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 Se cuvine să aducem un simţitor omagiu patronului spiritual al 

Şcolii noastre Lucreţia Suciu, care a trăit în urmă cu peste un secol în 

preajma Cetăţii Oradea. 

 Poeta orădeancă a fost apreciată de  „întâiul între critici” Titu 

Maiorescu, de către Nicolae Iorga „mai presus de toate, în literatura 

feminină din Ardeal, insignifiantă până atunci ... se ridică de la început versurile Lucreţiei Suciu ”. 

 „Activitatea sa literară de-o incontestabilă valoare regională şi cu o remarcabilă rezonanţă în 

mişcarea noastră culturală o aşează pe Lucreţia Suciu pe primul plan al galeriei bihorenilor” spune 

Teodor Neş, în cartea sa, ,,Oameni din Bihor 1848-1918”. 

 Lucreţia Suciu s-a născut în Oradea, cartierul Velenţa – 3 septembrie 1859. A urmat şcoala 

la Institutul Ursulinelor; încă din clasele primare s-a iniţiat în limba germană. Primele poezii le-a 

publicat în revista „Familia”.  

 Poeta a locuit o perioadă în satul Ucuriş, apoi în Oradea pe str. Cuza Vodă nr. 237, unde 

împreună cu soţul W. Rudow, ziarist german, au scos „Foaia literară”. 

 În poeziile Lucreţiei Suciu se simte influenţa poeţilor germani Heine şi Lenau iar în privința 

formei cât și a fondului poeziei se deslușește înrâurirea lui Mihai Eminescu. 

 Se remarcă în poeziile Lucreţiei „o originală imaginaţie şi expresiune care astăzi provoacă o 

plăcere estetică ”. 

Lucreţia Suciu a publicat o naraţiune istorică de interes local „Logodnica contelui 

Stuart”,roman-povestire din viaţa românilor bihoreni, în care sunt prezentate moravurile şi 

obiceiurile acelor vremi. 

 Teodor Neş spune că „aprecierile lui T. Maiorescu, I. Chendi, N. Iorga îi consacră un loc în 

panteonul artelor literare. Prin ea şi Iosif Vulcan, Bihorul a intrat în literatura română.” 

Poeta se stinge la 5 martie 1900, măcinată de tuberculoză. 

 În iunie 1996 şcolii noastre i s-a atribuit numele poetei Lucreţia Suciu la sugestia 

profesorului de istorie Ioan Chiru.  

  Şcoala noastră situată în cartierul „Sub cetate”este prima şcoală de stat din Oradea, 

construită din fondurile Primăriei între 1868-1872. De-a lungul anilor şcoala s-a numit: Şcoala 

comunitară din Şanţul Cetăţii, Şcoala medie nr. 6, Şcoala nr. 7.  

 Ziua de 14 iunie 1996, zi în care s-a aşezat pe clădirea şcolii o placă de marmură în 

amintirea poetei, devine ziua şcolii, iar Lucreţia Suciu patronul nostru spiritual.  
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Acceptarea diversității 

 
director prof. Olariu Ramona 

 

Dreptul la învățătură este garantat de Constituția României. Educația are rolul de a asigura 

dezvoltarea armonioasă a individului, pregătirea lui pentru viață, integrarea lui în societatea 

democratică. Și, pentru că dreptul la educație este asigurat tuturor cetățenilor acestei țări, fără 

discriminare, școala trebuie să funcționeze pe principii democratice, în care toți copii sunt respectați 

și integrați, în care se promovează înțelegerea, toleranța, prietenia, acceptarea, într-un cuvânt, să fie 

incluzivă. 

Școala incluzivă este școala caracterizată prin diversitate culturală, o școală în care se 

valorifică această diversitate, o școală pentru toți copiii. Școala incluzivă trebuie să promoveze 

diversitatea culturală și să ajute la păstrarea identității comunității din care provin elevii. Faptul că 

în școala incluzivă interacționează elevi de etnii diferite, din medii diferite, sporește schimbul de 

valori și îmbogățește interculturalitatea. 

Este cunoscut faptul că 

toți suntem egali în fața legii și 

că legea interzice discriminarea 

de orice fel. O societate dreaptă, 

o societate democratică este 

preocupată de asigurarea 

egalității șanselor pentru toți 

membrii săi. Legile elaborate au 

menirea să-i sprijine pe cei 

defavorizați, să atenueze 

discrepanțele dintre șansele 

unora și șansele altora. 

Nu este suficient ca 

legile să garanteze egalitatea 

între oameni, trebuie ca oamenii 

înșiși să o respecte în fiecare zi. 

Trebuie să acceptăm și să 

respectăm diversitatea, să 

încurajăm pluralismul, valorile 

comunității, să oferim 

posibilitatea ca fiecare să-și 

exprime opinia, să ascultăm 

părerile celorlalți, chiar dacă nu 

suntem de acord, să nu emitem 

prejudecăți, să încercăm să intrăm în pielea celuilalt ca să-l putem înțelege. 

Prejudecățile și stereotipiile determină comportamente negative față de unii membrii ai 

societății. Intoleranța, lipsa comunicării, comportamentul necivilizat, insuficienta cunoaștere a 

celorlalți, nerespectarea identității fiecăruia sunt cauze premergătoare ale conflictelor interetnice. 

Pentru prevenirea acestor comportamente negative și a conflictelor interetnice, se impun câteva 

,,reguli” : toleranță, comunicare, comportament civilizat, angajare în activități comune, respectarea 

identității fiecărei etnii, contacte directe între grupuri de etnii diferite. 

Motto-ul școlii noastre este ,,O școală pentru fiecare”, deoarece avem elevi români, elevi 

maghiari, elevi rromi, elevi cu cerințe educative speciale. Este de la sine înțeles că tot personalul 
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școlii noastre îmbrățișează interculturalitatea și adoptă principiul diversității în activitatea de zi cu 

zi.  

Elevii participă la evenimente care sprijină diversitatea culturală, care scot în evidență 

interculturalitatea, care pun accent pe promovarea incluziunii. Aceste evenimente sunt organizate la 

nivel de școală, la nivel de inspectorat școlar, între mai multe școli, la nivel județean sau național. 

Activitățile organizate la nivelul școlii au ca scop implicarea cât mai multor beneficiari în 

aceste activități, fie că este vorba de cele școlare, fie că este vorba de cele extrașcolare. Cele mai 

reușite acțiuni sunt cele cultural-artistice pe diverse teme, deoarece, în cadrul acestor activități, 

elevii își pot exprima personalitatea, pot să prezinte și să redea ceea ce este specific identității lor,  

să se manifeste liber în exprimare și în gândire. 

Cu toții sărbătorim 1 Decembrie - Ziua Națională a României, 15 Martie - Revoluția 

maghiară, 8 Aprilie - Ziua Internațională a Rromilor, cu toții ne bucurăm de bucuria celorlalți.  

Un impact pozitiv îl au activitățile de educație juridică, organizate cu sprijinul Ministerului 

Educației Naționale și al Ministerului Justiției, care promovează comportamente democratice, 

prosociale, la care participă toți elevii. 

Proiectele privind alimentația sănătoasă, privind adoptarea unui stil de viață sănătos sunt 

aplicate atât elevilor de la secția română, cât și elevilor de la secția maghiară. 

Foarte apreciate de elevi sunt concursurile sportive organizare la nivel de școală : 

campionatul de baschet, concursul de ping-pong, concursul de jocuri sportive distractive, unde nu 

contează că ești român, maghiar, rrom sau cu c.e.s., contează distracția și buna dispoziție. 

Cele mai diversificate activități interculturale, de incluziune, se organizează în săptămâna 

,,Școala altfel” sau în Săptămâna Educației Globale, când cadrele didactice au posibilitatea realizării 

unor activități deosebite, activități care valorifică diversitatea și multiculturalitatea, activități care 

ajută elevul să iasă în evidență în mod pozitiv. 

Acceptarea celui de lângă tine, așa cum este el, solidaritatea, comunicarea, toleranța, 

respectul, sunt valori ale unei societăți interculturale. Dacă nu promovăm aceste valori, riscăm 

izolarea, marginalizarea, excluderea individului.  

 

 

Acceptați diversitatea ! 
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Radu Gyr – un poet al închisorilor  

 

prof. Bocşan Mariana Simona 

 

 

Poporul român a luptat din totdeauna să-și apere integritatea 

teritorială și națională, să lupte pentru a-și apăra tradițiile și credința, 

fiindcă românul a știut din bătrâni că dacă ai credință și tradiții vei 

avea și o identitate. De-a lungul timpului au existat perioade în care 

aceste stindarde au fost urmărite pentru a fii atacate, de alte popoare, 

dar oricât a fost de greu ne-am ridicat și am mers mai departe, 

înainte. 

Cel mai greu a fost atunci când ne-am furat singuri libertatea 

cea greu câștigată de alți români, eroi în război, acum 100 de ani, 

care și-au dat viața pentru țara lor, pentru neam. Să îți ataci proprii 

eroi, proprii intelectuali, propriii copii, ca în perioada comunistă, este 

strigător la cer și poate de aceea nici acum, Cineva nu ne iartă. 

Suferim și acum datorită indiferenței pe care au arătat-o părinții noștrii și pe care, cu sufletul trist și 

neîmplinit, o arătăm și noi astăzi.   

Nu toți au tăcut iar cei care au vorbit, au știut atât de frumos să îndemne românii la luptă. 

Printre acei eroi aș vrea să ne amintim de Radu Gyr care, pentru o poezie, a fost condamnat la 

moarte. Să fii condamnat la moarte pentru o poezie este cea mai mare recunoaștere a valorii tale, 

ale versului tău. Și totuși, ce poate fii mai dureros decât să te condamne românii tăi. 

 

 

,, Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane!” 

 

 
Nu pentru-o lopată de rumenă pâine,                            Așa ca să bei libertatea din ciuturi  

Nu pentru pătule, nu pentru pogoane,                          Și-n ea să te-afunzi ca un cer  dîn bulboane 

Ci pentru văzduhul tău liber de mâine                           Și zarzării ei peste tine să-i scuturi,      

Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!                         Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 

 

Pentru sângele neamului tău curs prin șanțuri,           Și ca să-ți pui tot sărutul fierbinte 

Pentru cântecul tău, țintuit în piroane,                        Pe praguri, pe prispe, pe uși, pe icoane, 

Pentru lacrima soarelui tău pus în lanțuri,                  Pe toate ce slobode-ți râd înainte,   

Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!                         Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 

  

Nu pentru mânia scrâșnită-n măsele,                          Ridică-te, Ioane, pe lanțuri, pe funii,                  

Ci ca să aduni chiuind pe tăpșane                               Ridică-te, Gheorghe, pe sfinte ciolane, 

O claie de zări și-o căciulă de stele,                            Sub lumina din urmă-a furtunii, 

Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!                         Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! 

 

 

 

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
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Radu Demetrescu  Gyr – poet, gazetar, doctor în litere, s-a născut în anul 1905 la 

Câmpulung Muscel.A debutat la vârsta de 14 ani, cu poemul dramatic ,,În munți”căruia i-au urmat 

alte poezii, publicații în reviste și volume de poezii-prin care transmitea ideile sale, idei pentru csare 

a făcut 20 de ani de  închisoare. Prima dată a fost închis în lagărul de la Miercurea Ciuc, alături de 

Mircea Eliade, Nae Ionescu și alți intelectuali,apoi a fost trimis în batalioanele de la Sărata. S-a 

întors din război rănit dar cu o raniță pline de poeme, pe care le-a publicat în volumul ,,Poeme de 

război”, carte cenzurată de regimul comunist. În 1945, același regim i-a încadrat în ,,lotul ziariștilor 

creștini”, alături de Nichifor Crainic și Pamfil Pușcariu iar în 1956 a fost din nou condamnat la 

moarte pentru poezia manifest ,, Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane!” 

La 100 de ani de Românie, într-un secol al tehnologiei și al cunoașterii suntem pe zi ce trece 

tot mai dezbinați. Parcă nu mai vorbim aceeași limbă, pentru că nu ne mai înțelegem și nu mai vrem 

să fim uniți. Ideea de unitate este astăzi alterată de alte stindarde: cel de îmbogățire rapidă și fără 

muncă, cel de a pleca din țară, cel de a parveni cât de repede și indiferent de mijloace. Astăzi nu 

mai avem timp de noi, nu mai știm să ne ascultăm, vorbim toți deodată și nu ne respectăm, ne-am 

uitat eroii care au murit în închisori tocmai pentru această libertate pe care nu o înțelegem și pe care 

o transformăm în libertinaj.  

Au trecut doar câțiva ani de când eram copii și scriam la lampă, vorbeam în șoaptă să nu fim 

ascultați, și înțeleși greșit.Azi avem tot ce ne trebuie dar nu mai avem ce scrie, nu mai avem 

dragoste de țară, de popor, de tradiții...azi nu mai murim pentru un ideal căci din păcate nu mai 

avem unul, nu mai avem modele, nu mai avem eroi. 

Radu  Gyr a fost și trebuie să rămână un model de cunoaștere și credință pentru copiii noștrii 

pentru tânăra generație  atât pentru ideile sale cât și pentru modalitatea în care le-a scris și 

transmis.Detenția atunci însemna suferință, chin, batjocură, umilnță, dezumanizare și moarte- nu 

puteau publica, ca azi cărți din închisoare. Poezia era creată în suflet ,scrisă în gând, apoi spusă 

colegilor de celulă, care o memorau și o transmiteau celorlalți. Atât de puternică era dorința de 

libertate și de câștigare a libertății încât luptau cu cuvântul și mureau pentru o idee.   

În anul centenar să ne unim cu toții în cuvinte și să continuăm lupta pentru libertatea noastră 

care poate atît de ușor să fie vândută sau pierdută.  

,,Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!” să fie un stindard care să ne călăuzească în viață și 

care să nu ne lase pradă indiferenței. 

 

 

 

 

 

 

 

La mulți ani România! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radu Gyr, Anotimpul umbrelor, 1998, București, Editura Vremea;  
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Aduceri aminte.... 

 
          prof. Doina Matica 

Copilărie 
                      

E târziu în noapte                                                                        Și roua dimineții, 

Și gânduri mă răscolesc,                                                             Pe firul cel de iarbă 

De casa copilăriei mele,                                                              Și florile suave 

De satul strămoșesc.                                                                   Din dimineți de vară. 

 

Și colbul de pe drum                                                                    Și vreascurile care ard, 

Și pietrele din tălpi                                                                      În soba învechită, 

Și fluturii ce zboar,                                                                      Purtate cu sudoare 

Mă mistuiesc în piept.                                                                 De mama gârbovită! 

 

Fântâna din ocol,                                                                        Și clopotele care bat 

Cuptorul cel de pâine                                                                  Duminica-n biserică 

Și mâinile bunicii                                                                         Și rugile bunicii 

Firoase și bătrâne!                                                                      Către Măicuța Sfântă! 

Mama 
                              

O mama mea frumoasă,                                                              Știu că-mi va da sfatul ei 

Ai fost un înger pe pământ,                                                         Ca să mă liniștesc. 

Și de acol din ceruri                                                                    Să-ți fie sufletu-npăcat 

Mă vei purta în gând.                                                                  Că încă mai trăiesc.  

 

Am să vorbesc cu tine                                                                  Și-atunci când vine ceasul, 

Și am să te întreb,                                                                        Ne vom reîntâlni 

Cum, să-mi curăț sufletul                                                            Să stăm ca și pe vremuri                                          

De grijile ce-mi fierb!                                                                 Să depănăm amintiri.    

Lumina mea 
                        

 

Tu ești lumina vieții mele                                                              Tu, ești minunea vieții mele 

Și steaua ce răsare,                                                                       Un înger pe pământ, 

            Ești bolta luminoasă                                                                     Tu, ești copilul care 

            În universul meu.                                                                          Mereu mi-ai dat avânt. 

 

            Mi-ai mângâiat obrazul                                                                În viața asta grea 

            Cuprins de lacrimi grele,                                                              De ură și revoltă, 

            Și mâinile muncite                                                                        Noi am știut să mergem 

            În clipele mai grele.                                                                     Ținându-ne de mână. 

 

  

                                                     Tu ai putut copile 

                                                      Să suferi lângă mine, 

                                                     Și ai ales puținul  

                                                      Din viața care vine. 
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Identitate 
                                                   prof. de sprijin Liliana Haiduc 

 

Privesc pe fereastră în negura nopţii 

În minte-mi se-nvârt zarurile vieţii… 

Aruncate-n văzduh de-o mână de destin, 

Îţi face din viaţă un iad sau … cer senin.  

 

 

 

 

 

 

                              

                                                                                                           Aşa cum te-aştepţi să fii fericit, 

                                                                                                           Aşa cum te-aştepţi să fii împlinit, 

                                                                                                           Aşa să te bucuri de ceea ce ai 

                                                                                                           Nu să tot ceri şi să spui că: 

- Nu ai! Nu ai! 

 

 

 

 

 

 

Ce să mai vrei, când ca neam ai o ţară? 

Ce să mai vrei, când copil ai o mamă? 

Ce să tot strigi că aici nu e bine… 

Priveşte în suflet, priveşte în tine! 

 

 

 

 

 

                                                                                             Şi spune-ţi ce bine-i că azi ai o mamă! 

                                                                                             Şi spune-ţi ce bine-i că trăieşti într-o ţară! 

                                                                                             O ţară râvnită de unii, de alţii, 

                                                                                             O ţară plătită cu sânge… de alţii! 

 

 

Deci apăr-o şi tu cum crezi că-i mai bine,  

S-o poţi dărui celor ce vin după tine! 

Căci trecutul ne leagă de ceea ce avem 

Prezentul trăieşte din ceea ce facem,  

Iar viitorul se leagă din prezent şi trecut, 

Întreabă-te sincer: “Eu ce-am de făcut?”                 
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prof. Goron Sándor 

 

Nichita Stănescu (1933‒1983) 
Cîntec                                                                  Dal 

Amintiri nu are decît clipa de-acum.                   Nincsen emléke csupán a pillanatnak.   

Ce-a fost într-adevăr nu se știe.                           S a múlt sincsen jelen a láthatáron.               

Morții își schimbă tot timpul între ei                   A halottak nevüket elcserélik, 

numele, numerele, unu, doi, trei...                       és a számokat is egy, kettő, három... 

Există numai ceea ce va fi,                                  Csupán az fog létezni, ami lesz                     

numai întîmplările neîntîmplate,                         és a leendő események mától, 

atîrnînd de ramura unui copac                             akár valami kísértetek lógnak                   

nenăscut, stafie pe jumătate...                              a semmibe, egy nemlétező fáról... 

Există numai trupul meu înlemnit,                      Csupán megdermedt testem létezik, 

ultimul, de bătrîn, de piatră.                                 a végső, a vén, a kőből való.    

Tristețea mea aude nenăscuții cîini                     Hallom, hogy ijeszti a nemlévőket 

pe nenăscuții oameni cum îi latră.                       egy születlen eb s mégis ugató. 

O, numai ei vor fi într-adevăr!                             Ó, valójában csak ők fognak létezni! 

Noi, locuitorii acestei secunde                             Mi könnyed éjjeli álom vagyunk, 

sîntem un vis de noapte, zvelt,                             e pillanat boldog lakói, 

cu-o mie de picioare alergînd oriunde.                 s ezernyi lábbal messzi szaladunk. 

 

Dezîmblînzirea                                                    Visszavadító 

De mult negru mă albisem                                    A sok sötéttől lettem hófehér. 

De mult soare mă-nnoptasem                                A sok napfénytől lettem ily sötét. 

De mult viu mă mult murisem                               Az élők miatt rég megholtam. 

Din visare mă aflasem                                            De álom által mindig voltam. 

Vino, tu, cu tine toată                                             Gyere most, ne csinálj hibát, 

ca să-ntruchipăm o roată                                        veled alkossak karikát.                             

Vino, tu, fără de tine,                                              Gyere már, te test nélküli,                                          

ca să fiu cu mine, mine                                           légy velem az egyedüli. 

O răsai, răsai, răsai                                                 Ó, ragyogj, ragyogj, mint régen, 

pe infernul meu un rai                                            te pokolra szálló éden. 

O rămîi, rămîi, rămîi                                              Ó, maradj, maradj velem, 

Palma bate-mi-o în cui                                           szegezd ki jól a kezem, 

pe crucea de carne                                                  s amíg a húskereszt feszül, 

cînd lumea adoarme.                                              világunk is elcsendesül.                        

            

                                                                                                           Goron Sándor fordítása                                                      

 

 

 

 

Traducerile în limba maghiară sunt din volumul Nichita Stănescu A kő halála (Piatra murind), 

Biblioteca revistei Familia ‒ NAT, Oradea, 2006, poezii culese și traduse de Goron Sándor. 

 

 

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ 
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A fi sau a nu fi?...politicos 
 

prof. Mihaela Goia 

 

 2018. Epoca modernă, tehnologică, era digitală, multimedia. În Romania celebrăm în acest 

an Centenarul Marii Uniri, sărbatoarea națională care ne definește pozitiv ca națiune, ca popor. 

Acest moment ne-a marcat ulterior dezvoltarea la toate nivelele societății, România înflorind de 100 

de ani din toate punctele de vedere: cultural, social, politic, economic, educațional, etc. 

 Un aspect care, din nefericire, pare a nu mai fi de actualitate în contextul actual al țării 

noastre, care impune niște bariere imposibil de trecut pentru o națiune care se vrea a fi integrată atât 

la nivel european cât și la nivel mondial, sunt bunele maniere. Observ, cu tristețe, că societatea în 

care trăim este guvernată majoritar de grosolănie, obrăznicie, limbaj injurios, circ ca la ușa cortului, 

si emfaza pusă exclusiv pe comercial.Ar fi foarte multe de detaliat, iar subiectul e atât de amplu 

încât ar stârni contrverse interminabile, iar eu mă refer acum punctual la codul bunelor maniere, 

subiect de asemenea mult prea amplu de dezbătut pe scurt. Dar, simt o nevoie acută de a mă referi 

la un cod oarecum adaptat la zilele noastre, fară sa fac referiri la ceea ce era considerat acceptat 

acum 100 de ani. 

 Așa că am să încerc să mă refer cât mai pe scurt la doar câteva aspecte, iar pentru mai multe 

referințe pentru cei interesați am să propun doua recomandări, abordări diferite pe această vastă 

temă, care după părerea mea ar trebui adusă în discuție mult mai des: Codul Bunelor Maniere 

Astăzi, scrisă de Aurelia Marinescu, ed. Humanitas, iar a doua mea recomandare este vizionarea 

clipului de pe Youtube al Andreei Balaban, Bunele maniere | 10 reguli moderne 

(https://www.youtube.com/watch?v=FHW7t6vRm1o).  
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 Așadar, iată ce am ales eu a fi esențialul pentru a deveni o domnișoară manierată, sau un 

domn politicos: 

1. Salutul-deși pare un lucru atât de banal, dacă ne uităm uneori în jurul nostru, 

observăm absența unui gest atât de elementar. Nu am să insist asupra importanței acestui 

gest, de politețe și nu numai, cred că e „simplu ca Bună ziua!” 

 

2. Cuvintele magice- adesea, elevii folosesc între ei un limbaj extrem de colorat, care 

este lipsit de unele expresii, gen Te rog frumos! Mulțumesc! Mă scuzați de deranj! 

Scuze! 
Discuțiile dintre tineri, mă fac uneori să roșesc, chiar dacă am înțeles de mult vârsta 

adolescentului, dificilă dealtminteri, doar că totuși încă mai cred ca într-o zi își vor da 

seama că nu trăiesc în junglă... 

 

3. Igiena personală- din nou, dragi tineri, nu veți fi niciodată agreabili atâta timp cât nu 

va preocupă imaginea voastră, felul în care vă prezentați în fața colegilor voștri, în fața 

profesorilor voștri, și mă refer aici în primul rând la niște obiceiuri pe care le putem 

observa la pisici, câini sau orice alt animal... Apa, săpunul, piaptănul,periuța si pasta de 

dinți, unghiile curate și tăiate...ar fi un minim necesar pentru a putea conviețui pe această 

planetă. În ceea ce privește ținuta, hainele curate, nezdrențuite, o apariție decentă, i-ar 

bucura enorm atât pe părinții voștri, cât și pe profesorii voștri. 

 

4. Comportamentul pe stradă, la școală...ei bine, ar fi mult de spus în zona asta. Pe 

scurt, dragi elevi, ar trebui să vă comportați exact pe dos față de cum vă comportați de 

obicei. Sau dacă nu știți cum, observați cum se comportă învățătorii și profesorii din 

școală, sau oamenii de pe stradă. 

  

5. Comportamentul pe rețelele de socializare ( Facebook, Instagram, Snapchat, 

Twitter, etc). Aici vă recomand să vă gândiți, cum ar fi mai bine... Constatăm grave 

greșeli de exprimare, lipsă de respect, fotografii care nu vă fac cinste, dragi elevi. 

Nimeni nu este perfect, dar nu cred ca ar trebui să scoatem în evidență exact ceea ce voi 

postați. Gândiți-vă de două ori când apăsați Îmi place, Distribuie!!! 

 

 Și niciodată să nu uitați: 
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Centenarul Marii Uniri 

pentru aducere aminte 

                                                              prof. Baciu Anne-Marie 

 

    An de an în şcoala noatră elevii şi dascălii comemorează faptele memorabile ale înaitaşilor 

noştri. Noi  considerăm că este de datoria noastră să rememorăm faptele moşilor şi strămoşilor 

noştri pentru ca pilda lor să nu se piardă în neant ci s-o lăsăm moştenire fiilor şi nepoţilor noştri.  

    La 12 octombrie sărbătorim în fiecare an ziua oraşului Oradea. La 12 octombrie 1918 în 

casa avocatului orădean Aurel Lazăr era redactată Declaraţia de independenţă naţională. În anul 

1944 la 12 octombrie ostaşii diviziilor « Tudor Vladimirescu » şi « 3 Munte » au eliberat oraşul 

nostru de sub ocupaţie horthystă. În aceea zi cuvântul de ordine al ostaşilor români era « Înainte 

pentru Oradea ! ». Divizia « Tudor Vladimirescu » a primit ordin să pătrundă în oraş la orele 16. 

Primele unităţi au intrat în oraş pe şoseaua dinspre comuna Nojorid, iar Crişul Repede a fost trecut 

prin apă până la brâu, cu întreg armamentul din dotare. Populaţia i-a primit pe eliberatori cu urale 

de bucurie. Pe clădirea Primăriei a fost arborat tricolorul românesc.Gestul ostaşului român care 

înălţa steagul semnifica revenirea oraşului în trupul şi viaţa României şi se contopea într-un arc 

peste timp cu  actul istoric de la 12 octombrie 1918 când se demara procesul desăvârşirii noastra 

naţionale de la 1 Decembrie 1918. 

     

Ziua de 25 octombrie – ziua Forţelor Armate ale României - o sărbătorim în fiecare an 

deoarece această zi are o valoare de simbol, căci în acea zi a anului 1944 Armata a IV-a avea să 

elibereze şi ultimul petic de pământ din partea de nord –vest a ţării. 

Zi de aleasă sărbătoare pentru fiecare suflet de român  - 1 Decembrie – are un loc aparte în 

inima şi sufletul nostru. La 1 Decembrie – sărbătorim ziua naţională a României – pentru că în 

urmă cu 100 de ani într-o zi de duminecă, la Alba Iulia glasul lui  Vasile Goldiş a dat citire deciziei 
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de unire a Transilvaniei cu România. La Marea Adunare de la Alba Iulia, cetatea de glorie a lui 

Mihai Viteazul, veniseră în acea zi de decembrie 1918 – mii de oameni din toate colţurile 

Transilvaniei pentru a împlini cea mai sfântă şi mai mare dorinţă a  Ardealului, unirea cu fraţii lor 

de limbă şi sânge de peste Carpaţii înzăpeziţi. Unirea înfăptuită la 1918, prin voinţa tuturor 

românilor, nu s-ar fi putut realiza fără ceea ce se împlinise în 1859, la 24 ianuarie, prin Unirea 

Principatelor şi mai ales prin cucerirea independenţei de stat în 1877.  

    În fiecare an, la Înălţarea Domnului, a intrat în tradiţie ca să aducem un prinos de 

recunoştiinţă eroilor, care s-au jertfit pentru apărarea pământului strămoşesc. După Primul Război 

Mondial, s-a hotărât ca de Ziua Înălţării să se sărbătorească şi Ziua Eroilor. În anii dintre cele 

două războaie mondiale, pentru cinstirea celor căzuţi şi comemorarea glorioaselor acte de eroism 

naţional, s-au construit monumente şi plăci comemorative, în aproape toate localităţile ţării, iar în 

Bucureşti s-a construit un edificiu comemorativ al Războiului de Întregire Naţională – 

MORMÂNTUL OSTAŞILUI NECUNOSCUT – inaugurat în luma mai a anului 1923. 

 Veneraţia noastră se îndreaptă spre viteji rămaşi în umbra necunoscutului şi slăvitele nume înscrise 

în cartea de istorie a neamului. Tocmai de aceea  organizăm în fiecare în şcoala noastră spectacole 

şi concursuri pentru ca faptele lor să nu rămână în colbul cărţilor de istorie ci să fie acoperite de 

glorie eternă în inimile şi sufletele noastre. 

    Dragi cititori atunci când paşii vi se vor îndrepta spre Parcul 1 Decembrie nu uitaţi să aveţi 

un gând bun, să rostiţi o rugăciune şi să aşezaţi o floare la picioarele statuii Ostaşului Român în 

semn de pioasă amintire. 
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Declarația de independență a românilor din Transilvania, Banat, Crișana și 

Maramureș 

- Contribuție a orădenilor la realizarea Marii Uniri - 
 

prof. Ciupa Anca 

 

  Primul Război Mondial sau Marele Război cum a fost el cunoscut în aceea perioadă, a adus 

cu sine modificări semnificative atât pe harta politică a Europei. Pentru români aceste modificări au 

însemnat unirea în graniţele aceluiaşi stat, începutul unei noi perioade în care au putut să se afirme 

ca şi popor independent, liberi de sub stăpânirea altor popoare. 

Un rol important în acest demers, în special pentru românii de dincoace de Carpaţi l-a avut  

elaborarea Declaraţiei de independenţă, în 12 octombrie 1918. Acest document care anunţa 

desprinderea de Imperiul Austro-Ungar şi adoptarea unei hotărâri cu caracter democratic, în cadrul 

unei manifestări politice cu caracter plebiscitar, care urma să fie organizată la începutul lunii 

decembrie 1918. Pentru cei din Oradea este un motiv de mândrie, căci înaintaşii lor participat la 

scrierea unui moment important în istoria neamului românesc. 

 În zona Transilvaniei s-a considerat că războiul este cea mai bună ocazie de a înlătura 

dominaţia străină şi de a se uni cu cei din regatul României, făcând astfel „salvarea neamului 

românesc” În baza acestei idei, începând cu 7 octombrie 1918, membrii Comitetului Executiv al 

Partidului Naţional Român au reluat acţiunile cu caracter naţional, deoarece contextul era unul 

favorabil pentru societatea românească.  

Oradea a fost aleasă pentru organizarea conferinţei naţionale iar motivul alegerii a fost acela 

că în oraşul de pe Crişul Repede funcţionau la acea dată importante instituţii ecleziastice şi culturale  

cum  au fost Episcopia Greco - Catolică de Oradea, Consistoriul Ortodox din Oradea, Academia de 

Drept, Seminarul teologic greco-catolic şi nu numai. Exista, de asemenea, o elită politică şi 

culturală românească, ce-i avea ca ca lideri pe dr. Aurel Lazăr,  vicarul Roman R. Ciorogariu, 

Nicolae Zigre, Ioan Ciordaş şi Nicolae Bolcaş, personalităţi care s-au implicat din primele momente 

în realizarea dezideratelor naţionale ale românilor din Transilvania. 

  Prin prisma acestor evenimente, românii din Crişana şi-au asumat în toamna anului 1918 un 

rol important în cadrul mişcării naţionale din Transilvania, ce viza emanciparea de sub dominaţia 

imperiului dualist austro-ungar. Putem spune deci că bihorenii au contribuit din plin la înfăptuirea 

României Mari, impunându-se ca ctitori ai statului naţional unitar român. 

  Viitorul episcop ortodox Roman R. Ciorogariu a sesizat importanţa a conferinţei politice de 

la Oradea, care s-a finalizat cu o hotărâre întemeiată pe dreptul popoarelor la autodeterminare, 

principiu ce a dominat întreg secolul XX. Subliniind în cadrul acesteia importanţa Declaraţiei de la 

Oradea, ca document fundamental al anului 1918, prin intermediul căruia a fost proclamată 

independenţa românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. 

În cadrul conferinţei s-a manifestat un interes justificat pentru subiectul de maximă 

actualitate, care era adoptarea unei decizii în legătură cu situaţia românilor din dubla monarhie  

Este de înţeles de ce ideea care a stat la baza conferinţei politică de la Oradea a fost 

elaborarea Declaraţiei de autodeterminare naţională, document politic la baza căruia au stat cel 

puţin două proiecte: unul propus de dr. Aurel Lazăr, celălalt de dr. Alexandru Vaida-Voevod, la 

care s-au adăugat propunerile făcute în timpul dezbaterilor de către participanţi.  

Declaraţia, chiar dacă a fost scrisă, de către Vasile Goldiş, este rezultatul unui efort colectiv 

deoarece a fost adoptată de către reprezentanţii politici ai ramurii transilvănene a poporului român. 

Textul definitiv al Declaraţiei de autodeterminare naţională de la Oradea, din 12 octombrie 1918, 

demonstrează dorinţa de libertate şi unire a peste trei milioane şi jumătate de români. 

   Conferinţa de la Oradea din 12 octombrie 1918 „va formula răspicat cererile poporului 

român, în contextul evenimentelor europene în general şi mai ales a celor din sud-estul şi răsăritul 

Europei”. Textul Declaraţiei, atestă această realitate prin formularea sa: naţiunea română din 

Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş „reclamă, în consecinţă, pentru ea dreptul ca, liberă de 
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orice înrâurire străină, să hotărască singură plasarea ei printre naţiunile libere, precum şi stabilirea 

legăturei de coordonare a ei cu celelalte naţiuni libere”    

  Declaraţia de la Oradea a proclamat dreptul românilor la autodeterminare, la independenţă 

naţională. Începând cu ziua de 12 octombrie 1918, ramura transilvană a poporului român – nu mai 

recunoştea nimănui dreptul de a se considera reprezentant al naţiunii române şi al intereselor sale 

  Considerându-se, din 12 octombrie 1918, liberi şi stăpâni pe destinul lor, românii din statul 

dualist vor trece, în zilele următoare, la efectuarea unor demersuri menite să asigure împlinirea 

idealului unităţii naţional-statale. S-a constituit, cu acest prilej, un Comitet de acţiune, cu sediul la 

Arad, care să contribuie la aplicarea hotărârii istorice luate, în componenţa căruia au intrat: Ştefan 

Cicio-Pop, Vasile Goldiş, Iuliu Maniu (care se afla atunci la Viena), Ioan Suciu, Alexandru Vaida-

Voevod şi Aurel Lazăr. Ca preşedinte al acestui Directorat - organ executiv cu „caracter net 

revoluţionar” - a fost ales Vasile Goldiş. Una din problemele abordate în cadrul Conferinţei de la 

Oradea a fost stabilirea modalităţilor de a face cunoscută declaraţia de autodeterminare. S-a lansat 

ideea ca documentul să fie tradus în mai multe limbi, pentru a fi difuzat prin intermediul presei 

străine. Dar, aşa cum s-a afirmat, Declaraţia trebuia mai întâi adusă la cunoştinţa factorilor 

responsabili ai Ungariei, parlamentul şi guvernul, concomitent cu aducerea sa la cunoştinţa maselor 

de români care trebuiau să fie pregătite şi organizate motiv pentru care, Alexandru Vaida-Voevod a 

prezentat textul acesteia în parlamentul maghiar, în şedinţa din 18 octombrie 1918. 

  Participanţii la Conferinţa din Oradea i-au informat pe ceilalţi luptători politici români 

despre istoricul document elaborat. 

  Fiind un document de o relevanţă majoră, Declaraţia a intrat rapid în circuitul public, presa 

dovedind o reală promptitudine în difuzarea textului acesteia, precum şi a unor aprecieri referitoare 

la semnificaţia conţinutului ei politico-naţional. Câteva periodice româneşti şi maghiare au reprodus 

integral Declaraţia de autodeterminare naţională. Menţionez în acest sens următoarele ziare: 

Drapelul (19 oct 1918, pag.2), Gazeta Poporului (20 oct.1918, pag.1) şi Românul (8 noiem.1918, 

pag.1). O notă aparte merită, sub acest raport, ediţia specială a ziarului România nouă (din 18 

octombrie 1918), în care, sub titlul Românii din Austro-Ungaria îşi proclamă libertatea naţională, 

este publicată ,,istorica declaraţiune a deputatului Vaida-Voevod în Camera ungurească”. 

  Declaraţia  chiar dacă a fost scrisă, de către Vasile Goldiş, care a contribuit la „finalizarea” 

celor mai importante documente transilvănene ale anului 1918. Pe baza acesteia şi în numele 

principiilor cuprinse în ea, s-au desfăşurat toate acţiunile, s-au luat toate deciziile din a doua 

jumătate a lunii octombrie şi din luna noiembrie, ele fiind apoi încorporate în hotărârile Marii 

Adunări Naţionale din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, care a proclamat unirea Transilvaniei, 

Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. 

   Momentul 12 octombrie 1918 poate fi considerat un exemplu concret referitor la unitate, 

naţiuni libere şi independente sau autodeterminare.  Ziua de 12 octombrie reprezintă un moment 

semnificativ al istoriei naţionale, făcând parte din seria evenimentelor care au determinat evoluţia 

statului românesc. Toate acestea ne învaţă de fapt că puterea naţiunii române, a noastră a tuturor stă 

în unire şi nu în dezbinare. 
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REGNUL FUNGI - Ciuperci superioare cu pălărie în alimentație    
                                                                      

prof. Traian Abrudan 

                                                                                                                           

Ciupercile au fost încadrate mult timp, într-un mod eronat, în categoria plantelor, ulterior 

încadrate în regnul fungi, fiind astfel unul din cele cinci regnuri ale lumii vii (monera, protista, 

fungi, plante și animale), autor încadrare: Robert Whittaker, 1969. Desigur, au urmat și alte 

încadrări taxonomice, dar cea mai relevantă încă rămâne cea menționată. Principalele deosebiri ale 

ciupercilor, comparativ cu plantele, sunt: 

-hrănire heterotrofă, adică își extrag hrana din mediu (în general saprofite și parazite), plantele au 

hrănire autotrofă ,adică își produc singure sursa de hrană prin procesul de fotosinteză.                                                            

- conțin glicogen ca substanță organică de rezervă (la fel ca animalele), plantele conțin amidon. 

- conțin chitină la nivel de structură celulară (la fel ca animalele), plantele conțin celuloză (specifică 

plantelor, fiind cea mai răspândită și abundentă substanță organică din lume)şi                                  

cloroplaste(specific organismelor autotrofe,care sunt majoritatea plante)  

 Desigur sunt asemănări între ciuperci și plante, una foarte relevantă fiind  lipsa mobilității, 

majoritatea covârșitoare a ciupercilor și plantelor sunt amotrice (imobile). Spre exemplu specia 

drojdia de bere (Saccharomyces cerevisiae), este o ciupercă inferioară mobilă.  

Există mai multe categorii de ciuperci în funcție de posibilitatea utilizării lor în alimentația 

omului, cum ar fi:                                                                                       

Ciuperci comestibile: totalitatea 

speciilor de ciuperci care pot fi utlizate 

în alimentație indiferent de vârsta 

acestora sau mediul în care s-au 

dezvoltat (excepție fac ciupercile din 

mediul poluat care nu se recoltează și 

nu se consumă). Spre exemplu, hribul 

(Boletus aereus), Fig.1, este o specie 

comestibilă, de bună calitate însă în 

zonele poluate acumulează metale grele 

(de exemplu:  mercur, cadmiu, arseniu) 

și elemente radioactive (de exemplu: 

cesiu 137) foarte toxice pentru om 

(sursa Neville și Chevassut, 2000, ). 

Specii de ciuperci comestibile întâlnite 

frecvent: ciuperca de câmp (Agaricus 

campestris), bureți de mai (Calocybe 

gambosa) oiță (Russulavirescens), 

gălbiori (Cantharellus cibarius), 

bureciori de rouă (Marasmius oreades), 

păstrăv de fag (Pleurotus ostreatus), etc.                                               Fig. 1 

 Ciuperci necomestibile: totalitatea speciilor de ciuperci care nu pot fi utilizate în alimentație 

indiferent de vârsta acestora sau mediul în care s-au dezvoltat.    

 Specii de ciuperci necomestibile întâlnite frecvent:   pălăria șarpelui sin. buretele viperei 

BIOLOGIE 
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(Amanita phalloides), muscarița 

(Amanita muscaria), buretele 

primăvăratic (Amanita verna),                                                                      

buretele panterei (Amanita pantherina), 

Fig.2, etc. Predomină speciile care 

aparțin genului Amanita. Spre exemplu 

Amanita phalloides conține mai multe 

substanțe toxice, dintre care   aminitim 

amanitina (de unde și denumirea genului 

și a familiei din punct de vedere 

taxonomic), cu doza letală la om este de 

0,1 miligrame pe kilogram de greutate 

corporală, pentru o persoană de 70 

kilograme, adică aproximativ 7 

miligrame.  

  Această cantitate este conținută în 

mai puțin de 35 de grame de ciuperci 

proaspete. O ciupercă din această specie                                                                                                                                                                         

ajunsă la maturitate poate cântări 50 de        

                                       Fig. 2                                         grame sau mai  mult, prin urmare, un singur 

exemplar consumat va produce o otrăvire mortală. (sursa Wikipedia)                                                                                                         

Ciuperci condiționat comestibile: totalitatea speciilor de ciuperci care pot fi utlizate în 

alimentație doar dacă se respectă anumite reguli. Spre exemplu, ghebele (Armillaria mellea), nu se 

consumă dacă au fost înghețate înainte de recoltare, sau dacă nu sunt fierte minim 15 minute înainte 

de prepararea propriu-zisă. Specii de ciuperci condiționat comestibile întâlnite frecvent: cuci 

(Amanita rubescens), la această specie se îndepărtează cuticula și se fierbe 15 minute înainte de 

prepararea propriu-zisă. Creasta cocoșului sin.barba țapului (Ramaria flava), nu se consumă dacă 

exemplarele sunt mature, deoarece afectează rinichii. Iuțarii (Lactarius piperatus) se fierb minim 15 

minute și se îndepărtează piciorul înainte de prepararea propriu-zisă.                                                                                                                                                                                                              
Pentru a evita neplăcerile cauze de consumul unor specii de ciuperci periculoase,se 

recoltează doar exemplarele care :                                                                                                                 

- sunt cunoscute de noi sau de un expert în domeniu.                                                                                        

- prezintă o morfologie specifică (nu au o formă diferită față de alte exemplare din aceeași specie).                                                                           

- prezintă un colorit comun cu  specia.                                                                                                                                                    

- nu au crescut lângă ciuperci otrăvitoare.                                                                                                           

- nu sunt atacate într-un mod vizibil de nevertebrate,spre exemplu de melcul limaxul mare (Limax 

maximus).                                                                                                                                                                                                              
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Curiozități științifice din ,,Lumea Biologiei” 

 
prof. Király Ėva-Sara 

 

1. Prima plantă textilă folosită de om a fost inul; 

 

2. Cel mai bătrân copac din lume este arborele ,,botezat” SAGU din Australia, care are aproape 

13000 de ani; 

 

3. Lotusul amazonic are frunze cu un diametru de 2 metri, o frunză poate susține un copil în 

greutate de 40 de kg; 

 

4. Un arbore de cafea poate produce maxim 1 kg de boabe; 

 

5. Există ciuperci a căror organe emit lumină; 

 

6. O lipitoare poate rezista fără hrană circa 2 ani; 

 

7. Racul trăiește 20 de ani; 

 

8. Unii pești care trăiesc în adâncimea mărilor au ochi telescopici și organe luminoase; 

 

9. Lebedele în zbor scot strigăte jalnice de trompetă; 

 

10. Ariciul este rezistent la veninul viperelor; 

 

11. Organismul omului prelucrează o cantitate de alimente de 1000 de ori mai mare decât masa 

corpului său; 

 

12. În fiecare secundă se nasc 10.000.000 de globule roșii; 

 

13. Dacă am așeza, în rând,  globulele roșii din sângele unei persoane, s-ar forma un lanț lung 

cât lumătatea distanței de la Pământ la Lună ( aproape 200.000 Km); 

 

14. Cel mai lung os al scheletului este osul coapsei, iar cel mai lat este osul bazinului; 

 

15. Dintre metale, numai oțelul poate concura cu rezistența părului omenesc. 
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Scopul orelor de religie 
 

prof. religie romano-catolică Kupe Rozália 

prof. religie reformată Vass Gyöngyvér 

 

 

Noua formă de prezentare a religiei în cadrul orelor de religie din școli, vine în ajutorul 

societății în ansamblu, promovând dragostea, prietenia, pacea, înțelegerea și întrajutorarea între 

semeni, indiferent de naționalitate sau apartenență la diferite culte religioase. 

Toate acestea constituie și principiile de bază ale credinței creștine la fiecare cult. Școala și 

Biserica urmăresc educația tinerilor în spiritul creștin, începând cu tânăra generație. Aceste idealuri 

vizează formarea unor caractere moral-creștine de unde să pornească o nouă concepție asupra 

relației Dumnezeu-om, om și semeni și, nu în ultimul rând, o atitudine morală și obiectivă față de 

propria-i persoană.  

Obiectivele de referință ale orelor de religie urmăresc formarea virtuților creștine și 

consolidarea comportamentului moral-religios, cunoașterea învățăturilor Sfintei Scripturi, a 

tradițiilor religioase și istoriei Bisericii. Un alt scop, la fel de important, este  educarea atitudinilor 

de acceptare, înțelegere și respect față de cei de alte credințe și convingeri. Întotdeauna, în spatele 

unui creștin autentic stă dragostea necondiționată față de aproapele său, față de natura ce ne 

înconjoară. 

Scopul orelor de religie este ca elevul să poată avea un cumul de cunoștințe și deprinderi 

religioase bine formate, urmând să fie un credincios activ în Biserică și societate. Punem un accent 

deosebit pe respectul față de sărbătorile creștine și tradițiile religioase, fiindcă acestea sunt 

adevărate ,,popasuri duhovnicești” în viața noastră creștină și contemporană. 
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Concursuri sportive în lecția de educație fizică și sport 

( Exatlon) 
prof. Tarr Alexis 

 

 Datorită celui mai puternic și frumos joc sportiv din lume al momentului, după părerea unui 

mare număr de oameni, am luat exemplu și am introdus în lecția de educație fizică și sport, 

concursuri și jocuri specifice acestuia. 

 

Exatlon România 2018 – în Republica Dominicană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exatlon este un joc care constă din concursuri sportive între două echipe, care se luptă 

pentru unele premii sau beneficii. 

 La Exatlon România 2018 au fost două echipe formate din 10 concurenți fiecare. Una dintre 

aceste echipe s-a numit „Faimoșii” având în componență persoane cunoscute din România, sportivi 

de performață. Cealaltă echipă a fost formată din oameni simpli care s-au înscris la acest joc, având 

numele de „Războinicii”. 

 Cele două echipe au concurat pentru premii precum: mâncare, excursii, casă pentru câteva 

zile, conversații cu familia de acasă, sau eliminarea unui concurent din echipa care pierde. Jocurile 

sunt 1 la 1 și merg până la 10 de regulă, echipa care ajunge la acest scor câștigă. Fiecare probă 

constă într-un traseu, iar la finalul acestuia, de obicei, se aruncă la țintă. 

 Concursul s-a desfășurat pe o perioadă de aproximativ cinci luni, la final rămânând un 

singur concurent, acesta fiind și câștigătorul. 

 

 Exatlon în lecția de educație fizică și sport 

 

 Profesorii de educație fizică, au introdus în lecția de sport a tuturor claselor din școală, 

concursuri, probe și jocuri asemănătoare celor care au fost la Exatlon. Copiii au fost foarte 

nerăbdători să participe la aceste concursuri, iar înainte de lecție întrebarea generală a acestora era: 

„Domnule profesor, facem astăzi concurs?”, iar dacă răspunsul era afirmativ...  
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Beneficiile acestor exerciții și jocuri sub formă de concurs sunt multe și foarte necesare 

pentru dezvoltarea pe toate planurile a copilului. Dintre ele amintim: 

 Dezvoltarea capacităților motrice ale corpului; 

 Dezvoltarea tuturor calităților motrice, viteza, îndemânarea, rezistența și forța; 

 Crește calitatea vieții prin îmbunătățirea sănătății; 

 Dezvoltă spiritul de competivitate; 

 Se îmbunătățește rezistența la stresul fizic și psihic; 

 Dezvoltarea armonioasă a corpului. 

Cunoscând aceste beneficii, pe lângă care adăugăm și atractivitatea pe care o are față de 

copii, dar și bucuria lor de a participa la competiție, afirmăm că acest sport poate să înlocuiască 

multe părți ale lecției de educație fizică, mai ales cele de modă veche, uneori plictisitoare pentru 

copiii generației noastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemplu de concurs pe care l-am introdus în lecția de educație fizică... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii la start! 3! 2! 1! La fluier aceștea iau mingea medicinală în mână, o aruncă pe sub o 

sfoară legată de o parte și de alta a sălii, mingea oprindu-se în bârnă. Apoi elevii merg după 3 

jaloane fiecare, trecând cu acestea pe sub sfoară, târându-se pe saltele, iau mingea aruncată anterior 

și o așează pe o bancă, între alte două mingi, punând cele trei jaloane câte unul pe fiecare minge. În 

final, aceștea iau câte două mingi de oină de lângă bancă, merg în spatele bârnei și aruncă la țintă, 

încercând să doboare cele trei mingi medicinale, împreună cu jaloanele. Cine doboară primul toate 

obiectele câștigă și aduce un punct echipei sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

Importanța activităților extrașcolare în învățământul preuniversitar 

 
prof. Luca Nicoleta Doina 

 
 Activitățile extrașcolare reprezintă activităţile educative, de orientare şcolară şi profesională, 

culturale, artistice, sportive, recreative etc. organizate de învățători/diriginţi sau de echipe/comisii 

cu responsabilităţi specifice pentru elevii, de regulă, în afara unităţii de învăţământ şi în afara 

orarului. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea 

elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi 

socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în 

ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile de caracter. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

 Printre activitățile extrașcolare cele mai recomandate pentru elevi se numără: taberele, 

excursiile, drumețiile, vizionările de filme, piese de teatru sau spectacolele de magie. Prin 

participarea la astfel de evenimente, copiii sunt ajutați să-și dezvolte abilitățile de comunicare, de 

socializare, de observație, de dezvoltare a culturii generale, a memoriei și a imaginației. Este indicat 

ca activitățile extrașcolare să implice direct elevul pentru a-l ajuta să deprindă obiceiuri pozitive, 

care, în timp, îl vor sprijini să se descurce singur în diferite situații.  

 Participând la activitățile extrașcolare, indiferent de domeniu: muzică, teatru, artă,  sport 

etc., elevii își fac noi prieteni, își sporesc stima de sine, primesc mai multă încredere în forțele 

proprii și își dezvoltă noi hobby-uri. Elevii sunt mai motivați să reușescă în tot ceea ce și-au propus, 

să obțină note mai mari la școală, deoarece își dezvoltă: capacitățile de învățare, cultura generală, 

memoria, simțul critic etc.   

 În urma plimbărilor în natură, copiii pot reda cu mai multă creativitate şi sensibilitate, 

imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi modelaj, iar materialele pe care le 

colecționează, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile de creaţie. Fiind axate pe viaţa în aer 

liber, în cadrul acţiunilor turistice, elevii îşi pot forma sentimentul de respect şi dragoste faţă de 

natură, faţă de om şi realizările sale. 

 Excursiile și drumețiile au un rol important în cunoșterea frumuseților propriei țări, 

reprezentând o formă de a-și dovedi iubirea față de natură și dorința de a o proteja. Simpla vizitate a 

locurilor, admirarea lor lipsită de dorința de a se familiariza cu numele, particularitățile și 

potențialul acestora reprezintă o dovadă de superficialitate. Este necesar ca elevii să își dorească să 

se bucure de sentimentul de împlinire din momentul admirării unui peisaj și să-l împărtășescă cu 

ceilalți. Nimic nu se compară cu frumusețea locurilor propriei țări, iar elevii merită să se bucure de 

magia acestor colțuri de rai. Pentru a înțelege taina locurilor, elevii trebuie să asculte fiecare petec 

de pământ care-și deapănă povestea, vrând parcă să-i facă să descopere istoria încărcată a locului. 

 Vizitele la casele memoriale oferă elevilor posibilitatea de a cunoaște detalii despre viața 

socială și familială a scriitorilor, răspunzând nevoii lor de a da viață portretelor alb-negru ale 

autorilor studiați la școală. Cunoscând biografiile scriitorilor, elevii pot înțelege și recunoște mai 

ușor anumite aspect ale operelor literare. Astfel, scriitorii par a prinde viață în imaginația elevilor pe 

măsură ce li se află defectele, slăbiciunile, pasiunile sau „anecdotele” vieții, iar interesul acestora 

crește, pentru că dintr-odată autorii nu mai sunt niște personalități care îi inhibă prin valoarea lor, ci 

niște oameni cu o viață similară cu a lor.   

 Vizitele la muzee reprezintă o modalitate de aprofundare a cunoștințelor dobândite în școală, 

venind în întâmpinarea vizitatorilor cu o serie de informații desprinse de la fața locului. Muzeele 

sunt cele mai reprezentative instituţii care păstrează şi valorifică patrimoniul      cultural-istoric al 

țării.  Acestea oferă o imagine complexă asupra aspectelor demne de interes, realizând o punte între 

ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 
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prezent și trecut și proiectându-i pe elevi într-o lume dispărută, care învie, pentru câteva clipe, 

fragmente de viață trăită, fiind o experiență unică de reînviere a vremurilor apuse. 

 Vizionarea filmelor și a spectacolelor de teatru cu conținut istoric, exercită o influență 

pozitivă asupra elevilor, contribuind la formarea convingerilor patriotice și la trezirea unor stări 

emoționale complexe. Cunoașterea trecutului neamului este o datorie morală de a aduce un omagiu 

celor care au plătit cu prețul vieții lor pentru libertatea noastră de azi, fiind un permanent izvor de 

regăsire a sinelui. Este necesar ca elevii să cunoască trecutul național, deoareace astfel vor putea 

îmbunătăți viitorul, bazându-se pe experiența acumulată sau preluată de la ceilalți. Istoria le oferă 

numeroase exemple de vitejie, curaj, patriotism, exemple de care au nevoie pentru a-i motiva în 

dorința de a face din țara noastră un stat mai bun.  

 Vizionarea unor piese de teatru sau spectacole accesibile vârstei elevilor și prezentarea lor 

într-o formă artistică îngrijită, constituie un prețios mijloc de cunoaștere a relațiilor dintre oameni, 

îmbogățește gândirea elevilor, dându-le posibilitatea să cunoască trecutul, să înțeleagă prezentul și 

să năzuiască spre viitor, pregătindu-i pentru viață. Participând la spectacol, elevii au în față eroii vii, 

care-i entuziasmează și li se impun ca exemple de urmat, care le trezesc dorința de a deveni mai 

buni, corecți și cinstiți, precum și de a lectura respectiva operă literară.   Activitățile sportive îi 

ajută pe elevi să aibă o viață ordonată, un program stabilit, pe care îl respectă zilnic, un regim 

alimentar și un stil de viață sănătos. Prin activitățile sportive se urmărește oferirea unei alternative 

de petrecere a timpului liber al elevilor, într-un mod organizat și educativ, valorizând potențialul 

intelectual și aptitudinile acestora și dezvoltându-le spiritul de competiție.  

 Educaţia prin activităţile extrașcolare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii. Ele stârnesc interes, produc bucurie, facilitează 

acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Elevilor li se dezvoltă spiritul 

practic, operaţional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. 

Aceștia se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 

asumându-şi responsabilităţi.  
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Importanța reciclării 

 
      prof. înv. primar Bota Luminiţa-Lorena 

 
 Reciclarea este procesul de refolosire a materialelor şi produselor vechi pentru crearea 

altora, fără a apela la materii prime noi, reducând astfel consumul de energie necesar extragerii 

materiilor prime, respectiv distrugerii deşeurilor. 

           Materialele reciclabile provin din mediul industrial, birouri sau locuinţe, fiind din hȃrtie, 

plastic, sticlǎ, metal sau materiale textile. 

   Oamenii produc anual tone de deşeuri iar acestea degradează solul,toate acestea duc la cel 

mai nociv efect,care ne afectează pe toţii-poluarea. 

           Reciclarea reduce cantitatea de deşeuri ce trebuie depozitată în gropi de gunoi sau 

incinerată 

 Fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci  

 Energia pe care o recuperăm când reciclăm un pahar de sticlă poate alimenta un bec pentru 

patru ore  

 Reciclarea reduce numărul de agenţi poluanţi din aer si apa  

 Reciclarea reduce semnificativ cantitatea de emisii de CO2 realizată prin extragerea si 

prelucrarea minereurilor  

 Se foloseşte cu 95% mai puţina energie pentru reciclarea aluminiului faţă de cea necesară 

producerii din materii prime (60% în cazul oţelului, 40% în cazul hârtiei, 70% pentru plastic 

şi 40% pentru sticlă)  

 În America, o rată de reciclare de 30% ar fi echivalentă cu a scoate 25 de milioane de maşini 

de pe străzi  

Astfel,pentru ai face pe cei mici să înţeleagă efectele poluării şi să îi determinăm să îşi  

dorească să recicleze,împreună cu elevii clasei pregătitoare A am făcut diverse obiecte folosind mai 

ales pet-uri,dar şi alte materiale reciclabile. 
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Celebrăm Săptămâna Educaţiei Globale 
 

prof. înv. primar Buzlea Gheorghina Letiția 

                                                                                             prof. înv. primar  Kiss Claudia Loredana 

 

Vineri, 24 noiembrie 2017, elevii claselor a IV-a A şi a III-a A de la Şcoala Gimnazială “ 

Lucreţia Suciu” , Oradea, au celebrat Săptămâna Educaţiei Globale desfăşurând o activitate pe 

tema inteligenţelor multiple, activitate coordonată de prof. înv. primar Buzlea Gheorghina, prof. 

înv. primar Kiss Claudia şi    d-na Mihaela Radu, fondator Careers Center (Centru de orientare şi 

dezvoltare a carierei), Global Career Development Facilitator (GCDF) şi Trainer GCDF, cu peste  

12 ani de experiență în consultanță si management al resurselor umane, training, scrierea şi 

implementarea de proiecte cu finanțare europeană, ca invitat special.     

Elevii au conturat profilul persoanei inteligente exprimându-şi ideile legat de caracteristicile 

acestui tip de persoană prin metoda brainstorming-ului. D-na Mihaela Radu le-a expus,pe înţelesul 

lor, teoria inteligenţelor multiple (logicomatematică, spaţial-vizuală, muzical-kinestezică, 

interpersonală, intrapersonală, naturalistă, existenţială), provocându-i astfel pe elevi să-şi cunoască 

propriile tipuri de inteligenţă. Au avut 

loc dezbateri,întrebări şi curiozităţi 

numeroase din partea elevilor,exemple 

concrete,explicaţii pe tema 

inteligenţelor multiple. 

În partea a doua a activităţii 

elevii au realizat un minunat afiş 

despre Săptămâna Educaţiei Globale 

utilizând simboluri precum: planeta 

Pământ, porumbelul ca semn al păcii, 

cartea, simbol al cunoaşterii şi 

înţelepciunii, lanţuri unite de copii din 

întreaga lume, inima, simbol al iubirii 

ce trebuie să existe între oameni.  

În final,elevii au primit în dar, 

semne de carte cu promisiunea că le 

vor utiliza în citirea cărţilor favorite. 

Ne-am bucurat de o activitate 

minunată şi interesantă ce ne-a 

transformat ziua de vineri într-una 

specială şi unică.   

 

 



26 

 

Bucuria activităţilor din săptămâna „Să ştii mai multe,Să fii mai bun” 
 

prof. Buzlea Gheorghina Letiția 

                                                                                                                      prof. Birău Ioana Letiția 
 

   În săptămâna intitulată „Să ştii mai multe,Să fii mai bun” din 23-26 aprilie, elevii claselor I-

a A şi a IV-a A de la Şcoala Gimnazială „Lucreţia Suciu” Oradea, sub îndrumarea profesoarelor 

pentru învăţământ primar Birău Ioana şi Buzlea Gheorghina au desfăşurat diverse şi interesante 

activităţi. 

       Astfel că în data de 23.04.2018 elevii s-au deplasat în vestitul Parc al Libertăţii, parc 

transformat într-o adevărată oază de relaxare şi frumuseţe de florarul din zonă. Elevii au admirat 

florile de primăvară și au înţeles că spiritul estetic,civic şi bunătatea sunt valori esenţiale în viaţa 

unei persoane.  

       În a doua zi, în 24.04.2018, am vizitat expoziţia „Invenţiile lui da Vinci” aflată la Muzeul 

Naţional al Ţării Crişurilor. Pentru început, li s-a prezentat copiilor un film documentar despre viaţa 

şi aportul adus omenirii prin descoperirile şi invenţiile importante ale lui Leonardo da Vinci. Apoi 

am observat şi-n acelaşi timp am putut manevra toate invenţiile expuse apropiindu-ne şi simţind 

trecutul în mâinile noastre. 

     

      Cetatea Oradiei şi-a deschis porţile în faţa noastră în a treia zi, în 25.04.2018, purtându-ne 

într-o călătorie istorică de la începuturile sale şi până în prezent. Sub îndrumarea unui ghid am 

descoperit Muzeul Pâinii, subsolul Cetăţii observând fundaţia,pietre de la întemeiere, cavouri şi 

chiar scheletul unei persoane din vremurile apuse. Apoi am parcurs numeroasele galerii şi expoziţii.        

        Celebrul Chef Tiberius ne-a aşteptat cu braţele deschise şi multă căldură,joi, 26.04.2018, în 

atelierul gastronomic al său, de pe strada Samuil Micu Klein, nr. 12. Scopul acestei întâlniri a fost 

acela de a-i învăţa pe copii să gătească sănătos cu ajutorul unui profesionist. Curioşi,copiii au 

ascultat instrucţiunile chef-ului  şi preparatele ce urmează a fi realizate. Pentru început am asamblat 

un sandwich sănătos folosind următoarele ingrediente: pâine toast integrală,roşii,castraveţi,varză 

chinezească,felii de şuncă de curcan aranjându-le frumos. Surpriza a doua a fost pregătirea 

desertului intitulat „Lava Cake” . 

        Ne-am bucurat astfel de activităţi dinamice,creative,minunate care ne-au legat şi mai mult 

relaţiile de prietenie,de socializare descoperind totodată lucruri şi informaţii noi şi utile pentru viaţă. 
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Zene gyermekszemmel 

 
Székely Ildikó tanitónö 

 
 

Iskolánk magyar tagozatának előkészítő – IV. osztályainak tanulói 2017 december – 2018 

június időszakban részt vesznek egy közös oktatási programban a nagyváradi Művészeti Líceummal 

partnerségben. 

 A program felelőse a líceum igazgatónője prof. Bondor Mihaela, a tevékenységek 

szervezése és lebonyolítása pedig Szabó Attila Mihai gitároktató feladatkörébe tartozik. 

 Iskolánk részéről a projekt csapatának tagjai Bárdi Rozália Márta, Bodnár Erzsébet, Cuibus 

Mónika Gabriella, Szabó Erzsébet Anna valamint Székely Ildikó tanítónők.  

 A projekt elsődleges célja tananyagon kívüli tevékenységek szervezése és lebonyolítása a 

két partnerintézmény között annak érdekében, hogy még közelebb hozzuk tanítványainkhoz a zenét, 

annak szeretetét.  

 Céljaink közé tartozik az is, hogy ösztönözzük azon tanulóinkat, akik szociálisan hátrányos 

helyzetből jönnek vagy sajátos nevelési igényűek esetleg állami gondozásban élnek, a hangszeren 

való játszás megtanulására, a saját zenei ízlés és az élet valódi értékeinek megtalálására.  

 Szabó Attila tanár úr több alkalommal tartott tevékenységeket iskolánk tanulóinak. Egyik 

alkalommal beszélt a zenei irányzatokról, bemutatta a gitárt, annak részeit valamint két fajtáját a 

klasszikust és az akusztikust s mindkét gitáron bemutatott egy-egy zenei alkotást. Nem maradt el az 

ének oktatás sem, húsvéti illetve anyák napi dalokat tanított gyermekeinknek. 

 Egy másik alkalommal a tanár úr magával hozta 3 tanítványát, így meghallgathattuk 

gitárjátékukat, mely nagy hatással volt tanulóinkra. 

  Hisszük, hogy ezen tevékenységek hatására tanulóink is kedvet kapnak egy hangszeren való 

játszás megtanulásához és a valóban értékes, szép zene hallgatásához. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



28 

 

A tanítók pedagógiai köre 
                                                                                                  Bárdi Rozália-Márta,  

Bodnár Erzsébet, 

Cuibus Mónika, 

Szabó Erzsébet,  

Székely Ildikó tanítónők 
 

,,Senkit nem lehet a változásra kényszeríteni.A változás kapui bennünk vannak és csak belülről 

nyithatók.” 

Marlyn Fegusson 
 

Az idei tanév második félévében 

iskolánkban zajlott a nagyváradi tanítók 

szakmai tanácskozása. Témája: Szülőkkel 

partnerségben, együtt nevelünk egy 

változó világban. 

Kolléganőimmel azt mutattuk be, 

hogyan mőködünk együtt a hátrányos 

helyzetű családokkal, melyeknek 

értékrendje, anyagi helyzete különbözik a 

megszokottól. Elmondtuk, hogyan 

próbáljuk a rendszeres  iskolábajárás 

fontosságát, a tanulás jelentőségét 

megértetni a gyerekekkel, szülőkkel. 

A tevékenység a gyerekek énekes-

zenés produkciójával kezdődött, amelyet 

Mihály Izabella, mediátor gitáron kísért. 

A csoportos foglalkozáson a témát kifejtő esszé mellett fényképes összeállítással mutattuk 

be, hogyan szervezzük iskolán kivüli tevékenységeinket, Iskola másképp heteink programjait, 

projektjeinket minimális anyagi fedezetből. Egy kisfilmet vetítettünk egyik évzáró ünnepségünkről, 

amely a multikulturalitás jegyében zajlott. 

 

 

A résztvevő pedagógusok 

elismerően nyilatkoztak a látottakról, 

értékelték befektetett munkánkat. 

Ezután a módszertani felelős 

erdei iskola helyszínekkel ismertette 

meg a jelenlevőket. 

A tanácskozás A 

kompetenciaszintek leírása című 

könyv bemutatójával zárult. 
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                         Limbajul artistic pentru copiii cu cerinţe educative speciale 
                                                                                      

 prof. de sprijin Luminiţa Podină 

 

                                               

                    

 

 

    Maria, mândră de 

munca ei realizată pentru o 

expoziţie  de martie  

                                 

 

 

 

 

Mândra, Rupi, Geta, Lajos, 

Cătălina, Gabi, Matei, 

Lavinia din clasa I şi Vasile 

din clasa a VI-a au obţinut 

premiul al II-lea la Festivalul 

internaţional “Naşterea 

Domnului, Dar de Crăciun”. 

 

 

 

 

              

   Îngeraşi făuriţi în colaborare cu 

studentele practicante de la Facultatea de 

Psihopedagogie Specială Oradea 

                      

       

 

                    

 

Sub coordonarea Izei şi a lui 

Cristi din clasa a VII-a, cei mici 

au învăţat de la cei mari să 

sărbătorească  primăvara cu ocazia 

Festivalului Internaţional “Flori             

                                   de Mai” Oradea, participare                                           

                                    încununată de premiul al II-lea.                  
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Educația din școală și familie 

 
           administrator Țeț Carmen 

 
            Educația stă la baza tuturor proceselor care ne conduc către statutul de om civilizat, de ființă 

ce aparține unei comunități, dezvoltându-se totodată și latura spirituală. 
Educația ne însoțește pe tot parcursul vieții.Pentru ca un individ să aibă șansa de a primi o 

educație normală și corectă trebuie să crească într-o familie care să-i ofere modele demne de urmat, 

părinți care să se implice în activitatea de la școală, să-l susțină și să-l încurajeze pe copil. 
Premiza unei formări eficiente este iubirea necondiționată de care copilul are nevoie pentru 

a se maturiza și pe care nu o poate găsi decât alături de părinți.Părinții iubitori care anticipează și 

care își fac un plan concret pe măsură ce își cresc copilul vor reuși să și-l transforme într-un prieten 

pe viață. 

Copilul trebuie să se identifice cu părinții pentru a accepta sfaturile lor fără resentimente, 

ostilitate sau împotrivire.Când copilul nu reușește să se identifice cu părinții și nu se simte iubit, 

consideră orice dorință a părinților ca pe un lucru impus cu forța și învață să respingă această 

idee.Mulți copii din ziua de azi au o părere negativă despre autoritatea părintească.Ea în final se 

extinde asupra ideii  de autoritate în general și duce la exact opusul rezultatului așteptat. 

Cel mai important lucru în privința unei bune discipline este ca părinții să-i facă pe copii să 

se simtă iubiți.După care părinții pot trece la faza următoare a disciplinei de calitate: să-i formeze 

din punct de vedere al minții și al caracterului astfel încât să poată deveni niște membri activi și 

stăpâni pe sine ai societății. 

Fără educație nu putem să ne integrăm în societatea actuală, care este într-o continuă 

schimbare.Alături de familie, școala joacă un rol foarte important în procesul educației, dar și al 

dezvoltării personalității. 

Școala nu îl poate învăța pe individ totul, iar educația nu se bazează numai pe școală, chiar 

dacă mulți o atribuie strict școlii.Școala eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin 

valorizarea și respectarea identității sale cu familia, prin recunoașterea importanței acesteia și 

atragerea în procesul didactic și cu toate resursele educative ale societății pe care le identifică și le 

folosește activ. 

Un parteneriat familie-școală este relația profitabilă pentru toți cei care participă la acest 

demers.Lipsa de comunicare din partea uneia dintre ele afectează evoluția elevului, rezultatele 

școlare și natura comportamentului.Între familie și școală trebuie să existe o permanentă 

colaborare.Menirea școlii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștințe cât mai mare, 

ci și de a stimula calitatea de om. 

Educația trebuie să prezinte o prioritate în viață deoarece beneficiile aduse de aceasta sunt 

nemăsurabile.Ea slefuiește personalitatea umană, putând astfel să influențeze modul în care oamenii 

ne privesc. 

 

Bibliografie 
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Îndemn pentru dumneavoastră dragi părinți 

 
prof. înv. primar  Nistor Maria Dana 

Școala Primară nr. 2 Oșand 

 

„Iubirea nu domină, ea educă, iar aceasta înseamnă mai mult” 

(Goethe, „Basmul despre șarpele cel verde”) 

 

 Mulți părinți se întreabă ce înseamnă să fii părinte bun? Din punctul meu de vedere, 

răspunsul la întrebare e chiar copilul tău. Nu trebuie să aștepți până când crește, poți să îți răspunzi 

în fiecare zi. Relația părinte-copil este mereu vie, în schimbare, prin urmare, poți azi să fii un 

părinte mai bun decât ai fost ieri și, peste câțiva ani, să fii mai bun decât ești azi. 

 Încearcă să-ți privești copilul cu atenție, chiar cu ochiul omului din afară: cât de sănătos 

este, cât și cum se joacă, cât de des zâmbește, cât de mulțumit este cu ce are, cât de sigur este pe el, 

cât de protejat se simte, cât de mult îi place să facă ceea ce face, cât de des plânge, face mofturi, e 

neliniștit, se teme, de ce se teme, cum doarme, etc. Nu face o comparație între el și alți copii, nu-l 

compara nici măcar cu ceilalți frați ai lui. Fiecare copil este unic și tu poți fi un părinte minunat 

pentru un fiu și mai puțin plăcut pentru altul! Nu te gândi la cât „ai investit” în el, la nopțile albe 

petrecute la căpătâiul lui, la toate lucrurile de care are parte și la care tu doar visai, nu te gândi 

deloc la tine. Nu uita că el nu este nici mama, nici tatăl lui, nici suma celor doi părinți, că frații 

(chiar gemenii) pot fi tot atât de diferiți între ei precum soarele și luna. Orice copil e o altă 

personalitate pe care trebuie să o cunoști ca să o înțelegi  ca să scoți la lumină tot ce are mai 

frumos și mai bun. Un părinte e asemenea unui grădinar care crește o plantă dintr-o sămânță. 

Pentru a o face să crească și să înflorească, trebuie să știe cum să o îngrijească: în ce pământ să o 

pună la încolțit și când, cum să o ude, cât de mult să o expună la soare, cum să o plivească, de ce 

să o ferească, etc. 

 Se mai întreabă părinții, cum e mai bine, părinte „modern” sau „tradițional”? Nu cred că se 

poate da un răspuns, eu cred că există părinți buni și mai puțini buni, există părinți responsabili, 

grijulii și pentru care copilul nu se află în topul priorităților lor. Asta e!  

 Mulți părinți ar dori să cunoască „metode” de a-și educa copilul. Acestea nu există, există 

doar câteva principii, care trebuie aplicate bine și cât mai adecvat pentru fiecare copil în parte, 

după o strategie care, se poate învăța, inventa, adapta. Tot așa cum medicii nu vindecă boli, ci 

pacienți, și copiii trebuie crescuți și educați ținând cont de particularitățile și unicitatea lor. 

 Fiecare copil e o educație unică, ai cărei termeni sunt: moștenirea genetică, mediul social și 

familia în care crește, plus factorul de inprevizibilitate (de pildă: o întâmplare, o carte… care poate 

declanșa un gând, o idee, o dorință, o reacție și pune în mișcare un întreg lanț de evenimente). De 

aceea nu consider că există metode universal valabile, ci doar principii după care părinții 

(educatorii, în general) se ghidează, găsind ei înșiși strategii potrivite pentru copilul lor și situațiile 

concrete cărora trebuie să le facă față. 
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Cei mai frumoşi ani ai copilăriei 
 

    secretar, Totoran Simona 

 

 Fiecare generaţie crede, probabil, că a trăit cei mai frumoşi ani. Viața noastră, cea pe care o 

ştim şi despre care putem vorbi, este frumoasă. Este aşa cum altcineva nu o poate simţi. Starea de 

bine si nostalgia care ne cuprinde când ne amintim de copilărie, ne determină să credem de cele mai 

multe ori că am trăit vremuri perfecte. 

 Nimic nu bate copilaria. Acel sentiment de bine fără sfârşit, siguranţa si liniştea de care nu 

ne pasa deloc dar care ne înconjura mereu, imaginea familiei care era atunci completă. 

 S-a scris mult despre copilarie, despre inocenţa si frumuseţea acestei vârste. Adulţi sau copii 

fiind, cu totii ne-am delectat citind încantatoarele „Amintiri din copilarie” ale lui Ion Creanga sau 

„Dumbrava minunata” ori „Un om necăjit” de Mihail Sadoveanu. „Unde eşti copilărie?” s-a întrebat 

poetul nostru national Mihai Eminescu în poemul „O, rămâi”, conştient că în viată, anii „se par ca 

clipe,/ Clipe dulci se par ca veacuri”. Pictori precum Nicolae Tonitza si Nicolae Grigorescu au 

imortalizat acest anotimp luminos numit copilărie în tablourile lor. Iar omenirea a dedicat o zi 

anume pentru a sărbători Copilul si Copilaria: 1 Iunie.   

 Cine nu a fost copil? Cine nu îşi aduce aminte cu drag de anii frumoşi ai copilariei? Ce pot 

vorbele să spună despre frumuseţea si gingaşia unui înger, care este copilul. Există la copil o 

capacitate speciala de a fuziona cu obiectul: il percepe instantaneu şi din afara lui, fără să apeleze la 

analiză. De aceea, de multe ori, auzim aprecieri la adresa unui copil, de genul: ”vorbeşte ca un om 

atât de mare la minte şi la inimă”. 

 Exista un “acolo” în lumina blândă a apusului, în lumina veselă a răsăritului, în constelaţia 

cerului senin, în albul miraculos al fulgilor de nea, în adevărul nemuririi, în frumuseţea şi farmecul 

florilor. In toate acestea există sentimente profunde ale bucuriei adevarate pe care divinitatea le 

încorporează în sufletul copilului spre încântarea şi înălţarea fiinţei umane. 

 Imi este dor de iernile copilăriei cu zăpezi cât casa, cu jocurile pline de voioşie, săniuşul, 

derdeluşul, de poveştile spuse la gura sobei de bunica. Dor îmi e şi de verile călduroase şi frumoase, 

de plimbările zilei prin colbul fierbinte al uliţei, de ciresul din spatele casei, de florile vesele din fata 

casei, de prispa casei bunicii unde dormeam în verile calduroase, de şura de paie din spatele casei 

de bunica si bunicul care nu mai sunt… 

 Într-adevar, cei mai frumoşi ani din viata omului sunt anii copilăriei, iar cel mai frumos loc 

din lume este cel al naşterii. De aceea, de fiecare data cand ne întoarcem la “uliţa copilăriei”, ne 

năpădesc emoţiile şi simţim cum ne încărcăm cu energii benefice. De fiecare dată, revin cu emoţie 

şi bucurie la locul naşterii mele... şi cu siguranţă “copilul din mine” nu s-ar mai lasa dus de acolo, 

iar dorul copilăriei mă cuprinde ori de cate ori văd un copil… 

 Nu am avut parte de ceva miraculos în copilarie sau de experienţe speciale. Am crescut la 

ţară, cu natura, animale si familie. Mergeam la vie la cules de struguri. Scoteam toamna arpagicul 

din pământ, înşiram tutun, în clacă, si povesteam fiecare ce filme am mai vazut. Mergeam sa 

adunăm buruieni, pentru animale. Băteam cu picioarele fânul în şură alături de sora mea şi copiii de 

pe stradă ca să încapă cât mai mult. Ne amuzam şi râdeam unii de alţii. Iar seara aşteptam cu 

nerăbdare să vină vitele de la păscut, ca sa bem lapte cald. 

 Copiilor cititorilor noştri, de ziua lor le transmitem în primul rând LA MULTI ANI, sănătate 

si...cât mai multă lectură, comunicare prin viu grai între ei. Dar cel mai important...trăiţi-vă 

copilăria, nu o veţi putea retrăi niciodată!!! Cei mai frumoşi ani, anii copilăriei, nu se mai întorc 

niciodată...   
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Zbor 

                                                                       
de Varga Csaba - elev, clasa a VII-a A 

 

 
 

Cine mă cunoaște mai bine, 

A aflat chiar de la mine. 

Incurabil visător, 

Cum visez mereu să zbor. 

 

Eu doresc când voi fi mare, 

Și să depășesc hotare. 

Să mă fac cosmonaut, 

Până atunci de netrecut. 

 

 

Am convingerile mele 

Chiar dacă nu printre stele, 

Că o să zbor de mii de ori  

În mod sigur printre nori. 
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1) Ghici? 

    Opt ori opt fac șaizeci și patru și cu unu și 

cu altul și cu doi legat de patru, cât fac? 

 

  

 

2) Ghici? 

     Nouă ori nouă fac optzeci și unu, iei pe opt 

și mai pui unu. Cât fac? 

 

  

 

3) Farse matematice  

    Se poate împărți numărul 1888 în așa fel 

încât în fiecare jumătate să fie câte 1000? 

 

  

 

4) Of, adunarea! 

     Adunați cifrele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, luate 

fiecare câte o singură dată, astfel încât să 

obțineți o sumă egală cu 9999.  

 

  

 

5) Croitorul grăbit la socotit 

    Dintr-o bucată de stofă lungă de 18 m, un 

croitor taie zilnic câte 2 m. El se întreabă în 

câte zile va tăia toată bucata? Fără a sta mult 

pe gânduri, crede că în 9 zile, deoarece, 

socotea el grăbit, 2 intră în 18 de 9 ori. Nu 

acesta este răspunsul bun. Îl puteți găsi voi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

6) E posibil?  
    Un pod suportă o greutate de 2 tone. O 

mașină împreună cu remorca cântărește 3 tone 

(mașina cântărește 2 tone și remorca o tonă). 

Poate mașina să treacă podul? 

 

  

 
7) Știți cum? 

    Cu 16 boabe de fasole pot fi formate două 

pătrate de câte 9 boabe? 

 

 

 

prof. înv. primar  Kiss Claudia 
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