția ,,Drepți între popoare” să aducă în atenția tuturor, patru personalități din
România care prin actele lor de bunătate și curaj față de evreii persecutați. Aceștia au dat dovadă că merită
distincția ,, Drepți între popoare”.
Traian Popovici, primar al oraşului Cernăuți, a fost primul român care a meritat şi a primit prețioasa
distincție de ,,drept între popoare” pentru atitudinea lui profund umanistă, de ocrotire şi salvare a multor evrei.
Traian Popovici a făcut tot ce a putut pentru a salva cât mai mulți evrei de la deportare, adică de la moarte
sigură. A susținut un discurs ce chiar dacă a fost dur criticat, nu a fost în zadar. Aşa s-a ajuns la oprirea a
20.000 de evrei, ce adus la încetarea deportărilor
Alteța Sa Regală, Regina-mamă Elena, a primit cu greu această distincție, unul din motive fiind
manipulările regimului comunist din țară. Elena, prin acțiunile ei, a salvat viețile a zeci de mii dintre cei
185.000 de evrei deportați în Transilvania din Bucovina de Nord şi Basarabia. A acționat constant în favoarea
evreilor şi a salvat vieți, datorită bunătății şi forței sale morale. În onoarea reginei, evreii au adresat cuvinte de
laudă față de cea ce le-a salvat viața: „(...) am retrăit toate acele clipe de deznădejde când m-am adresat ei,
implorând-o să ia sub oblăduirea sa populația oropsită din țară; am revăzut chipul ei nobil şi luminos; am auzit
vocea ei blândă şi mângâietoare. (...)”
Viorica Agarici, preşedintă a Societății Naționale de Cruce Roşie, în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, filiala Roman, a salvat de la pieire sute de evrei transportați în condiții inumane, în „Trenurile
Morții”, spre lagărul de la Călăraşi. Despre gestul său eroic s-a vorbit ani la rând, supraviețuitorii rămânându-i
veșnic îndatorați: „ Joi dimineață, trenul s-a oprit în gara Roman. Toate vagoanele au fost deschise şi din ele au
început să coboare oameni, complet dezbrăcați şi, mai ales, înspăimântați. Spre marea noastră surpriză, o
doamnă împărțea căni de apă şi bucățele de zahăr. Doamna se numea Agarici. Un nume pe care nu îl voi uita
niciodată.”
La 15 septembrie 2005, prințului Constantin Karadja i-a fost oferită distincția de drept între popoare,
pentru eforturile sale neobosite prin care zeci de mii de evrei germani, francezi, unguri şi români au reuşit să
înşele moartea. Lucrând la Ministerul din acea vreme, a putut să „păcălească” serviciile
naziste şi să salveze milioane de evrei, evitând trimiterea lor în
lagărele de concentrare.
,,Drepții între popoare ” nu trebuie uitați niciodată. Ei rămân
veșnic în conștiința noastră ca adevărați martiri și eroi în lupta
lor pentru salvarea demnității umane.
Autor: POPA DENISA-FLORENTINA, Clasa a VIII- a B
Prof. coordonator : Mușat Anca.
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Proiectele ERASMUS +
HOME ALONE
Prezentare generală
 Obiectiv principal: schimburi de bune practici în domeniul
educației
 Durata proiectului: 2016-2018
 Parteneri: Polonia (coordonator), Letonia, Lituania, Grecia,
Spania, Slovenia, România
Obiective specifice:
Proiectul nr. 2016-1-RO01KA201-024569 – “Democratic European Schools for Success – DESS”
finanțat prin programul Erasmus+ al
Comisiei Europene, ne-a oferit statutul
de leader într-un consorțiu de instituții
partenere ce a avut ca obiectiv principal
inovarea metodelor de predare-învățare.
Acest proiect a avut ca perioadă de implementare 18 decembrie 2016 – 17 decembrie 2018, școala noastră fiind
instituția coordonatoare.
Partenerii noștri au fost școli
din: Portugalia, Germania, Islanda, Bulgaria, Spania dar și Primăria din Almada (Portugalia). Activitățile derulate
au fost multe și foarte variate, atât la
nivel instituțional, cât și la nivelul parteneriatului. S-au desfășurat întâlniri de
management de proiect și schimburi de
elevi pe termen scurt la nivelul parteneriatului, evenimente de multiplicare,
cursuri de formare pentru cadrele didactice din instituțiile partenere, diverse
activități menite să dezvolte la elevi
spiritul civic, stima de sine și abilitățile
personale.
Unul din produsele rezultate din
acest proiect a fost ghidul metodologic
ʺMethodological guide – A successful
approach in DESSʺ. Însă, de departe, cel
mai mare câștig al instituției a fost la
nivelul experienței personale, atât pen-

Să învățăm ce este toleranța, indiferent de religie, rasă, etnie,
cultură, personalitate;
Să aratăm tinerilor și părinților amenințările reprezentate de
Internet și noile media;
Să demonstrăm că noile tehnologii pot sprijini dezvoltarea
socială și intelectuală a tinerilor și le permit să se deschidă
față de mediul înconjurător și față de lume.
Activități desfășurate:
A1 – ”Șapte țări –cinci simțuri”, prezentare de 3 minute ce
rezumă întâlnirea transnațională din România din 19-22
octombrie. Prezentarea cuprinde detalii privind stilul de
viață, obiceiurileși interesele țării partenere folosind cele
cinci simțuri.
A2 – ”Înțelege-te pe tine însuți”, ateliere de lucru cu psihologul
școlii care să dezbată varietățile personalității umane și ale
comportamentului.
A3 – ”Diferiți, dar la fel”, întâlniri cu reprezentanți ai
diferitelor religii, minorități etnice, imigranți, refugiați, etc.
A4 – ”Târgul diversității”, eveniment de o zi, cu invitați din
comunități etnice și religioase care să prezinte elemente
caracteristice acestor comunități.
A5 – „Internetul și noile tehnologii, blestem sau
binecuvântare”, conferințe, workshop-uri, întâlniri cu
specialiști în domeniu pentru a conștientiza elevii în
legătură cu pericolele noilor tehnologii și ale Internetului
A6 – „TIC pentru tine”, utilizarea noilor tehnologii în demersul
educativ
A7 – „Bună dimineața, Europa!”, emisiuni radio cu mesaje
pozitive, cu știri despre evenimente ce promovează valorile
europene
A8 – ”Sunteți toleranți?”, lecții pregătite de profesorii de
istorie, limbă maternă, arte pentru a dezvolta o atitudinie de
acceptare a diversității și de formare a spiritului tolerant
A9 – „Internetul și noile tehnologii”, conferință și dezbatere pe
bunele practici în utilizarea resurselor media în educație.
Număr de elevi participanți la mobilități în Polonia și
Lituania: 13.
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Matematica
de Ioana Buzea

Bisectoare chemată…
Nici liniile nu-s mai prejos
Au reguli de paralelism, serios!
Desigur ele sunt întretăiate
De niște secante
Cu care determină
O alternă internă.
Sunt și mediatoare
Adică linii care
Pică perpendicular
Dar sunt și axe măcar.

Am o materie preferată,
De copii neapreciată,
Pe nume matematica…
Care e astăzi tematica.
Acum o să vă zic,
Un truc mic, mic, mic
Despre învățat în rime
Lecția pentru mâine.

Sper că ați ajuns la o concluzie
Că matematica-i o jucărie.
E frumoasă, e hazlie
Trebuie doar să te gândești
Că-i o carte de povești
Plină de fantezie,
În special, filozofie,
Cel puțin, așa cred eu.
Dar pentru unii nu-i așa ușor
Pierderea lor….
Și dacă tot am zis în cuvinte, o mie,
Despre mate o poezie
Aștept momentu-n care
Româna o vom scrie
Nu ca o poezie
Ci ca o fracție
Ca o ecuație
În formule matematice.

Mulțimile ca să le-nveți
Trebuie să-ți imaginezi
Că ele sunt niște cutii
Care au mărgele mii.
O mărgea, evident,
Se numește element,
Iar o cutie fără mărgele,
E o multime vidă, vere.
Și dacă o margea vei găsi,
Alta ca ea nu vei mai zări
Adică fiecare element într-o mulțime
Altul ca el nu se cuvine.
Iar dacă dorești
Mulțimile să le unești
Poți să faci o reunire
Repede, într-o clipire.
Și dacă vrei să te mai joci
Diferențe și intersecții
Te așteaptă cu plăcere
Să le rezovi și pe ele.

Prof.coordonator Popa Octavia

Cât despre geometrie
Trei litere cu pălărie
Și două linii aproape ca un triunghi
Formează un unghi.
Ungiurile pot fi
În perechi să știi…
Ele sunt tăiate
Fix pe jumătate
De o dreaptă punctată
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Fabule …
Prof. coordonator Durbaca Gabriela Valentina
Pixul apoi i-a spus
Să-și folosească hărnicia
Nu pentru a servi creionul
Într-o zi, la şcoală, în clasă
Are mult potențial.
Un caiet stătea pe-o bancă
De ce l-ar irosi
Liniştit şi singurel...
Pe cineva ca el.
Peste un minut, aşa,
Creionul a obiectat.
S-a auzit clopoţelul
Avea nevoie de cariocă
Şi în clasă au intrat toţi copiii. Pentru treaba zilnică.
Iar copilul de la banca
Pixul și carioca au plecat
Pe care stătea Caiet,
Creionul, lăsat singur,
S-a aşezat frumos în bancă,
Și-a căutat muncitor
Şi-a-nceput să fie atent.
Până la apus.
Pic, un obiect mic,
Se lăuda cum că-l ajută
Nu te lăsa folosit de alții!
Pe copil, să şteargă
Când greşeşte, se încurca.
Vulpea şi şoricelul
Stiloul era obosit
Iliescu Rareş, clasa a VI-a B
Că mult, mult s-a chinuit
Azi să scrie, pe hârtia
Vulpea se plimba pe lângă piaţă,
Lui Caiet (ca să se ştie).
Se mișca plină de viaţă.
Iar Caiet, ce să mai zic!
Când apare-un şoricel
Era foarte ameţit
Care căuta brânzică
Că azi mult l-a mai foit...
Nu prea mult, decât niţel.
Ba Stilou, ba Pic!
Zi cu zi, timpul trecea,
Dar Pic tot de lăuda
Până când, la un moment dat, Mergea un om linistit,
Mânca un sandwich răsfaţat
Pic la gunoi a fost aruncat,
Iar şoarecele a agâţat
fiindcă s-a stricat.
O bucăţică
De brânzică.
Carioca și creionul
Bazon Mihnea, clasa a VI-a B
Vulpea cu foame mare
Venea răsfaţată cu coada-n sus
Într-o zi, în penar,
Prea mândră fată,
O cariocă și un creion stau
Supărată că nu avea mâncare
degeaba.
Ea îi luă bucata
Iar creionul s-a lăudat
Şi se lăudă la alta.
Că scrie mai bine
Ilicea Maria Teodora,
clasa a VI-a B

Și că trebuie respectat.
Carioca a făcut
Cum i s-a cerut.
Pixul apoi a venit
Și a fost îngrozit.
Carioca a fost păcălită de creion.

Nu stă bine să te lauzi
Dacă nu îţi aparţine.
Pentru că nu vei fi apreciat
Decât dacă tu îl vei obţine
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Picul şi stiloul
Udrea Walter, clasa a VI-a B
La o ora de română,
Fără frână de la scris,
Cu stiloul meu scriam
Şi dintr-odată am greşit.
Picul din penar l-am scos
Greșelile ștergându-le,
Frumos şi liniștit.
Stiloul furios spre pic:
-Tu cine eşti şi ce faci aici?
-Eu sunt picul.
Greșelile trebuie corectate.
Până când va învăța lecţia,
Multe goluri o să aibă...
Şi o lebădă o sa capete!
Stiloul, neînţelegător,
Nimic nu asculta.
Doamna de română auzi
Cearta dintre cei doi gălăgioşi
Ii conduce afară pe amândoi,
Să-și continuie cearta pe hol.
Iau pixul cel tăcut şi eficient
Și încep să-mi scriu lecţia liniștit.
Ca un elev conștiincios.
Fără ceartă şi scandal
Doar cu voie bună.
Din ce v-am povestit aici,
Ar trebui să înţelegeţi
Că trebuie să îi lăsați Pe cei ce
stiu,
Să vă corecteze când greșiți.
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Vulturul şi cioara
Bounegru David,clasa a VI-a B
Într-o zi de vară,
un vultur şi o cioară
vânau împreună
iepurași şi oi o turmă.
Vulturul muncea şi mânca copios,
iar cioara ce nu muncea
mânca ce scăpa
vulturul pe jos.
După aceea, o vrăbioară
vine şi le vorbeşte
despre cum se munceşte
prieteneşte.
Despre cum cioara nu munceşte
şi puţin primeşte
şi vulturul ce lucrează
mănâncă mult şi bine.
Dacă ceva vrei să primeşti
Trebuie să şi munceşti
Că de altfel
Nimic nu primeşti.
Vulpea şi cocoşul
de Ioana Buzea, clasa a VI-a B
Era o zi de joi.
Şi din zori,
În grădina gospodarului,
Un cocoş şedea pe gard.
Şi Cânta, şi iar cânta,
Pe toată lumea trezea…
Vulpea, somnoroasă,
Dis-de-dimineaţă,
Nu avea nimic pe masă.
Şi auzindu-l pe cocoş,
O idee i-a venit,
Să fure cocoşul naiv.
S-a spălat, s-a aranjat
Şi din culcuș a plecat…
A ajuns lângă cocoş,
Dar în curte nu intra,
Căci dulăul de-o prindea,
Imediat o jumulea.
Vulpea s-a gândit aşa:

“Cocoșul e mare cântăreţ
Ca să îl ademenesc,
Să mă dau şi eu
Mare soprană…”
Si astfel i-a vorbit..
Ce l-a mai păcălit…
Iar cocoşul cel naiv
S-a dus iute, grăbit,
Să ia lecţii de cântat.
Dar cum a ieşit din curte,
hap!
Vulpea l-a mâncat.
Voi, copii, cuminţi
Să nu fiţi păcăliţi
De-un copil răutăcios
Care vrea să vă “ajute”

Limba română
De 15 IANURIE prof. Durbacă Gabriela
Valentina a prezentat elevilor de la clasele V B, VI
C, VII—A , filmul Lucruri mai puţin cunoscute
despre Mihai Eminescu şi filmul O bucată de
humă.
 Prof. Durbacă Gabriela Valentina a coordonat activităţi în cadrul proiectului judeţean În orizontul
tradiţiilor, la concursul de creaţii “ Învierea-calea
spre lumină” obţinându-se următoarele rezultate:
Premiul I, Drăgan Alina, secţiunea creaţii prin imagini
Premiul al II-lea, Babotă Andreea, secţiunea creaţii
literare,
Premiul al II-lea, Jipa Alexia, secţiunea arte
Premiul al II-lea, Andrei Matei Tudor, secţiunea
creaţii
 La etapa judeţeană s-au obţinut la OLAV
menţiune Chircu Iuliana, clasa a VII-a A, prof.
Durbacă Valentinala, OLLR menţiune Turcu
Bianca, clasa a VII-a C, prof. Turcu Mihaela,
menţiune Popa Denisa, clasa a VII-a B, prof.
Teşcan Daniela.
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Cutia cu amintiri
Totul a inceput pe la sfârşitul anilor 1980, într-o
şcoală mare de cartier, în care cu paşi timizi intram ca
elevă in clasa a V-a. În orele de sport, aşa cum le
spuneam eu pe atunci, am facut cunoştinţă cu doamna
profesor Iancu. O doamnă distinsă, fermă, cu o mare
stăpânire de sine, dar şi cu o mare pasiune...... jocul de
volei. Prezentă în terenul de volei alături de elevi la
fiecare oră de sport, doamna Iancu reuşea să mobilizeze
şi să încurajeze în permanenţă copiii mai îndemânatici,
dar şi mai puţin pricepuţi. Aşa se face că, spre sfârşitul
ciclului gimnazial, îmbrăţişam cu drag ideea de a
deveni profesor de sport la fel ca doamna Iancu.
Datorită pasiunii insuflate mie de către acest dascăl
minunat, am mers către un liceu de profil cu speranţa
de a ajunge o mare sportivă.
Odată intrată în acel liceu, visul meu începea să
prindă contur. Acolo, am întâlnit un alt om hărăzit
dedicat meseriei de profesor- antrenor, pe domnul
Stănescu. Acesta, datorită îndelungatei sale activităţi
didactice, a măiestriei de care a dat dovadă în multe
momente şi, nu în ultimul rând, a marii sale pasiuni
pentru jocul de volei, a reuşit să” cimenteze” şi mai
mult această dragoste a mea pentru mişcare, pentru
jocul de echipă. După ce pasiunea a fost deja transmisă
şi „cuibărită” în inima mea de către aceşti doi oameni
minunaţi, a venit şi rândul meu de a transmite mai
departe ceva din minunatele lucruri învăţate.
Aşa cum îmi doream prin şcoala generală, am
devenit profesor. Profesor de sport, profesor pentru
suflet şi trup la fel ca predecesorii mei. Bineînţeles că şi
eu, la fel poate ca şi alţii, am început stângaci lungul
drum de dascăl pe care mi-l alesesem încă din
adolescenţâ. Prin 2001, ca orice tânăr debutant ieşit
proaspăt de pe băncile şcolii, neştiind cum decurg
lucrurile în sistemul de învăţământ, am început să
formez o echipă de volei fete a şcolii în care predam şi
în care predau şi în prezent. Şcoală mare, cu tradiţie în
jocul de volei cu copiii minunaţi şi oameni implicaţi, a
fost uşor să încheg o echipă de volei fete. Ceva mai
târziu au început să apară şi rezultatele....locul I, II, III,
la etapele judeţene din cadrul ONSS şi la alte cupe şi
concursuri de profil.
De-a lungul acestor ani, am întâlnit mulţi copii
talentaţi şi minunaţi care au reuşit să ducă mai departe
dragostea pentru joc. Aici aş dori să enumăr câteva fete,
componente de bază în echipa şcolii pe parcursul
acestor ani : Ana-Maria Roman, Bianca Todică, Denisa
Mirescu, Camelia Ionescu, Andreea Meiroşu
Alexandra Berbecaru, Gabriela Serbănescu, Alexandra

Ţandără, Beatrice Gheorghe, Elena Dogărescu,
Alexandra Soca şi altele, care fac faţă cu succes în
competiţiille liceale şi cele de performanţă, unele dintre
ele activând la un moment dat atât la Sport Plus Brăila
cât şi la CSM. Şi voley beach este practicat acum la
vârsta facultăţii de către eleva şi sportiva formată în
şcoala noastră - Andreea Meiroșu
Şi, ca si când nu ar fi fost suficient, am început prin
anul 2010 să construiesc o echipă de volei băieţi.
Ştiam că va fi un drum greu de parcurs, deoarece în
oraşul nostru nu există cluburi în care să fie angrenaţi
şi pregătiţi băieţii. Văzusem la un moment dat (în anul
2006) echipa de volei băieţi a Şcolii nr 4 pregătită de dl
Criţă Dragoş pe atunci, la un turneu de etapa zonală
desfăşurat la Galaţi, etapă zonală la care participam ,si
noi cu echipa de volei fete a şcolii. Aşa că am avut
ideea de a încerca să transmit mai departe şi băieţilor
marea mea pasiune. Rezultatele au început să apară,
treptat. Mai întâi locul III, apoi locul II şi de câţiva ani
încoace locul I la etapele judeţene din cadrul
Olimpiadei Gimnaziale. Dintre mulţii sportivi talentaţi
pe care şcoala „Mihu Dragomir” i-a avut, aş dori să îi
prezint pe doi dintre ei, care îmi fac cinste pe oriunde
se duc.şi care ne reprezintă şcoala cu mândrie.
Valentin Petruş Grădinaru este în prezent elev în
clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”,
component de bază al echipei de volei a liceului . Este
căpitanul echipei de volei juniori ai Clubului Arcada
Galaţi, a participat şi însoţit echipa de seniori ai
clubului în mai toate turneele , alături de care a obţinut
locul II în Cupa României şi titlul de vicecampioni
naţionali ai diviziei A 1 masculin în 2017 – 2018..
Liviu Gologăneanu este elev la CTF Mihai I din
Bucureşti, din clasa a VIII-a, echipă cu care a obţinut
până în prezent numeroase titluri:
Campion naţional speranţe 2016 – 2017;
Campion Olimpiada Gimnaziilor în 2016 – 2017;
Campion Naţional Cadeţi 2017 – 2018;
Campion Proedus 2018;
Campion Naţional Cadeţi 2018 – 2019;
Locul IV volei beach 2017 .
Nu ştiu dacă misiunea mea până în prezent a fost un
succes, dar cu dor şi drag de cei doi profesori ai mei voi
continua să-mi fac datoria cât pot de bine.
La fel cum orice creion lasă o urmă pe hârtie, aşa îmi
doresc şi eu să las „urme” în parcursul şi în traiectoria
în viaţă a unor tineri sportivi talentaţi.
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Cu drag de oameni şi de frumos,
Prof. Iliescu Mihaela
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CONCURSUL NAȚIONAL
”RECUNOȘTINȚĂ FĂURITORILOR
MARII UNIRI”
Echipaj elevi:
DRĂGHICI RAMONA, COSMA NARCIS,
DUMBRAVĂ MĂDĂLINA, GHIȚĂ BIANCA, TURCU CLAUDIA, FRONI
DIMITRIE, VLAICU ANDREEA,
BUNESCU ADINA - PREMIUL II la
secțiunea : ARTE VIZUALE ,
Prof. coordonator : Mușat Anca.

Rezultate ….
BIOLOGIE—coordonator, Prof. ȘUCHEA GINA

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI
Delighiosu Lavinia, clasa aVII-a C – Premiul I, Olimpiada
Județeană de Biologie
Chircu Iuliana, clasa aVII-a A – Mențiune, Olimpiada
Județeană de Biologie
Olicenco Maria, clasa aV-a B – Premiul III, Concursul
*”Nicolae Iorga – omul și epoca”
județean G.E.Palade
Concurs interjudețean
Delighiosu Lavinia, clasa aVII-a C – Premiul I, Concursul
Petrescu Corina si Crucianu Briana
județean de neuroștiințe Neuroset
Mențiune
*„Recunoștință făuritorilor Marii Uniri” - Buzea Ioana, clasa aV-a B – Mihalcea Anne-Marie, clasa aVIa B: Premiul I, Concursul județean Micii Naturaliști
Concurs național
Olicenco Maria, clasa aV-a B – Popescu Andra, clasa aVI-a
Chircu Iuliana, Drăghici Ramona, Popa
B: Premiul II, Concursul județean Micii Naturaliști
Denisa, Văiculeț Angel,
PROIECTE EDUCAȚIONALE
Turcu Claudia, Vlaicu Andreea
Sima Mihai, Gonciar Teodor, Cosma Narcis- Turcu Claudia, clasa aVIII-a B – Premiul I, Concursul
județean Alege, este dreptul tău!
Premiul II creație media
Ghinea Maria, clasa aVII-a C – Premiul I, Concursul județean
*„Călători în istorie”- Concurs național,
Alege, este dreptul tău!
faza județeană
Anghel Bianca, clasa aVI-a C – Premiul I, Concursul județean
Chivu Maria, Anghel Bianca - Mențiune
Zâmbește-pământul e al nostru!
proba teoretică
Ioniță Andra, clasa a VI-a C – Premiul I, Concursul național
Ciocan Mihaela, Crucianu Briana Obiceiuri de Paști
Mențiune prezentări ppt
Tudose Adriana, clasa aVII-a C – Premiul II, Concursul
Bălan Maria, Olicenco Maria- Premiul III
județean Alege, este dreptul tău!
prezentări ppt
Buzea Ioana, clasa a V-a B – Premiul II, Concursul județean
De Dragobete!
Rezultate scolare și extrașcolare—Prof.
Moldoveanu Andreea, clasa a VII-a A – Premiul II, Concursul
îndrumător, Enea Viorica
județean De Dragobete!
Matei Daniel, clasa a VII-a B – Premiul III, Concursul
Concurs Național de Chimie pentru clasa a
județean De Dragobete!
VII-a Raluca Ripan- faza județeană
Elev Beșliu Ionuț, clasa a VII-a C - Mențiune Tudose Adriana, clasa a VII-a C – Premiul III, Concursul
județean De Dragobete!
Eleva Turcu Bianca, clasa a VII-a C Bălan Ana-Maria, clasa a V-a B – Premiul III, Concursul
Mențiune
județean De Dragobete!
Concurs Județean de Machete Peisajul de
Guță Bianca, clasa a VI-a C – Premiul III, Concursul județean
pe strada mea
De Dragobete!
Macheta Faleza pentru conservarea
biodiversității- Echipaj Echipa de Juniori: Jipa Alexia, clasa a VI-a C – Premiul III, Concursul județean
De Dragobete!
eleva Băjănaru Camelia și elev Lupu Alin,
Cîrligea Elena, clasa a VII-a B – Premiul III, Concursul
Clasa a V-a C- Premiul- I
Macheta  Orășelul Dulce- Echipaj Copii național Obiceiuri de Paști
Despa Irina, clasa aVI-a C – Mențiune, Concursul județean
dulci: elevele Guță Bianca și Ioniță
Zâmbește-pământul e al nostru!
Andreea, clasa a VI-a C- Premiul –I
12

REVISTA ŞCOLII “MIHU DRAGOMIR” BRĂILA
Limba engleză—prof.Lajos Laura
*Olimpiada de limba engleza, etapa județeană eleva Delighiosu Lavinia de la clasa a VII-a C a
obținut premiul al III-lea, calificandu-se și la fetapa națională.
*Concursul Simpozion National Best English Speaking Teens ( B.E.S.T.): eleva Delighiosu
Lavinia - premiul al II-lea, iar elevii Adamiță Dragoș și Beșliu Ionuț - mențiune, toți elevi la
clasa a VII-a C;
*Concursul “ Stories about my county”, elevul Beșliu Ionuț a obtinut locul I la secțiunea eseuri.
Geografie—prof.Gheorghiu Anisia
*Concursului National Terra- Mica olimpiadă de geografie
– Etapa județeană:
Buzea Ioana V B - Mențiune
Sofrone Ştefan VI B - Premiul III- calificat la etapa națională
Baciu Robert VII A Premiul II- calificat la etapa națională
Caraivan David VII A -Mențiune
Teodoru Iulia VII A - Mențiune
- Etapa națională au obtinut premii :
Sofrone Stefan – Premiul II,
Baciu Robert- Premiul special acordat de Asociația de
Geografie din România
*Concursul interjudețean” Europa, casa mea!”- la secțiunea
cultură generală, echipa formată din elevii Sofronie Ștefan,
Chivu Maria și Popa Gabriel au obținut Premiul II.

Continuare ....
La Concursul regional Poveste de familie eleva, coordonator prof. Durbacă Gabriela Valentina Drăgan Alina a luat locul I, Gonciar Bianca a luat locul II, Chircu Iuliana menţiune, Teodoru Iulia locul
III, prof. Durbacă Gabriela Valentina articol în revista concursului.
Simpozion Lectura-lumina pentru minte, bogăţie pentru suflet, prof. Durbacă Gabriela Valentina a
publicat articol în revista simpozionului.
La Simpozionul judeţean Pelerinaj sentimental cu Mihu Dragomir, prof. Durbacă Gabriela
Valentina a participat cu articol Model de bune practici: Abordări interdisciplinare folosind inteligenţele
multiple în studierea schiţei.
La concursul de recitări din lirica românească patriotică dedicată sărbătoririi centenarului Marii
Uniri-Unirea face Puterea dedicat zilei de 1 Decembrie, organizat de Muzeul Brăilei, elevul Bazon
Mihnea a luat Premiul II cu poezia “Pui de lei” de Ioan Neniţescu, prof. coordonator Durbacă Gabriela
Valentina.
La Concursul Interdisciplinar Poezia matematicii, ediţia I, eleva Teodoru Iulia a luat Menţiune,
prof. coordonator Durbacă Gabriela Valentina. Pe 29.01.2019 prof. coordonator Durbacă Gabriela
Valentina. a paticipat la Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul la proiect judeţean În orizontul tradiţiilor,
elevii Bălan Ana-Maria şi Olicenco Maria au obţinut Premiul I, elevul Bazon Mihnea şi elevele Florea
Cristiana şi Gonciar Bianca au luat Premiul al II-lea pentru proiecte Botezul şi căsătoria-tradiţii şi
obiceiuri la români.
Proiectul judeţean Spre artă şi cool-tură prin lectură—activitate la biblioteca şcolii, prof. Turcu Mihaela.
Proiectul judeţean Eşti muzica din căşti - participare prof. Turcu Mihaela.
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Clasa a III-a A
Prof. înv. primar Tulumis Violeta
Premiul I – Concurs județean ,,Pelerinaj sentimental cu Mihu Dragomir”- secțiunea pictură - Pațelea
Maria
Premiul I- Concurs ,,Orașul meu, orașul tău”-secțiunea desen-Cauteș Ștefan și Premiul II - secțiunea
compunere—Croitoru Alessya
Premiul I – Concurs național cu participare internațională ,,Metaforă și culoare în zi de sărbătoare”Laudă Robert
Premiul II - Concurs județean ,,Magia Crăciunului” - secțiunea artistico-plastică—echipajul Dima
Damian, Croitoru Alessya, Pațelea Maria, Budur Ștefania
Premiul III - Concurs județean ,,Eminescu, în vers și culoare”- echipajul Pațelea Maria, Caraghin
Cristina
Premiul III - Concurs național de acrostihuri ecologice- Laudă Robert
Premiul II—Concurs Național Comper comunicare (etapa I) - Aramă Bianca, Ilicea Bianca, Olicenco
Teodor, Roschi Andra; Premiul III - Cauteș Ștefan, Ciorăscu Maria, Corășteanu Daria, Cîrnu
Luca, Cojocaru Mihai, Ogrădaru Sophia
Premiul I - Concurs Național Comper comunicare (etapa II)- Cojocaru Mihai, Aramă Bianca, Olicenco Teodor; Premiul II - Dima Damian, Ilicea Bianca, Jorăscu Daria, Budur Ștefania; Premiul
III - Airini Luca, Caraghin Cristina, Cauteș Ștefan, Ciorăscu Maria, Ciorășteanu Daria, Cîrnu
Luca, Croitoru Alessya, Eftincă Selena, Harșoveanu Darius, Perianu Daria, Roschi Andra
Premiul I - Concurs Mate 2000 (etapa I) - Croitoru Alessya, Ilicea Bianca; Premiul II - Ciorășteanu
Daria; Premiul III- Airini Luca, Harșoveanu Darius, Perianu Daria
Premiul I - Concurs Mate 2000 (etapa II)-Cauteș Ștefan, Cîrnu Luca, Ciorășteanu Daria, Harșoveanu
Darius, Olicenco Teodor, Ilicea Bianca; Premiul II - Pațelea Maria, Dima Damian, Budur
Ștefania; Premiul III - Laudă Robert, Jorăscu Daria, Airini Luca, Cojocaru Mihai, Caraghin
Cristina
Premiul I - Concurs Național Fii inteligent la matematică - Budur Ștefania, Ciorășteanu Daria, Cîrnu
Luca, Ilicea Bianca, Jorăscu Daria, Pațelea Maria; Premiul II - Ciorăscu Maria, Harșoveanu
Darius, Radu Miruna; Premiul III - Cauteș Ștefan
Premiul I – Concurs Național,,Mate+ (faza locală)- Budur Ștefania, Cauteș Ștefan, Dima Damian,
Ilicea Bianca, Laudă Robert, Olicenco Teodor, Perianu Daria; Premiul II—Jorăscu Daria;
Premiul III - Ciorășteanu Daria ,Vintilă Alexandru
Premiul I – Concurs Național,,Mate+ ( faza județeană) - Ilicea Bianca
Premiul I – Concurs Național,,Mate+ ( faza națională) - Ilicea Bianca
14
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Pe 6 aprilie la Scoala ,,Mihu Dragomir", s-a desfășurat, într-o
atmosferă de mare sărbătoare, Concursul Judetean Interdisciplinar ,, Popas in lumea cartilor" aflat la a VII - a editie.
 La proba întâi, ,,Convinge- ma sa citesc!", momentele inedite,
originale, au surprins atât publicul, cât și juriul. Creativitatea
profesorilor coordonatori, interpretarea naturală si convingătoare a elevilor, mesajul autentic, apostrofările și ironiile hazlii
la adresa celor ce nu citesc au transformat activitatea într-un
spectacol unic, special.


Probele a II- a și a III-a ale Concursului ,, Popas în lumea
cărților" au arătat pregătirea elevilor de a lucra în echipă, de a și alege un lider, de a se sfătui si a accepta răspunsuri și idei
reciproce, de a frământa și
șlefui proba scrisă cu itemi
din lecturile recomandate.
Pentru proba de desen, lucrările sunt grăitoare. Sper ca l-ați recunoscut pe Motanul Arpagic al Anei Blandiana!
Felicitări tuturor participanților, profesori, elevi,
părinți, pentru buna pregătire, pentru interes, seriozitate, implicare, responsabilitate! Vă asigurăm de toată aprecierea ,respectul si pretuirea noastra!
Echipa de organizare

Consursul interdisciplinar ”Images dʹimagination” a devenit deja o tradiție. Echipele participante
sunt formate din 2 elevi ce trebuie să realizeze o bandă desenată, în limba franceză, pe tema ediției.
Până aum s-au desfășurat cinci ediții interjudețene ale concursului începând din anul școlar 2012
-2013, cu o pauză în anul 2016-2017. Începând cu anul școlar trecut,
concursul se desfășoară și la nivel regional, județele care participă fiind
Brăila, Buzău, Constanța, Cluj.
În acest an școlar așteptăm ca mai multe județe să participe alături
de noi, la a II-a ediție regională a concursului nostru.
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Proiectul judeţean ,,Peisajul de pe strada mea’’
Sunt eleva clasei a VI-a C, pe nume Băjănaru Camelia Mihaela şi am plăcerea de a vă prezenta proiectul judeţean ,,Peisajul
de pe strada mea’’. Acesta a constat în realizarea unei machete
care înfăţisa un loc din Brăila. Macheta a fost realizată din materiale ecolgice, de exemplu polistiren şi carton. Ea a ilustrat zona frumoasă a falezei din oraşul nostru.
Eu și colegul cu care
am realizat machete am trecut peste câteva obstacole minore, cum ar fi dificultatea de cuvintele pentru prezentare
şi refacerea acestuia de cateva ori pentru îmbunatăţire .
Cȃnd eşti în faţa juraţilor şi a concurentilor, te emoţionezi foarte tare, dar apoi îţi revii şi uiţi că eşti expus
oamenilor care se uită fix la tine.
Cȃnd au
teminat
toţi copiii
de prezentat, a venit timpul ca doamna care era în juriu
să anunţe cȃstigatorul locurilor 1, 2 si 3 pentru clasa a
V-a şi locurile 1, 2 si 3 la clasa a VI-a. Doamna jurat a
început să clasifice cȃstigătorii descrescător .
Cum eu văzut şi am auzit că nu ne-a strigat nici la
locul 3, nici la locul 2, în acest timp eram deja fără
speranţă de a lua locul 1, dar colegul meu mă încuraja.
Și, cand am auzit ,,LOCUL I, Echipa de junior’’eram
foarte uimiţi şi mȃndri că nu ne-am dezamăgit doamna
dirigintă! Îi multumim foarte mult dȃnsei că ne-a încurajat și ne-a oferit sprijin în realizarea proiectului.
Suntem bucuroşi că am facut-o să se simtă mȃndră de noi!

PROIECTUL NAŢIONAL
“SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE”
În săptămȃna 19-25 noiembrie 2019 s-au desfăţurat activităţi avȃnd ca temă “Schimbările climatice”. Au fost implicaţi
elevii claselor coordonate de către profesorii: Baltag Camelia,
Mocanu Rodica, Iliescu Mihaela, Voiculeţ Camelia, Neacşu Liliana, Lajos Laura.
Activităţile au avut ca scop implicarea elevilor la realizarea de
prezentări power-point, colaje, afişe, banner şi participarea la
dezbateri.
16
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CLASA a III – a B,
PROF. INV. PRIMAR LARGEANU FLORICA
PREMIUL I CONCURSUL NAȚIONAL MATE+
VOICU ANGEL
MENTIUNE CONCURSUL REGIONAL MATE + VOICU ANGEL
PREMIUL I COMPER MATEMATICA VOICU ANGEL
PREMIUL I GAZETA MATEMATICA JUNIOR ETAPA I
VOICU ANGEL
MENTIUNE GAZETA MATEMATICA JUNIOR ETAPA FINALA
VOICU ANGEL
PREMIUL II COMPER LIMBA ROMÂNĂ BERCEA ROBERT
PREMIUL III COMPER LIMBA ROMÂNĂ COCOȘ LARISA
PREMIUL III COMPER LIMBA ROMÂNĂ NETUȘAN ALEXANDRA
PREMIUL I CONCURSUL JUDEȚEAN ,,PLASTILINA JUCĂUȘĂ"
BERCEA ROBERT
PREMIUL I CONCURS ADRESAT ELEVILOR CU CES DIN CADRUL PROIECTULUI
REGIONAL CULTURAL - ARTISTIC ,, ȘI NOI SUNTEM FLORI"
MARDALE MARIAN
PREMIUL III ECHIPAJUL FORMAT DIN ELEVELE COCOȘ LARISA , NETUȘAN
ALEXANDRA CONCURSUL JUDEȚEAN ,, EMINESCU ÎN VERS ȘI CULOARE"
PREMIUL I SECȚIUNEA FELICITĂRI LA CONCURSUL REGIONAL ,, SUFLET CURAT
DE PRIMĂVARA - MARȚIȘOR" DIN CADRUL PROIECTULUI EDUCATIV C.A.E.R.
TRADIȚII ROMÂNEȘTI EDIȚIA A IV-A ORADEA BIHOR, MARTIE 2019
ELEVII:
BALCAN RAISA, CIORTAN ANDREI, COCOȘ LARISA, DOGĂRESCU YASMINE, DRĂGAN GABRIELA, NETUȘAN ALEXANDRA
PREMIUL I SECȚIUNEA MARȚIȘOARE LA CONCURSUL REGIONAL ,,SUFLET CURAT
DE PRIMĂVARĂ- MARȚISOR" DIN CADRUL PROIECTULUI EDUCATIV C.A.E.R.
TRADIȚII ROMÂNEȘTI EDIȚIA A IV-A ORADEA BIHOR MARTIE 2019 ELEVII: BALCAN RAISA, COCOȘ LARISA, DRĂGAN GABRIELA, DRUȚĂ ANNA, NETUȘAN ALEXANDRA.
MENTIUNE
ELEVA NETUȘAN ALEXANDRA CONCURSUL JUDETEAN DE CREAȚIE
LITERARĂ ,,DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ”.
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CLASA a III — a C
PROF.INV.PRIMAR, MOCANU IONELA - MARIANA
NR.
CRT

NUMELE CONCURSULUI

PREMII/PUNCTAJE

ELEVII PREMIANTI

1.

CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ – ORAȘUL MEU/ORAȘUL TĂU

PREMIUL II

BLAGA EDUARD - MARIO

2.

CONCURSUL JUDEȚEAN DE DESEN – PELERINAJ SENTIMENTAL CU MIHU
DRAGOMIR

MENȚIUNE

TRAIAN LUCIANA

3.

CONCURS JUDEȚEAN
PLASTILINA JUCAUȘĂ

PREMIUL III
MENȚIUNE

TRAIAN LUCIANA
PREDA BIANCA - CRISTINA

4.

CONCURS JUDEȚEAN
EMINESCU ÎN VERS ȘI CULOARE

MENȚIUNE

5.

CONCURS NAȚIONAL
COMUNICARE/ORTOGRAFIE

94 PUNCTE

DAVID ALEXANDRA –
IOANA
VLAD ALEXANDRA - IOANA
ISTRATE ANDREEA –
LUANA
BLAGA EDUARD MARIO
PLESU RAZVAN MIHAI
DAVID ALEXANDRA IOANA

92 PUNCTE
88 PUNCTE
87 PUNCTE
6.
CONCURS NAȚIONAL
FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ

100 PUNCTE
100 PUNCTE

BLAGA EDUARD MARIO
TRAIAN LUCIANA

100 PUNCTE
95,40 PUNCTE

UDREA IRINA MARIA
PREDA BIANCA – CRISTINA

95 PUNCTE
ISTRATE ANDREEA –
LUANA
92 PUNCTE
89 PUNCTE
84 PUNCTE
83,70 PUNCTE
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SPĂTARU ALEXANDRU –
STEFAN
DAVID ALEXANDRA –
IOANA
PLEȘU RAZVAN MIHAI
RĂILEANU ALEXANDRU
GEORGE
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7.

8.

9.

CONCURS REGIONAL DE MATEMATICA
MATE+
CALIFICARE LA ETAPA
NAȚIONALA
CONCURS JUDEȚEAN DE CREAȚIE
LITERARĂ
DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ

92,50 PUNCTE

SPĂTARU ALEXANDRU – STEFAN

PREMIUL III
96 PUNCTE

DAVID ALEXANDRA – IOANA

CONCURS NAȚIONAL
GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR
(ETAPA 2)

100 PUNCTE

ISTRATE ANDREEA – LUANA
PLEȘU RAZVAN MIHAI
VECHIU ALEXIA IOANA
SPĂTARU ALEXANDRU STEFAN
DAVID ALEXANDRA – IOANA
TRAIAN LUCIANA

PRIMII 4 ELEVI CALIFICAȚI LA
ETAPA NAȚIONALĂ

100 PUNCTE
98 PUNCTE
95 PUNCTE
87,50 PUNCTE
87,50 PUNCTE

10

CONCURS NAȚIONAL
GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR
ETAPA NAȚIONALĂ

100 PUNCTE
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Pasiunea mea
Pasiunea mea este desenul. Eu desenam la o vârstă destul de fragedă și nici că mai plecam de lângă masă, foaie și
creioane. Este activitatea care mă face să mă relaxez și să mă duc într-o cu totul altă dimensiune, unde există creaturi și
obiecte care apăreau numai și numai în imaginația mea.
Desigur, prima oară când am pus mâna pe un creion, desenul nu era chiar reușit, doar o mâzgălitură realizată de un
țânc. Pe parcurs am evoluat, cu pași mici. Desenam în fiecare colț din natură, apoi am început să mă gândesc la schițarea îmbrăcămintei. Când mergeam la vreun magazin sau librărie o IMPLORAM pe mama să-mi mai cumpere un pachet de creioane
ori un nou bloc de desen. Îmi puneam în aplicație orice gând. Și-ncercam până când totul mi se părea în regulă.
După o perioadă de timp am început să schițez siluete. Priveam fiecare videoclip care era legat de subiectul acesta și
voiam să culeg câte ceva din fiecare, iar în continuare să le combin cu propriile idei. Căutam sfaturi și pașii de realizare a unei
siluete, iar apoi m-am preocupat de ceva nou: portretul. Chipurile începeau să devină din ce în ce mai bune și adăugam câteun nou detaliu în fiecare zi.
Acum un an, părinții m-au înscris la cursuri de desen și în fiecare săptămână profesorul ne surprinde cu ceva nou,
fiecare dintre noi fiind nerăbdători să aflăm ce chestii ciudațele, dar foarte interesante, ne mai predă. La început normal că a
trebuit să ne cunoaștem și ne-a pus pe fiecare să desenăm un peisaj, pentru a vedea cum ne descurcăm. Eu admiram tablourile
făcute de alți copii care erau expuse pe pereți. Am rămas cu gura căscată. Nu-mi venea să cred câte picturi minunate pot realiza copiii. Mă întrebam mereu: “Oare o să reușesc și eu să pictez așa?”. Cu siguranță că da, atât timp cât sunt atentă la orele
de desen.
Evoluez și mai mult, dar tot cu pași mărunți, deoarece nu pot să mă prefac a le ști pe toate, sau să mă grăbesc și să fiu
neatentă, iar apoi să regret.
Temele mele preferate sunt până acum: “Spațiul cosmic” și “Parcul de distracții”, pentru că prin fiecare am parcurs o
aventură. Profesorul ne spune să nu “dăm cu var”, ci să combinăm culorile, deoarece devine mult mai interesant. Dar dacă
folosim o singură culoare la fiecare detaliu, va deveni plictisitor, iar oamenii își vor îndrepta atenția spre ceva mai atractiv.
La școală, când urmează ora de pictură, sunt deja în al nouălea cer. Colegii vin la banca mea și îmi spun “Ce frumos!” Dar din fire sunt cam nesigură și nu am încredere de sine, iar eu le răspund că nu e cea mai “wow” pictură. Dar uneori
chiar sunt mândră de progresele pe care le fac.
Familia îmi apreciează desenele și majoritatea rafturilor sunt pline de realizări de-ale mele puse în rame. Unele sunt
dedicații pentru mama... Chiar și desenele pe care le făceam când eram mai mică sunt așezate frumușel acolo. Până și vecinii
îmi spun că sunt talentată și mă bucur, căci indiferent cât de nereușite ar fi, eu le-am făcut cu sufletul.
Nu contează dacă oamenii spun că nu poți, NIMIC NU E IMPOSIBIL. Urmează-ți visul, ajută-l să se îndeplinească,
dacă nu cumva deja s-a întamplat.
Sfatul meu: NU renunța niciodată, chiar și atunci când te afli în cele mai grele momente.
David Alexandra- Ioana
Elev in clasa a IV-a C

“JOCURI ȘI JUCĂRII DE IERI ȘI DE AZI “ - Abordarea interdisciplinară a istoriei

PROF.INV.PRIMAR: MOCANU IONELA
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Antarctica, ținutul gheții...
Colecția de compuneri ale elevilor clasa a IV-a A
Coordonator: prof. înv. primar Tulumis Violeta

Exexpediţie în Antarctica
Vara trecută am avut ocazia să particip, alături de o echipă de exploratori, la o expediţie în Antarctica,
pe insula Danger, considerată paradisul pinguinilor, la bordul unui vas special. Citisem câte ceva despre Antarctica, însă am fost uimit să descopăr un tărâm îndepărtat şi încă plin de enigme.
Antarctica poate fi considerată împărăţia iernii şi a frigului, locul unde albul este stăpânul absolut, fiind totuşi şi o regiune în care trăiesc diferite specii de animale şi plante.
Antarctica este un continent în sine, cu roci şi forme de relief, precum munţi, văi şi lacuri, înconjurat
de ocean.
Dramatica luptă pentru supravieţuire a animalelor, grandoarea gheţarilor, clima extremă şi liniştea
absolută fac din Antarctica un ţinut miraculous, fascinant şi înspăimântător în acelaşi timp.
În ciuda reprezentării pe care o avem despre gheţari, am fost uimit de faptul că aceştia sunt rareori
albi – lumina şi apa îi colorează în verde crud, albastru puternic sau roz pal.
Asemenea unor catedrale de gheaţă, icebergurile imense rup liniştea îngheţată a mării cu sunetele
joase şi impunătoare pe care le produc în eterna lor migraţie.
Am întâlnit în cadrul expediţiei balene uriaşe, foci, colonii enorme de pinguini şi peisaje uimitoare.
Nu mi-am imaginat nicicând că sute de pinguini se pot perinda prin faţa mea, neavând nicio problemă cu faptul că noi eram pe acolo şi îi fotografiam. Erau pinguini împreună cu puii lor. Unii, mai îndrăzneţi, au venit
chiar spre noi, iar la un moment dat ne trăgeau de haine.
Cel mai mult m-a impresionat însă răsăritul soarelui în Antarctica. Imaginea a fost incredibilă, dar mau durut ochii. Răsăritul de soare în acea mare de gheaţă te lasă fără cuvinte.
Nu voi uita niciodată acele valuri înspumate, neastâmpărate şi înalte, vântul care urla noaptea sau
acele lovituri puternice care se auzeau de afară … Părea că vaporul se izbeşte de gheţari, ori că ar merge pe
pietriş.
Expediţia în Antarctica a fost o aventură fantastică. M-am simţit precum adevăraţii exploratori. Peisajul şi natura sălbatică păreau din altă lume.
elevul Laudă Robert Cristian
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O călătorie inedită
În vacanța de vară am pornit într-o expediție în Antarctica. Aflasem că este supranumită “împărăția
iernii, a zăpezii și a frigului”.
De cum am ajuns, au apărut în fața mea pinguinii. Drăgălași și dolofani ei se îndreaptă legănându-se,
îmbrăcați ca pentru spectacol, în fracurile lor negre, spre oceanul uriaș. Privesc, fascinată, coloritul lor variat,
mersul în grup și ascult, vrăjită, zgomotele lor.
În depărtare se văd ghețarii uriași ca niște munți lipsiți de verdeață, care plutesc din larg spre mal. De
jur împrejur totul e alb, strălucitor. Frigul ne cuprinde, dar nu îl simțim. Aerul proaspăt ne învăluie de pretutindeni și ne îndeamnă să atingem și să simțim gheața.
În lumina albastră și intensă a soarelui, ne apropiem de pinguinii simpatici și sociabili. Glasurile lor
străbat văzduhul.
Pentru mine expediția aceasta a fost o experiență încărcată de emoție, plăcere și uimire.
Savu Ana Alessia-elevă
O experiență de neuitat
Împreuna cu doamna învățătoare Alexia, Alin și Miruna merg într-o expediție către Antarctica. Ei au
ajuns într-un loc plin de pinguini dolofani și drăguți. Ghețarii uriași ca munții
blochează soarele luminos și timid care abia a răsărit.
-Miruna, uite ce rapizi sunt pinguinii în apă ! spune Alin.
Sloiurile de gheață plutesc ca vapoarele uriașe. Acolo sunt adunați pinguinii înainte de a sări în apă. O
lumină rece străbate norii de zăpadă. Pinguinii simt că se răcește vremea și se îngrămădesc unii lângă alții.
Doamna învățătoare le explică copiilor cum sunt afectați pinguinii de schimbările climatice.
-Datorita stratului de grăsime pe care îl au, pinguinii nu sunt afectați de frig, mai spune doamna
învățătoare. Atunci când vremea e frumoasă, pinguinii pot depune ouă.
Pentru pinguini, Antarctica e ca un paradis.
Am trăit o experiență de neuitat în această expediție.
Eftincă Selena- elevă
O altfel de călătorie
În urmă cu un an am participat la o expediție în Antarctica. Regiunea Polară Antarctica este situată în
jurul Polului Sud și este acoperită de ghețari. A fost ultimul ținut explorat de pe glob.
În Antarctica nu există țări sau populație autohtonă deoarece acest ținut este cel mai rece și mai vântos
de pe suprafața Pământului. Singurii locuitori sunt cercetătorii știintifici nevoiți să lucreze la temperaturi
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pinguinilor îți picurau în auz, înveselind tăcerea imaculată a acestui ținut.
Expediția a fost o experiență inedită, încărcată de amintiri frumoase.
Caraghin Cristina Ioana- elevă
În Antarctica
Călătoresc pe un vapor imens, plin cu oameni ce se bucură de o expediție. Mergem spre Antarctica!
Uraa! Voi vedea ținutul iernii nesfârșite de la Polul Sud.
Când am coborât pe malul înghețat am văzut o mare nesfârșită și albă; straturi de zăpadă și gheață
depuse unele peste altele. O liniște nepământeană mă înconjura și simțeam mirosul rece al iernii veșnice.
Un soare strălucitor și rece făcea ca totul să fie îmbrăcat într-o lumină ireală, care te obliga să ții ochii
închiși.
În depărtare se vedeau ghețarii uriași ca niște munți semeți, iar din ei se desprindeau sloiuri mari de
gheață ce pluteau ca niște insule în largul oceanului.
M-am bucurat că am ajuns și pe insula pinguinilor, un loc minunat unde aceștia trăiau fericiți.
Îmbrăcați în fracuri, micuții dolofani nu s-au speriat de mine, ba chiar au fost prietenoși și jucăuși.
Cu părere de rău, a trebuit să plec din acest loc de basm. M-am simțit atât de bine, înconjurată de
această măreție albă!
Radu Miruna Ioana-elevă

DESENE PE PĂTRĂŢELE
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,,Cartea, o experiență fascinantă’’ proiect județean de promovare a lecturii
În perioada noiembrie 2018 - mai 2019 Școala Gimnazială ,,Mihu Dragomir” Brăila a coordonat
activitățile proiectului județean ,,Cartea, o experiență fascinantă” - ediția I.
Organizatorii proiectului au fost director- prof. Ioana Mihaela Zlăvog și director adj.—prof. Diana
Bazon, prof. înv. primar Violeta Tulumis, prof. înv. primar Adina Mocanu, prof. înv. primar Anamaria Robitu
și prof. înv. primar Ștefania Grigore.
Peste 700 de elevi din clasele I-IV și 30 de cadre didactice din municipiu și județ au participat la
atelierele de creație plastică, abilități practice, creații literare, campionate de memorat și recitare de poezii,
derulate în cadrul proiectului ce a avut ca scop stimularea interesului pentru lectura individuală și colectivă, în
vederea activizării vocabularului și a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală.
Proiectul s-a adresat și profesorilor prin sesiunea de comunicări și referate cu tema,, Modalități de
stimulare a lecturii”, desfășurat luni, 6 mai 2019.
Expoziția amenajată la Biblioteca Județeană ,,Panait Istrati”, sub deviza ,,Lectura ne unește!”, a
finalizat șirul de activități menite să încurajeze lectura în rândul elevilor.
Dintre partenerii proiectului amintim Inspectoratul Școlar Județean Brăila, Școala Gimnazială ,,Ion
Creangă”, Liceul cu Program Sportiv, Școala Gimnazială ,,A.S. Puskin”, Școala Gimnazială Siliștea, Școala
Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu”, Școala Gimnazială ,,Mihail Sadoveanu”, Școala Gimnazială ,,Aurel
Vlaicu” și Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul”.
,,Doresc să le mulțumesc tuturor cadrelor didactice care s-au implicat în proiect și să le transmit toată
aprecierea nostră. Cu toții suntem conștienți de rolul important pe care îl joacă lectura în viața copiilor încă de
la cele mai fragede vârste. Suntem responsabili de ceea ce se va întâmpla cu generațiile viitoare dacă astăzi
copiii încetează să mai citească.”, a spus d-na prof. înv. primar Tulumis Violeta, inițiatorul și coordonatorul
proiectului.
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ACTIVITATI ALE
CONSILIULUI ELEVILOR

Activităţi Consiliului Elevilor

Mulţumim tuturor elevilor care s-au
implicat pentru a ajuta famiile care sunt supuse unor grele încercări.

1. Activitate de voluntariat pentru strȃngere de fonduri
pentru a achiziţiona un scaun rulant pentru eleva Oancea
Anda din clasa aVIII-a A—octombrie 2018
2. Balul de ziua şcolii - 8 noiembrie 2018
3. Activitate de voluntariat pentru strȃngerea de jucării
şi cărţi pentru elevi a căror situaţii financiare sunt reduse,
pentru activităţile de voluntariat din cadrul Comisiei
SNAC - 5 decembrie 2018.
4. Balul Crăciunului , organizare de Tombolă şi concursuri: cultură generală, limbo dance, mumia de hȃrtie
igienică - 19 decembrie 2018.
5. 1 Martie – confecţionare de mărţişoare – 28 februarie 2019.
6. Ziua mamei – 8 martie 2019.
7. Concursurile SNAC: Mascota SNAC, Scrisoare către prietenul meu- creaţii literare, Dincolo de cuvinte
rostite- desene şi picturi
8. Concus de desene cu tema: “Să reciclăm DIVERSIFICAT” – clasele P-IV, iar pentru clasele V-VIII concurs
de afişe - 15 mai 2019.
9 . 1 iunie – Ziua Internaţională a Copiilor: desene pe
asfalt, jocuri şi întreceri sportive .
10.Stangere de fonduri pentru eleva bolnava de leucemie
de la Sc.gim.”F.Neagu” octombrie 2019.
11. Adunarea de alimente pentru donarea la biserica
“Sf.Treime”- 6 decembrie 2019.
12. Carnavalul Craciunului.
13. Ziua mamei si a primaverii(martisoare daruite).
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Comisia SNAC = voluntariat

ÎN VIZITĂ LA
ORGANIZAȚIA „TREBUIE” DIN
BRĂILA

Responsabil prof. Baltag Camelia
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Proiecte, Concursuri, Activități...
prof. Baltag Camelia
 Activitate în cadrul proiectului “Ziua curăţeniei naţionale 2018”-15.09.2018


Proiect naţional “Săpămȃna educaţiei
globale”- activităţi la clasele a VII-a B, a
VIII-a B, 19-25 noiembrie 2018, în colaborare cu prof. Mocanu Rodica



Proiecte de schimb de experienţă interşcolar:

“Să învăţăm de la fiecare”
“Să învăţăm prin colaborare”


Iniţiere proiect judeţean “Zȃmbet şi măini
îndemȃnatice” – expoziţie în cadrul şcolii
noastre cu lucrările realizate de către
elevii din şcolile partenere

Rezultatele elevilor la concursuri:










Premiul II- la Concursul “Spune NUdrogurilor”- Pȃndaru Denisa
Participare
la
Concursul
naţional
“Mesajul meu antidrog” organizat de
CPECA Braila – Popa Denisa – Arte vizuale : pictură
Premiul I- Neacşu Ştefania şi Teodoru
Iulia – Concursul judeţean “Pasiunea mea
automobilul”
Premiul II – Pisău Daniel - Concursul
judeţean “Pasiunea mea automobilul”
Premiul II- Popa Laura – Participare cu
lucrare la simpozionul naţional “Noi şi
Pămȃntul pentru o viaţă mai bună” ediţia
a VII-a
Premiul I- echipa mascotei SNAC- participare la concurs – TG. Mureş

Participare la evenimentul “Hour of Code Romania” cu 110 elevi - săptămȃna pregătirii
elevilor în domeniul IT- organizat de ADFABER, în perioada 3-9 decembrie 2018.
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COLECTIVUL DE REDACTIE
Prof. Zlăvog Mihaela Ioana
Prof. Bazon Diana
Prof. Baltag Camelia – tehnoredactare şi aşezare ȋn pagină
Prof. Durbacă Valentina
Prof. Mocanu Rodica
Prof. Şuchea Gina
Prof. Popa Octavia
Prof. Iliescu Mihaela
Prof. Neacşu Liliana
Prof. ȋnv. Primar Tulumis Violeta
Prof. ȋnv. Primar Mocanu Adina
Prof. ȋnv. Primar Mocanu Ionela
Prof. ȋnv. Primar Lărgeanu Florentina
Prof. ȋnv. Primar Bunea Mihaela
Eleva: Jipa Alexia– clasa a VII-a C
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