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,,Copilăria este şuvoiul de apă care izvorăşte limpede şi curat 

din adâncurile fiinţei şi la care omenirea aleargă fără încetare 

să-şi potolească setea idealurilor sale de dragoste, 

de bunătate, de frumuseţe, de perfecţiune.’’ 

Francesco Orestano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUPRINS 

Amalgam de idei 

și creații 

http://www.dicton.ro/citate/author/Francesco%20Orestano


Lumea copilăriei                               avizat I.Ș.J. Argeș nr. 1179/04.03.2016 |numărul  6/2016 2 

 

 

 

Dragi cititori, 

 

 

 

 

Elevii Școlii gimnaziale ”Adrian Păunescu” Pitești, vă prezintă imaginea 

şcolii cu ajutorul acestei reviste care oglindeşte toate activităţile desfăşurate 

de către ei pe parcursul anului şcolar 2015-2016 .  

          În această revistă veţi descoperi tinerele talente care au contribuit cu mare 

drag la multe dintre activităţile şcolii. Cu ajutorul cadrelor didactice s-au 

organizat parteneriate şi concursuri care au ajutat elevii în formarea lor de a 

deveni oameni desăvârşiţi , oameni educaţi, piloni ai societăţii . 

         Sperăm că o să vă placă noile subiecte alese pentru această revistă şi o să 

vă mândriţi când o să vă regăsiţi unii dintre voi în această ediţie.  

  

Cu stimă, 

Colectivul redacțional  
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Bucuriile iernii 

                                         Răduță Andreea  

                                                                      Clasa a III-a C

    

 

Era o zi superbă de iarnă. Soarele rotund și palid  strălucea  printre 

norii plumburii. Copacii  erau  îmbrăcați  într-o  plapumă alba de nea. 

Toți copiii eram veseli pentru că bătrâna iarna a sosit în satul nostru. 

Împreună am ieșit la săniuș. Întâi am făcut un mare om de zăpadă, după 

aceea ne-am bătut  cu bulgări  și apoi am plecat la derdeluș.  

Când am ajuns  sus pe deal ne-am grupat cu toții  și ne-am dat cu 

săniile. Ne-am  distrat de minune până seara, apoi am  pornit spre casele   

noastre   și ne-am  promis  că a doua zi   vom merge iar la săniuș. 

A fost o zi minunată de iarnă! 

                                        

                                         

                                          

 

RIM  U 

PRIMĂVARA, UN VAL DE LUMINĂ 

 

A sosit primăvara. Culorile sunt vii, iar totul e lumină. Dimineața, streșinile plâng 

cu lacrimi de rouă, iar îngerii se roagă pentru fericirea noastră. 

Entuziasmul apare treptat, iar în natură, o vrajă inedită umple văzduhul 

nemărginit. Zâna primăverii preia conducerea și produce nenumărate schimbări. Acum 

păsările se trezesc în patul lor de flori vrăjite, curcubeul se aruncă scânteind peste ape, 

livezile încep să se împodobească în marame de flori, cucul își strigă numele prin 

pădure, iar mierla cântă prin zăvoi. Totul este minune, măreție și sărbătoare!   

Ca un puternic val de lumină, primăvara, nu doar schimbările naturii apar 

grațioase, ele venind însoțite impozant de feerice sărbători și evenimente. 

Una dintre aceste importante sărbători ale primăverii este pe întâi martie, o zi în 

care dăruim mărțișoare fetelor și femeilor, pentru a vesti sosirea angelicului anotimp. 

La scurt timp, pe data de opt martie este ziua mamei, o zi celestă dedicată unor ființe 

speciale. Mama este ființa cea mai sublimă, cea  care dăruiește viață și înfăptuiește un 

miracol. O mamă merită totul, ea trăiește prin și pentru noi, ne dăruiește o parte din 

viața ei, suferă atunci când noi suferim și este fericită când noi suntem fericiți, iar în 

această zi unică îi putem oferi un moment de beatitudine în care să îi spunem cât de 

mult înseamnă pentru noi, căci fiecare are o mamă fără de care azi nu ar fi avut bucuria 

existenței. 

Alături de aceste două omagii aduse persoanelor dragi, dar și altele precum 

Învierea Domnului, Floriile, puterea primăverii creste crește și aduce în sufletele 

noastre sentimente incomparabile. 

de  Craiu Ioana , clasa a VII-a  A 

prof. coordonator  Daniela Iordache 
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SĂPTĂMÂNA PATIMILOR 

 

Cu haine pe jos , în Ierusalim 

Strigându-i ,,Osana”, p-un mânz de asin 

Călare stătea Iisus bine venit 

Cu ramuri de palmier a fost primit. 

 

În lunea cea mare, Fiul știind de ziua morții, 

,,Iată Mirele vine în miezul nopții 

Și fericită este sluga pe care o va afla 

priveghind” 

Iosif din Rahila, icoana Lui Iisus fiind. 

 

Marți, Mântuitorul le-a mărturisit ucenicilor 

Parabola celor zece fecioare și cea a 

talanților. 

Miercuri Iuda Îl trădează pentru treizeci de 

arginți. 

De aceea ținem post, ne rugăm, suntem 

cuminți.  

 

Joi, înaintea Cinei de Taină  

Dându-si pe jos fiecare haină  

El singur a spălat picioarele apostolilor, 

Că ,,cel care vrea să fie întâiul să fie slujitorul 

tuturor”. 

Fiul se roagă în grădina Ghetsimani 

Și e condamnat la moarte de dușmani.  

 

Vineri, pe Golgota-fost răstignit între tâlhari  

Când moare la trei, natura ne-aduce cinci 

semne mari. 

,,În mormânt ,Viață , pus ai fost Hristoase,  

Și s-au spăimâmtat oștirile îngerești, 

Smerenia Ta cea multă preamărind. ” 

După atâta chin Iisus a murit pentru noi 

suferind... 

 

Sâmbătă, cu trupul, Hristos în mormânt a 

stat, 

Iar sufletul Lui curat și Dumnezeiesc s-a 

propagat in Iad. 

Și-a dat și propriul Lui sânge, 

În săptămâna patimilor tot creștinul plânge. 

 

Duminică, Hristos a înviat din morți  

Raiul a devenit realitate , ceea ce ne-a 

bucurat pe toți. 

Și astfel săptămâna patimilor s-a petrecut  

Și-n fiecare an sufletul împăcat am avut. 

                                

 

de Păun Maria-Andrada, clasa a VIIa  A 

prof. coordonator  Daniela Iordache  
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CULORILE PRIMĂVERII 

Activitate educație plastică 

de prof. Rădulescu Alexandru 

În cadrul orei de educație plastică, elevii școlii au fost îndrumați de către domnul profesor 

Rădulescu Alexandru să lucreze planșe a căror temă este “Simfonia florilor”. 

  Activitatea a fost gândită pentru ca elevii să poată participa cu lucrările lor cele mai bune la 

concursul național de artă plastică, cu nume omonim, dar și pentru a-și expune anumite lucrări în 

holul cancelariei într-o expoziție plină de culoare. 

Elevii au redat în planșele lor nebunia de culori pe care o afișază florile primăvara, explozia 

de culoare devenind practic sinonomă pentru noi cu renașterea, începerea unui nou ciclu de viață al 

plantelor, al naturii. De asemenea, ei au 

“împletit” în planșele lor culoarea cu 

sunetul, cu notele musicale care, sunt 

emanate de către plantele viu colorate, 

acestea expunând parcă în fața 

privitorului o adevărată simfonie a 

suprafețelor, formelor pictate, o adevărată 

simfonie a florilor 

 

                           

                      Călin Andra cls. a VI-a A 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Olteanu Anemona cls. a VI-a B                                                            Chițun Adina cls. a VII-a A 
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            Ionescu Adina cls. a VI-a B                                          Vintilescu Bianca cls. a VII-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Popescu Silvia cls. a VII-a B                                                 Popescu Alexandra cls. a V-a A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voicu Eduard cls. a V-a C 
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                    Jucălea Radu cls. a VII-a C 

 

Tudose Lavinia cls. a VII-a B                                              

 

 

 

 

  

                                                          Ziua copilului 

Astăzi este ziua noastră  

A copiilor gingaşi ; 

Noi suntem comoara voastră, 

Preţioşi și talentaţi ! 

 

Cu baloane în mânuţe, 

Toţi pe stradă trec voioşi, 

Şi visând la ale lor căsuţe, 

Devin tot mai curioşi ! 

 

Eu vă dau un sfat bun: 

Nu-ncercaţi să fiţi maturi; 

Să fii copil e fascinant, 

Să fii matur e arogant! 

                                                                       de  Penaru Nicoleta Teodora, clasa a V-a A 

                                                                           prof. coordonator Dinică Valerica 
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Cultivarea aptitudinilor matematice la elevii de gimnaziu 

             prof. Dinică Valerica 

 În procesul de dezvoltare a aptitudinilor în general, și a aptitudinii pentru matematică în 

special, trebuie să avem în vedere atât 

diferenţele individuale, cât și pe cele din procesul 

de învățare ale fiecărui elev. Copiii cu aptitudini 

bine definite au nevoie de activitǎţi mai variate; 

în schimb, elevii ale cǎror aptitudini sunt încǎ 

insuficient exprimate vor fi antrenaţi în activitǎţi 

menite sǎ dezvǎluie şi sǎ stimuleze înclinaţiile pe 

care le posedǎ. 

Cultivând aptitudinea pentru matematică și favorizând atitudinea pozitivă faţă de aceasta în 

cadrul procesului de învățare, vom putea prevedea mai ușor posibilităţile lor de dezvoltare. Procesul 

dezvoltării aptitudinii faţă de matematică este în strânsă legatură cu cel al dezvoltării intereselor 

elevului pentru acest domeniu. Sunt multe şi variate motivele pentru care elevii nu învaţă la 

matematică cum ar fi: prea mult, prea greu, prea puţin timp la dispoziţie pentru studiu, prea multe 

tentaţii, o defectuoasă transmitere a noţiunilor, o dotare intelectuală insuficientă. 

Deşi există credinţa unei înzestrari „naturale” pentru matematică, inteligenţa matematică  

reprezintă doar premiza și rezultatul activităţii matematice; ea se va structura treptat, în anii 

şcolarităţii, prin familiarizarea elevilor cu acest domeniu, la nivele din ce în ce mai înalte.  

Eficienţa procesului de structurare a aptitudinii matematice depinde de următorii factori: 

 gradul de dezvoltare a operaţiilor mentale (analiza-sinteza, generalizare, abstractizare, 

capacitate de concentrare, etc); acesta depinde și de înzestrarea ereditara ca și de condiţiile 

actuale; 

 natura contactului (activ/ pasiv) cu matematica ; 

 metodele de învăţământ folosite de profesor; 

 factori de ordin motivaţional (interese, aspiraţii, perseverenţa, satisfacţie); 

 personalitatea profesorului de matematică  și relaţia sa cu elevii; 

 factori emoţionali. 

Există și un raport invers: prin formarea și dezvoltarea aptitudinilor matematice are loc o 

dezvoltare a mecanismelor psihice care intră în componenţa ei. Spre deosebire de alte aptitudini (de 

exemplu cea muzicală), cea matematică se conturează destul de târziu – mai ales în cazul formelor 

superioare ale acestei aptitudini – uneori abia în clasele terminale ale liceului sau chiar mai târziu. În 
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cursul formării aptitudinii matematice pot interveni factori care să favorizeze sau să defavorizeze 

acest proces; ea se constituie ca rezultanta unui proces de structurare pe baza potenţialităţilor: 

inteligenţa generală care se „specializează” în inteligenţa de tip matematic. 

Componentele inteligenţei matematice sunt: 

 gândirea matematică (ce imprimă o receptivitate faţă de acest domeniu si presupune 

înţelegerea rapidă a sensului și a structurii formale a problemei); 

 capacitatea de a abstractiza, formaliza și generaliza materialul matematic; 

 capacitatea de a releva regula și tipul de soluţii transferabile în rezolvarea problemelor similare; 

 capacitatea de a înţelege limbajul matematic, de a opera cu simboluri; 

 capacitatea de a raţiona logic și ordonat; 

 capacitatea de a condensa raţionamentele; 

 gândire operatorie și flexibilă (prezentă prin capacitatea de restructurare permanentă a 

experienţei anterioare, de a descoperi soluţii multiple); 

 flexibilitate și plasticitate a gândirii matematice; aceasta provine din caracterul reversibil și 

structurat al operaţiilor intelectuale. (Plasticitatea se referă la posibilitatea ca o aceeasi 

problemă să poata fi rezolvată corect atât intuitiv cât și printr-un demers logic, abstract); 

 capacitate de reprezentare spaţială; 

 memorie  matematică; 

 cunostinţe, priceperi, deprinderi matematice. 

Elevul îşi dezvoltă interesul pentru matematică treptat şi 

permanent dacă acesta este bine cultivat de către învăţor(are) sau 

profesor în anii de şcoală. Succesul la clasă depinde de competenţele 

profesorului de a crea oportunităţile optime de învăţare pentru fiecare 

elev. Profesorul acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor 

grupului. 

Cǎile cele mai bune în dezvoltarea aptitudinilor matematice sunt 

metodele active, centrate pe elev care activizează elevul, îl fac participant 

activ la procesul de predare-învăţare și îi formează competenţele pentru rezolvarea problemelor din 

viaţa cotidiană.  

 În concluzie, referitor la problema aptitudinilor şcolare, sarcina profesorului constǎ în primul 

rând în cunoaşterea individualizatǎ a nivelului de dezvoltare a aptitudinilor fiecǎrui elev, apoi în 

adaptarea conţinutului şi metodelor didactice în funcţie de acestea, asigurând astfel eficienţa 

demersului educativ. 
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ZIUA NOASTRĂ 

                                                             

 

Azi sunt foarte fericit, 

Întâi iunie a sosit. 

Toți copiii au primit 

Cadoul mult dorit. 

 

Desenăm și ne jucăm 

În parc ne bucurăm. 

În horă toți cântăm, 

Copilaria  ce-o avem. 

 

de Stănescu Călin, cls. I A  

prof. coordonator Barbu Silvia 

 

        

FLORICICA 

 

Într-o zi un elicopter a trecut pe deasupra unei școli. 

Elicopterul transporta semințe de flori. O sămânță a căzut în 

curtea școlii și a crescut atât de mult încât a ajuns până la etajul 

doi. Acolo era clasa întâi și a învățat cu elevii până în clasa a opta. 

Apoi a venit un vânt puternic și floricica a fost dusă la liceu, apoi 

la facultate. 

Urma să își aleagă o meserie. Întâi a fost bucătar, apoi 

mecanic. Dar nu mergea nimic . 

În sfârșit  a ales meseria perfectă. 

Dorea să fie profesor!  

de Sandru Maria, Clasa I A 

                                                                     prof. coordonator Barbu Silvia 
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Rândunica 

O, pasăre călătoare! 
Cât eşti de încântătoare! 
Pluteşti lin cu-al tău destin, 
Eşti frumoasă ca un crin. 
 
Cuibul îl faci cu răbdare,  
Din pământ, paie şi soare. 
Puii tu îi îngrijeşti, 
Se vede că îi iubeşti. 
 
Ochii-s două giuvaiere, 
Şi meriţi apreciere. 
Harnică şi grijulie, 
Glasul tău e armonie. 
 
Pieptul roşu înainte 
Ca să ne aduci aminte 
Să ne comportăm mai bine 
Să fim generoşi ca tine! 

de Pîrlici Elena Maria, cls. a V-a A 

prof. coordonator Dinică Valerica 
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PASIUNEA PENTRU LECTURĂ  

ORIENTAREA ŞI CUNOAŞTEREA PREFERINŢELOR ELEVILOR 

 

                                           bibliotecar Oproiu Elisabeta 

 

Prin însăşi natura sa, şcoala este principala instituţie organizată care are ca scop formarea 

multilaterală a personalităţii elevului. Procesul formării omului este complex şi nu se poate realiza 

decât în procesul muncii şi al relaţiilor sociale.  

Prin bogăţia şi varietatea problemelor abordate, literatura contribuie la formarea şi 

dezvoltarea caracterului, la cultivarea unor sentimente nobile ca: dragostea de oameni şi de popor, 

dragostea de viaţă, la formarea trăsăturilor omului nou: curajul, perseverenţa, spiritul de sacrificiu, 

devotamentul, statornicia, fermitatea, iniţiativa.  

Acţionând nemijlocit asupra cititorilor, literatura influenţează viaţa sufletească a acestora şi 

contribuie la instruirea lor.  

Lecturile elevilor se pot grupa în trei mari categorii: lecturi obligatorii, lecturi suplimentare şi 

lecturi extraşcolare.  

Lecturile obligatorii sunt stabilite prin programele scolare şi sunt în mare parte cuprinse sau 

discutate în manuale. Ele diferă după nivelul clasei şi după scopul urmărit.  

Scopul predării limbii române la clasele V - VIII este dezvoltarea şi perfecţionarea 

deprinderilor de citire conştientă, familiarizată cu cele mai bune opere din creaţia populară, din 

literatura română clasică şi contemporanş, cultivarea gustului pentru lecturile  de calitate a  

dragostei pentru limba şi  literatura maternă,  însuşirea limbii şi literaturii romane pentru ca  să-şi 

poata exprima  gândurile oral şi scris.  

Diversele sondaje, cercetarea fişelor de cititor de la bibliotecile şcolare, discuţiile cu elevii 

organizate sau întâmplătoare dovedesc că lecturile suplimentare ale acestora sunt mult mai bogate 

şi mai variate.  

Dacă lectura obligatorie şi cea suplimentară nu scapă de sub control, cea extraşcolară nu 

este suficient şi permanent controlată şi îndrumată. Asupra ei merită însă să ne concentrăm toata 

atenţia, întrucât efectul ei educativ poate fi tot atât de binefăcător pe cât de vătămător.  

Necesitatea îndrumării lecturii elevilor este indiscutabilă. Dificultatea cea mai mare apare în 

momentul în care trebuie să se treacă la trierea cărţilor recomandabile şi nerecomandabile. Sunt 

cărţi dăunătoare prin conţinutul lor imoral, dar şi cărţi contraindicate din cauza inaccesibilităţii la o 

anumită vârstă. Numai formarea interesului pentru lectură nu este suficient pentru a face din orice 
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copil zburdalnic, dornic de joaca şi voie bună, un cititor liniştit, care se scufundă ore întregi în lectura 

unei cărţi.  

Odată format gustul pentru lectură se poate transforma într-o adevăarată pasiune. 

Pasiunea pentru lectură, mai ales când cărţile sunt bine alese, nu este un viciu, ci un câştig 

pentru cititorul îndrăgostit de carte. Nu se poate reproşa nimănui că citeşte prea mult. La elevi, 

această pasiune este bine să fie încurajată în măsura în care ea nu daunează. Pasiunea pentru 

lectură este costructivă numai în măsura în care se împleteşte organic cu însuşirea elementelor de 

baza ale ştiinţei şi culturii.  

A citi literatură înseamnă a te instrui fără eforturi prea mari, adesea delectându-te. 

Îndrumarea lecturii elevilor este o acţiune dificilă şi de durată.  Ea reclamă de la toţi acei care 

au misiunea să se ocupe de lectura şcolarilor, nu numai o temeinică documentare pedagogică, ci şi o 

bogată cultură generală.  

Eficacitatea îndrumării lecturii depinde între altele şi de cunoaşterea preferinţelor elevilor, 

care variază în funcţie de vârstă, temperament, mediul social şi de ambianţa colectivului şcolar.  

Preferinţele elevilor sunt generale şi individuale. Cele generale se raportează la vărsta 

şcolarilor şi sunt specifice în linii mari majorităţii şcolarilor pe o anumită treaptă a dezvoltării lor 

psihofizice. Cele individuale variază de la individ la individ sau de la un grup de elevi la altul. Acestea 

depind îndeosebi de influenţele educative exercitate asupra elevului dar şi de anumite trăsături 

particulare.  

Pedagogul, părintele sau orice persoană competentă care să poată îndruma lectura unui 

licean trebuie înainte de toate să cunoască: ce a citit elevul până la data aceea şi care sunt 

preferinţele lui. Altfel truda lui se bazează pe presupuneri, iar sorţii de izbândă sunt mici.  

Există mai multe posibilităţi de cunoaştere a preferinţelor elevilor. Pentru cunoaşterea 

preferinţelor generale, în vederea orientării se folosesc de obicei anchetele. Pentru cunoaşterea 

preferinţelor individuale sunt mai indicate convorbirile cu fiecare elev, cu familia, cu profesorii 

clasei. Un mijloc eficace este examinarea fişei de cititor de la biblioteca şcolii sau de la bibliotecile pe 

care le frecventează elevul.  

Cum este firesc, fişele înregistrează numai o parte din cărţile citite de elevi, însă oferă mai 

multă garanţie că acestea au fost într-adevar citite. O examinare a acestora este tot atât de 

interesantă ca şi urmărirea rezultatelor anchetelor deşi sunt mult mai subiective şi oferă numai date 

aproximative.  

Uneori părinţii greşesc atunci când ignorând importanţa lecturii extraşcolare consideră că 

basmele, poveştile, povestirile ştiinţifico- fantastice şi de aventuri sunt inutile. În astfel de situaţii 
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este bine să se sublinieze importanţa acestora pentru stimularea imaginaţiei pentru  informarea 

copiilor şi mai ales pentru eduvarea voinţei, a curajului, a stăpânirii de sine şi pentru cultivarea unor 

sentimente nobile.  

Dificilă este însă adolescenţa. La această vârstă activitatea psihică este mai bogată, mai vie, 

gândirea mai logică cu mai multă putere de concentrare. Noţiunile devin mai adânci, mai bogate, se 

dezvoltă limbajul odată cu gândirea. Imaginaţia este mai puternică şi mai creatoare. Orizontul 

adolescentului se lărgeşte, sfera intereselor devine mai bogată. Setea lui de a cunoaşte, cât mai 

mult, poate să ducă uneori la superficialitate. Aşa se explică şi lecturile grăbite, cărţile frunzărite în 

goană după episoade palpitante.  

Interesele cognitive încep să fie determinate de însuşi conţinutul cunoştinţelor.  

În afară de metodele amintite pentru stimularea lecturii elevilor şi de cunoaşterea 

preferinţelor lor, mai putem folosi metoda demonstraţiei, mai ales la clasele unde elevii au nevoie 

de argumente convingătoare. Metoda excursiilor, o excursie bine pregătita trezeşte momente de 

pioasă amintire, de adâncă trăire a unor sentimente de admiraţie faţă de scriitor şi de creaţia lui. 

Aceeaşi pregătire este necesară şi atunci când se vizitează muzeele.  

În afară de metodele menţionate pentru îndrumarea lecturii elevilor şi pentru formarea 

gustului şi interesului lor pentru citit se mai pot folosi şi alte forme de activitate, ca activitatea în 

cercul pe specialităţi. Pentru a-şi atinge scopul, activitatea trebuie să fie bogată şi variată. Elevii să 

aibă posibilitatea să cunoască şi să înţeleagă mai bine fenomenul literar pe o anumită treaptă de 

dezvoltare a societăţii.  

Cercurile de creaţie literară sunt o formă de activitate specială care contribuie mult la 

stimularea gustului şi a interesului pentru literatură. ÎIn munca de stimulare a lecturii se mai folosesc 

şi alte forme de stimulare a cititului: referatele, simpozioanele, medalioanele literare, serile literare, 

concursurile literare.  

Fiecare din aceste forme de stimulare şi cunoaştere a pasiunilor şi aptitudinilor trebuie 

organizată bine, să intereseze pe elevi şi să aducă ceva nou faţă de ceea ce elevii cunosc din orele de 

curs.  

În afară de cele enumerate, se mai folosesc frecvent diverse forme de agitaţie vizuală, vitrine 

cu cărţi, liste bibliografice, panouri, standuri de cărţi, etc. Un loc aparte în stimularea lecturii îl ocupă 

întâlnirile cu scriitorii şi alte celebrităţi ale ştiinţei.  

Presa de tineret, radioul, televiziunea, revistele,ziarele şi internetul sunt de asemenea de un 

real folos în munca de cunoaştere şi stimulare a pasiunilor şi aptitudinilor pentru lectură.    
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Un colibri 

Ciocul lung ca şi un pai, 
Coadă mititică ai. 
Ochii, două mărgeluşe, 
Tremurând din picioruşe, 
Dai din aripi cu putere, 
Corpul, energie cere, 
Te ridici pân’ la o floare, 
Ca să fii folositoare. 
 
Eşti doar un colibri mic, 
Nu ai, aparent, nimic 
Nimic mare, nici vânjos 
Pari că nu eşti de folos. 
Însă eşti foarte utilă, 
Mică făptură fragilă! 
Ce tot zbori din floare-n floare 
Făcând o polenizare! 
 

de Pîrlici Elena Maria, cls. a V-a A 

prof. coordonator Dinică Valerica 
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Administratium - cel mai greu element chimic 

 prof. Ramona Stoica 

          

 La Lawrence Livermoon National Laboratory a fost de curând descoperitadministratium 

(Ad), cel mai greu element. Interesant este faptul cã atomul acestuia nu contine protoni sau electroni 

având în consecintã Z=0. Nucleul noului element include: un neutron, 75 de neutroni asociati, 111 

neutroni asociati adjuncti si 125 de asistenti ai acestora din urmã. În consecintã masa atomica a 

administratium-ului este 312. Forta care mentine coeziunea celor 312 particule din nucleu, 

împiedicând schimbul continuu cu particule de tipul mesonilor, se numeste relatie. 

          Din moment ce nu are electroni, Ad este inert, cu toate 

cã nu este nobil. În acelasi timp el poate fi detectat chimic 

prin aceea cã îngreuneazã orice reactie chimicã la care ia 

parte. Conform unuia dintre descoperitorii elementului, o 

cantitate micã de administratium transformã o reactie 

instantanee într-una ce decurge în 4 zile. Administratium-ul 

are un timp de înjumãtãtire de aproximativ 4 ani, cu o 

rearanjare a locurilor datoritã unei reorganizãri interne la care 

participã neutronul, neutronii asociati si adjunctii acestora, niciodatã însã asistentii. 

          Unele studii au indicat însã cã în cursul unor astfel de rearanjãri, masa atomicã poate creste, 

introducând conceptul de timp de dublare. 

          Cercetãrile efectuate în toatã lumea au confirmat existenta administratium-ului evidentiind 

totodatã prezenta unui numar mare de izotopi care diferã între ei prin masa 

atomicã. De remarcat cã toti izotopii manifestã aceeasi inertie chimicã. 

          Referindu-se la importanta descoperirii acestui element greu, domnul 

N. Restauration preciza: "Dacã este ceva util în aceastã descoperire, aceasta 

este descoperirea în sine deoarece acum putem identifica elementul, îl 

putem elimina, sau pãstra într-un loc în care sã nu interfere cu nimeni sau 

nimic". 

  (Dupa D. Jones, A Popular Chemical Glossary "The last Word, Chemtech, 1983) 
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Sistemul solar 
 

 

Dac-aș fi trăit pe Soare, 

M-aș fi ars și asta doare...   Nici chiar pe Mercur 

Nu e mediul cel mai pur. 

Temperatura mult prea mare, 

Și normal, că-i lângă Soare 

 

Pe Venus să mă fi născut, 

Mi-ar fi trebuit un mare scut 

Vânturi mari,e și fierbinte 

Îmi iese și asta din minte.    Nu vorbesc despre Pământ 

Îi las ultimul cuvânt. 

 

 

Aș putea să-mi iau o carte, 

Și să fug puțin pe Marte, 

Dar nici acolo nu e bine  
E cam vitreg pentru mine, 

Cu tot apusul lui albastru, 

Viața-colo-i un dezastru.  
Nu tu aer, nu tu papa, 

Nu e de găsit nici apa.    Pe Jupiter de mă nășteam 

Din prima zi mă-mbolnăveam 

Eu așa mic și mărunt 

Cum să stau în gerul crunt? 

Iar cei șaișpe sateliți 

Să rămână fericiți. 

Decât să suflu amoniac 

Mai bine dau pe gât coniac. 

 

După un straniu vis nocturn 

Să mă trezesc fix pe Saturn 

E frumos, are inele 

Îl țin în gândurile mele, 

Minunat corpul ceresc, 

Dar nici acolo nu trăiesc. 

Heliu, argon și hidrogen 

Aș fi acolo halogen.     Pe Uranus...e metan 

Nu-i parc verde cu castani 

Cu sateliți și cu inele 

Nu-s acolo micșunele. 

 

 

Oare, ar fi oportun, 

Să dau o fugă pe Neptun? 

Condiții grele și acolo  

Îi las pe cei de pe Apollo.    De Pluto ce-aș putea să zic, 

Că ăsta e atât de mic... 

Ba e dwarf, ba e planetă, 

De-l lovește vreo cometă, 

Nici nu se face anchetă. 
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Din fericire-s norocos, 

M-am născut în loc frumos. 

Aer, apa și natură, 

Este frig dar și căldură. 

Dar norocul cel mai mare 

Vine dintr-o întâmplare 

Ce-a făcut să te-ntâlnesc, 

Să te plac, să te-ndrăgesc. 

 

de Bratu Alexandru, cls. a VII-a C 

prof. coordonator Sandu Maria 

 

 

 

Când pleci în vacanţă… 

       

Povestitor 1: Subiectul şi Predicatul/Într-o zi cu cer noros/Au ţinut un sfat frumos/ 
Despre tot ce-i tăia capul. 

Subiectul:  Frate, eu am obosit/Că mereu sunt folosit/Chiar acum, fără chitanţă/Vrei 
să mergem în vacanţă? 

Predicatul: Uite, eu îţi spun cinstit/Că şi eu am obosit/Şi acum, un pic discret/Să ne 
cumpărăm bilet./Avem bani de plajă mare / În Tenerife la soare. 

(Subiectul şi Predicatul ies din scenă şi intră Atributul) 

Povestitor 1: Şi aşa ei au plecat/Dar de veste nu i-au dat/Atributului cel mic/Care nu 
ştia nimic. 

Povestitor 2:  Însă el e important!/Şi văzând că au plecat/Fraţi lui mai măricei/A zis cu 
putere: 

Atributul:YEY!!!!/Acum singur am rămas/Fac tot ce vreau pas cu pas/ Complementul o 
să vină/Peste-o săptămână lină/Pân’atunci îmi fac de cap (scoate un balon)/Mereu 
speram de ei să scap/ Căci Predicatul nu mă lasă/ Să mănânc pizza la masă/Cică e 
nesănătoasă/Subiectul mă cicăleşte/Şi vorbele le învârteşte.... 

Povestitor 1:  Atunci el a comandat/Pizza cum şi-a băgat în cap/De la „A la 
Substantivul’’/Care vine cu taxiul. 

(Sustantivul intră in scenă) 

Substantivul:  Bună Atributule/Ce mai faci tu prietene?/Am adus pizza dorită/Chiar de 
mine-acum gătită! 

Atributul: Eu sunt bine, mulţumesc/Şi la pizza ta poftesc./Multă vreme a trecut de 
când noi nu ne-am văzut!/Mereu te-am determinat/Deci de tine sunt legat! 
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Substantivul:  Dar unde sunt fraţii tăi? 

Atributul:  În vacanţă, ăhăhăi! 

Substantivul: Uite-o pe a mea vecină/Adjectiva vine-aici (adj. intră)/Cred că vine din 
gradină! 

Adjectivul:  Salut frate Atribut, salut dragă Substantiv!/Depinzi de mine, Atribute şi te 
caut, Substantive! Pe fraţii lui Atribut/I-am văzut plângând pierdut.../Veneau aici în 
grabă/ Şi păreau să aibă treabă! 

Atributul: Ceeeeeeeeee??? 

Povestitor2: A fugit Substantivul! A plecat și Adjectivul!(Adj. şi Subst. ies din scenă) 

Povestitor 1:  Dar Adjectiv i-a  confundat/Cu-alţi prieteni de alt neam/Pronume şi 
Numeral/Ce pe-Atribut îl căutau /Şi-n grabă la el veneau (Numeral şi Pronume intră în 
scenă) 

Numeral: Fratele meu Atribut/Am nevoie de-ajutor/Reparaţii la motor!/Poate te 
pricepi mai bine/Decât mine! 

Pronume: Eu însă vreau alt favor:/Vreau să vii la noi în cor!/Avem nevoie de 
solist/Poate şi de-un pianist... 

Atribut: Uşurel,uşor,pe toate/Le vom face când se poate. 

Povestitor2: Dar chiar atunci au sosit/Subiect şi Predicat/Veselia s-a sfârşit! 

Numeral&Pronume: Vaaai!(ies din scenă) 

Subiect (uitându-se la balon şi la pizza): Nebunie faci în casă! 

Predicat: Mâncare nesănătoasă! 

Atribut: De ce-aşa repede-aţi venit? 

Subiect: Zborul s-a cam poticnit/De furtuna ce s-a ivit! 

Povestitor1: Chiar atunci s-a arătat/Complement cel aşteptat (Complement intră în 
scenă) 

Complement: Bună ziua, dragii mei! 

Atribut: Cum a fost călătoria/Până-n Gramaticatopia? 

Complement: Sper că puteţi aştepta/Spun doar atât: VA URMA! 

SFÂRŞIT! 

 

de Pîrlici Elena Maria, cls. a V-a A 

prof. coordonator Dinică Valerica 
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Cioara 

Stă pe sârmă şi priveşte 

  Cioara neagră şi geloasă 

  Şi începe şi vorbeşte: 

  (Este clar invidioasă) 

  

Balerină graţioasă, 

Barză, parcă eşti un vis! 

Porumbiţă, eşti frumoasă... 

Un diamant din paradis! 

 

Măcăleandru-i minunat 

Cu pieptul ca de rubin!  

Măi sticlete, am visat  

La penajul tău divin! 

 

Cocostârci și rândunele 

Piţigoi şi cintezoi 

Vrăbiuţe, turturele 

De ce nu-s şi eu ca voi? 

de Pîrlici Elena Maria, cls. a V-a A 

prof. coordonator Dinică Valerica 
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CE POT FACE DOUĂ MÂINI.....DIBACE! 

 

Activitate cu elevii clasei a a VI-a A, din timpul unui atelier de lucru organizat în 

săptămâna "Școala altfel" din acest an. Elevii au dovedit pricepere și îndemanare în 

realizarea diferitelor obiecte destinate marcării sărbaătorilor Pascale. 

Frumusețea acestor lucrări,  a scos în evidență faptul că sunt foarte creativi și pot 

executa obiecte folosind materiale diversificate și tehnici de lucru diferite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. coordonator Dragomir Elena 
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Veghe... 

 

                                                                                         

Când calda lumină a candelei 

Mâgâie întunericul, 

Când suavele sunete ale vecerniei 

Umplu eterul, 

 

 

 

Atunci, într-un ungher, 

Stingheră, 

O silueta încovoiată, 

În rugăciune, 

Stă în tăcere, 

 

 

Și caută, 

În taină 

Să înțeleagă 

Ceea ce nu poate fi înțeles, 

Ci doar simțit cu sufletul curat. 

 

 

Este el, duhovnicul, cel care 

Pentru toți, care-l cercetează, are 

Cuvinte calde, pline de ințelepciune. 

Acum se roagă ca Domnul 

Să-i lumineze inima și mintea 

Ca nu cumva, slăbit în puteri, 

Să-și călăuzească pe rătăcite căi 

Fiii duhovnicești... 

 

 

de   Alexandru Gheorghe, clasa a aVII-a A 

                                                                                             prof.coordonator Daniela Iordache 
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Bucuriile credinței – cateheză la Școala Gimnazială” Adrian Păunescu din Pitești 

 
 

 

 

În data de 28.02.2016 și 03.03.2016, la invitatia d-nei prof. Daniela Iordache, părintele paroh 

Pleșa Victor Marius de la parohia Găvana IV, a mers în mijlocul elevilor de la clasele a VIII-a A și B, 

cărora le-a vorbit despre bucuriile credinței: postul și milostenia. 

 

 

 

 

  

http://www.eparhiaargesului.ro/arhieparg/index.php/stiri-evenimente-din-eparhia-argesului/4748-bucuriile-credintei-cateheza-la-scoala-gimnaziala-adrian-paunescu-din-pitesti
http://www.eparhiaargesului.ro/arhieparg/images/img_arhag/20160318catehezagavana4/18martiecatehezagavana41.jpg
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                                         LEGENDA  SIMBOLULUI  PRIMĂVERII 

 

 

         Iată că iarna e aproape la sfârşit, iar primăvara îşi face uşor dar sigur loc. Gesturile, gândurile, 

imaginile... tot capătă culoare, culoarea primăverii... veselie! Şi ca în fiecare an primăvara îşi cere 

drepturile prin zilele Mărţişorului. Însă înainte de Mărţişor vine o sărbătoare de care îşi amintesc din 

ce în ce mai puţini români: Dragobetele. De câte ori v-aţi întrebat însă de unde ideea acestor 

sărbători? De ce Dragobete, de ce "Mărţişor"? Ei bine nici noi nu ştim sigur, însa exista mai multe 

legende. Pe unele dintre ele le-am aflat şi vi le prezentăm mai jos. 

          Dragobetele, 24 februarie 

         Dragobetele este una dintre cele mai frumoase obiceiuri străvechi ale românilor. Din păcate însă 

a fost uitată de mulţi şi înlocuită cu sărbătoarea venită din Occident, Sfântul Valentin sau Ziua 

Îndrăgostiţilor. Cei care cunosc legenda lui Dragobete, o sărbătoresc în fiecare an pe 24 februarie. 

Însă, după cum am spus, nu este nevoie de o zi specială pentru a ne aminti cât de mult îl/ o iubim pe 

cel/cea de lângă noi. Divinitate mitologică similară lui Eros sau Cupidon, Dragobete este considerat a 

fi fiul Dochiei. El era la daci zeul care oficia în cer la începutul primăverii nunta tuturor animalelor. 

În decursul anilor această tradiţie s-a extins şi la oameni. Astfel, de Dragobete, fetele şi băieţii se 

întâlnesc pentru ca iubirea lor să ţină tot anul, precum a păsărilor ce se "logodesc" în acestă zi. 

Motivaţia preluării obiceiului păsărilor era profundă, din moment ce păsările erau privite ca mesagere 

ale zeilor, cuvântul grecesc "pasăre" însemnând chiar "mesaj al cerului”. Dragobete este şi un zeu al 

bunei dispoziţii de ziua lui făcându-se petreceri (fără indecentele evenimentelor similare din zilele 

noastre), iar de acolo porneau de multe ori viitoarele căsnicii...Pentru toţi, sărbăoarea dragostei era 

socotită una de bun augur pentru treburile mărunte, nu şi pentru cele mari. Deoarece se credea că 

Dragobetele îi va ajuta pe gospodari să aibă un an mai îmbelşugat decât ceilalţi, în ziua de Dragobete 

oamenii nu munceau ca în zilele cu sărbători religioase, doar îşi făceau curăţenie prin case. Cele care 

lucrau erau fetele îndrăzneţe care chiar îşi doreau să fie "pedepsite" de Dragobete. Chiar dacă mai 

"pedepsea" femeile, se considera că Dragobetele ocrotea şi purta noroc îndrăgostiţilor, tinerilor în 

general, putând fi socotit un veritabil Cupidon românesc. După cum spuneam, Dragobete este 

considerat a fi fiul babei Dochia, de care se leagă şi una dintre legendele Mărţişorului. 

Mărţişorul, 1 Martie 

      1.Legenda babei Dochia 

         Acum mai mulţi ani o femeie bătrână care se numea Dochia avea o fiică vitregă pe care o ura. 

Într-o zi de iarnă cumplită Dochia i-a dat o haină foarte murdară cerându-i să o spele la râu 

pânaădevine albă ca zapadă. Tânara fată a spălat-o mult timp, dar pe cât o spăla ea mai tare, pe atât 

devenea haina mai neagră! Atunci a aparut un bărbat care se numea Mărţişor şi a întrebat-o de ce 

http://3.bp.blogspot.com/-BLudOCFmSto/TWz9uoCmiqI/AAAAAAAAARk/9wfIoy3G0Ho/s1600/images789.jpeg
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plânge. Ea i-a povestit ce i s-a întamplat. Atunci Mărţişor i-a spus că poseda o putere magică şi i-a 

oferit o floare roşie şi albş şi a îndemnat-o să mai spele încă o dată veşmântul ăi apoi să se întoarcă 

acasă. Când a ajuns fata acasă pânza era albă ca şi neaua. Bătrânei Dochia nu i-a venit să îşi creadă 

ochilor. Ea nu ar fi crezut că fiica sa vitregă va reuăi să îndeplinească sarcina. Deodată a văzut floarea 

din părul fetei. "De unde o ai?" o întrebă bătrâna, "este încă iarnă". Bătrâna crezu că primăvara a 

revenit şi plecă cu turma pe munte. Pe drum vremea era frumoasă, aşa că a renunţat la cojoacele pe 

care le purta. La sfârşit a fost însa prinsă de burniţă. Când a ajuns în vârf i s-a arătat Mărţişor: "Vezi 

cât de rău este să stai în frig şi umezeala" a grăit el, "tu, cea care ţi-ai obligat fiica să spele iarna 

hainele la râu." După dispariţia acestuia, a venit gerul şi oile au fost transformate în pietre, iar bătrâna 

a rămas singură pe munte. 

De atunci roşul şi albul simbolizeaza lupta între bine şi rău, între iarnă şi primăvara. 

          

              2. Legenda Soarelui  

          Demult, demult, soarele cobora pe pământ întruchipat într-un fecior chipeş şi dânsa la horile 

din sate. Un dragon l-a urmărit şi l-a răpit închizându-l în temniţa lui. Lumea era disperată, pierduse 

soarele. Un tânăr s-a încumetat să lupte cu dragonul şi să elibereze soarele. Rănit, el a murit pe 1 

martie, sângele lui înroşind zăpada şi scurgându-se în pământ de unde au răsărit ghioceii, primele 

flori ale primăverii. În amintirea acestui tânăr, bărbaţii dăruiesc femeilor şi fetelor un mărţişor cu cele 

două fire roşu şi alb care simbolizează sângele viteazului ăi puritatea sufletului ce s-au scurs în 

pământ. de unde s-au trezit la viaţă, sub razele blânde ale soarelui, primele flori. 

              

               3. Legenda Primaverii 

 

         O altă legendă moldovenească spune că odată într-o luptă cu o vrăjitoare de iarnă care nu voia 

să cedeze, frumoasa doamna Primăvara şi-a tăiat degetul şi câteva picături din sângele ei au căzut pe 

zăpada care s-a topit. Mai târziu în acest loc a crescut un ghiocel şi în acest fel primăvara a câştigat în 

faţa iernii. 

 

              4. Legenda conform istoriei 

 

         Descoperirile arheologice arată că se celebra prima zi a primăverii înca de acum 8000 de ani... 

Şi pe vremea dacilor simbolurile primăverii erau confecţionate în timpul iernii şi se purtau doar după 

1 Martie. Mărţişoarele erau atunci pietricele albe şi roşii înşirate pe o aţă. Alte surse arătau că 

mărţişoarele constau în monede care erau atârnate de fire subţiri de lână, negru cu alb. Tipul de 

moneda: aur, argint sau bronz indica statutul social. Ele erau purtate pentru a avea noroc şi pentru a 

avea o vreme bună. Dacii credeau că aceste amulete aduc fertilitate, frumuseţe şi previn arsurile din 

cauza soarelui. Acestea erau purtate până când copacii începeau să înflorească şi apoi atârnate de 

crengile lor. 

 

 

   

http://3.bp.blogspot.com/--KgEX9--D-g/TWz-IM40-tI/AAAAAAAAAR0/jE2E5C_1EEo/s1600/imagesmart.jpeg
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TINERII  ȘI  DEMOCRAȚIA – parteneriat  Școala Gimnazială” Adrian 

Păunescu” și Centrul Europe Direct Argeș - 26 februarie 2016 

 

 

Activitatea  interactivă cu privire la viața democratică existentă în Europa, implicarea tinerilor 

în procesul decizional, propunerile legislative pentru adoptarea unor strategii pentru tineret din țări ale 

Uniunii Europene au fost realizate cu elevii clasei a VII-a A de la Școala Generală ”Adrian 

Păunescu”, conduși de d-na prof. Daniela Iordache și bibl. Oproiu Elisabeta. Ei au îmbrăcat 

costumele de parlamentari, senatori și deputați într-un scurt joc de rol cu privire la deciziile adoptate 

în România în cadrul administrației publice centrale. 

De asemenea, aceștia au fost provocați la dezbateri legate de valori fundamentale ale 

democrației: libertatea, justiția și solidaritatea. 
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Legenda ouălor de Paşte 

laborant Cîcu Anișoara 

 

Cu 2000 ani înainte de Hristos chinezii foloseau ouă colorate. Cercetari etnografice 

descriu obiceiuri ale ouălor colorate în Ucraina (asemănătoare cu cele de la noi), 

Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, Rusia, Grecia, Italia, Franţa, Spania, 

Austria, Germania, Elveţia, Belgia, Olanda, Lituania, Finlanda, Estonia, Suedia, 

Armenia, Egipt şi Anglia (unde ouăle colorate au fost înlocuite cu ouă de ciocolată). 

Dar de ce ouă roşii de Paşti ? Legendele creştine leagă simbolul ouălor roşii de 

patimile lui Isus. Răstignirea şi învierea reprezintă reînvierea naturii primăvara şi cu 

reluarea ciclurilor vieţii. Oul, el însusi purtător de viaţă, devine un simbol al 

regenerării, al purificării şi al veşniciei. Legenda spune că atunci când Isus a fost bătut 

cu pietre, acestea atingându-l s-au transformat în ouă roşii. O altă tradiţie afirmă că Sf. 

Maria, venind să-şi vadă Fiul răstignit, i-a adus ouă, care s-au însângerat sub cruce. 

Altă legendă afirmă că după ce Iisus a fost răstignit, cărturarii saducei şi rabinii farisei 

au făcut un ospăţ de bucurie. Unul dintre ei a spus: “Când va învia cocoşul pe care-l 

mâncam şi ouale fierte vor deveni roşii, atunci va învia şi Iisus”. 

Nici nu şi-a terminat spusele şi ouăle s-au şi făcut roşii, iar cocoşul a început să bată 

din aripi. Ȋn tradiţia populară românească ouăle de Paşti sunt purtătoare de puteri 

miraculoase: vindecă boli, protejează animalele din gospodărie, sunt benefice în 

felurite situații etc. 

Culoarea roşie este simbol al focului purificator. O credinţă din Bucovina afirmă că 

oul roşu este apărător de diavol. Acesta se interesează dacă oamenii fac ouă roşii şi 

umblă cu colinda, căci doar atunci când aceste obiceiuri vor înceta, el va ieşi în lume. 

Altă poveste a ouălor roşii: “Şase surori măritate au vrut să ucidă pe a şaptea soră a lor, 

care făcea ochi dulci celor şase cumnaţi ai săi. Pietrele însă cu care au căutat să arunce 

întrâ-nsa s-au colorat în diferite chipuri. Sora aceasta a rămas neucisă, dar în această 

amintire poporul a început să coloreze ouăle în duminica Paştilor, când s-a întâmplat 

aceasta”. Una dintre cele mai vechi mărturii privind ouăle colorate de la români este a 

secretarului Florentin al lui Constantin Brâncoveanu, Antonio Maria del Chiaro, care, 
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pe la 1700, se minuna de culoarea aurie a ouălor vopsite de la Curtea domnitorului 

muntean. 

Ştiai că?......Culoarea ouălor are diferite semnificaţii?  

 Rosu = simbol al sângelui, soarelui, focului, 

dragostei şi bucuriei de viaţă.  

 Negru = absolutism, statornicie, eternitate.  

 Galben = lumină, tinereţe, fericire, recoltă, 

ospitalitate.  

 Verde = reînnoirea naturii, prospeţime, rodnicie, speranţă.  

 Albastru = cer, sănătate, vitalitate.  

 Violet = stăpânire de sine, răbdare, încrederea în dreptate.   

         Mai demult, ouăle erau vopsite în culori vegetale, astăzi se folosesc mai mult cele 

sintetice, chimice. Culorile vegetale erau preparate după reţete străvechi, transmise din 

generaţie în generaţie, cu o mare varietate de procedee şi tehnici. Plantele, în funcţie de 

momentul când erau recoltate, de timpul de uscare sau de modul în care erau 

combinate, ofereau o gamă extrem de variată de nuanţe. Extrem de diversificate şi 

ingenioase sunt materialele şi instrumentele folosite la decorarea ouălor. Ȋn funcţie de 

regiunile ţării, există procedee specifice pentru realizarea ouălor decorative. Ȋn unele 

părti sunt folosite ouă fierte, în alte zone cele golite de conţinut. Ouă decorative se mai 

fac cu vopselele în relief (Vrancea, Putna Sucevei), împodobite cu mărgele (Bucovina), 

din lemn (zona Neamt), din lut (Corund-Harghita) sau chiar din material plastic 

(Bucovina). 

...Decorarea ouălor este variată și importantă: 

              

linia dreaptă orizontală = moartea  

linia dublă dreaptă = eternitatea                                        

linia cu dreptunghiuri = gândirea și cunoașterea 

linia ușor ondulată = apa, purificarea  

spirala = timpul, eternitatea  

dubla spirală = legătura dintre viață și 

moarte.   
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Picătura de umor 

 Directorul unui internat îi previne pe băieţi: 

- Dacă dă dracu' şi-l prind  pe vreunul dintre voi în dormitorul fetelor îl amendez cu 

10 euro, a doua oară îl ard cu 20 de euro şi a treia oară cu 40 de euro. 

Din spate se aude o voce timidă: 

- Dom' director  da' un  abonament cât costă? 

 

  Profesorul  scrie pe tablă  2:2 şi îl întreabă pe un elev ce semnificaţie are. 

 - Scor egal, răspunde acesta. 

 

  Un iepuraş la  aprozar:  

 -Daţi-mi, vă rog, un litru de morcovi!  

- Vrei să spui 1 kg! 

- Nu, eu vreau 1 litru!  

- Dacă nu ceri corect, nu te servesc! 

- Se spune  un kilogram de morcovi. 

A doua zi la fel, a treia zi la fel... 

A cincea zi  vine iepuraşul si zice: 

- Daţi-mi, vă rog, un kilogram de morcovi! 

- Ei, vezi că ai învăţat să ceri corect? 

- Da' sticlă ai? 
 

 

 La ora de gramatică , se analizează propoziţia ’’ Iată , vaca are coadă ’’.  

    Cum analizează Bulă :  

- Iată este subiect pentru că este scris cu literă mare şi este început de propoziţie. 

- Vaca este atribut pentru că aşa îi zice mama fiicei ei . 
- Are este conjuncţie pentru că leagă cuvântul vacă de coadă .  
- Coada este predicat pentru că se mişcă .  

 

 

 

 

 

  

    Dragomir Valentin  cls. a V-a A 

 

    Dragomir Valentin  cls. a V-a A 
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 un litru de apă de mare conține în medie 35g de sare? 

 oxigenul se poate folosi pe post de explozibil? 

 cantitatea de calciu și fosfor din organism oscilează cantitativ în funcție de oră, astfel încât 

în jurul orei 11 dimineața în organismul uman se găsește cel mai redus procent de calciu? 

 numele celui mai rar element de pe Pământ este Astatin (69 mg în toata scoarța 

Pământului)? 

 pentru prima dată în lume, profesorul Hatsujiro Hashimoto de la Universitatea din Osaka, a 

realizat fotografiere structurii interne a atomului? 

 aerul cald folosit la înălțarea aerostatelor poate fi înlocuit cu hidrogen, acesta având 

densitatea de 15 ori mai mica decât a aerului? 

 hidrogenul a fost descoperit, în anul 1776, de Cavendish? El l-a numit “aer inflamabil”? 

 oxigenul a fost obținut, în anul 1771, de J. Priestley? 

 corpul unui om de 70 kg cuprinde 6 kg de hidrogen, 44 kg de oxigen si 14 kg de carbon? 
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