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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  
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Dragi cititori, 

 

 

 

Octavian Paler spunea că „orice evocare devine în mod fatal o istorie şoptită a momentului 

în care amintirea începe să vorbească”. Iată-ne deci astăzi, alături, pentru a evoca împreună istoria 

celor 40 de ani de existență a școlii noastre. 

În tot acest timp, care pentru noi, cei de azi, se înecă în negura timpului, învățători, 

profesori, elevi și părinți au stat alături, umăr la umăr, pentru a croi drum bun în viață absolvenților 

școlii noastre. De aceea, și astăzi, ca și odinioară, ne mândrim cu elevii noștri, care an de an câștigă 

premii la olimpiade și concursuri școlare sau intră la licee de prestigiu din Pitești, ducând mai 

departe renumele câștigat de școala noastră în ani de muncă statornică și serioasă. 

Că această muncă a fost eficientă şi că dăruirea, eforturile şi convingerile noastre n-au fost în 

zadar, ne-o arată sala plină din fața mea și atenția ce s-a acordat astăzi aniversării școlii noastre şi pe 

care am primit-o cu mare bucurie. Suntem convinşi că această apreciere este, în fapt, recunoaşterea 

unei munci făcute cu dăruire şi responsabilitate, cu o mare investiţie afectivă, cu răbdarea şi puterea 

de a lua lucrurile din nou de la capăt, până la reuşită. 

Toate demersurile întreprinse de școală în numele  învățăturii și al  educației,  pe care cu 

dăruire şi competenţă le-au desfăşurat în tot acest timp colegii noştri din alte generații (pe care-i 

salutăm cu emoție), profesorii de azi, şi nu numai, elevi şi părinţi, autorităţi locale şi comunitare, au 

avut o unică finalitate: o bună pregătire a celor ce ne vor urma. Se cuvine,de aceea, ca şi pe această 

cale să le mulţumim tuturor! Mulțumim celor care au condus destinele acestei școli pe parcursul 

celor patru decenii. 

Deci, vă mulțumim călduros tuturor celor care ați participat activ, de-a lungul timpului, la 

îndeplinirea misiunii școlii, un lucru departe de a fi ușor. Ceea ce ne-a însufleţit pe toţi a fost spiritul 

de echipă şi, ceva ce a devenit vizibil doar prin actele noastre: o trăire permanentă care înaripează 

gândul, dar care şi consumă. Deci, dragi invitați, să nu ne rușinăm de aceasta, pentru că lumea 

emoţiilor şi a trăirilor dă substanţă fiinţei umane, înnobilându-i faptele. De aceea, vă invit să ne 

bucurăm împreună, cu emoție, la acest ceas de mare sărbătoare pentru școala noastră. 

Acum, când unii cred că şcoala nu mai este far şi că lumea în care trăim dezvoltă şi 

încurajează doar nonvalorile, noi, profesorii Școlii Gimnaziale ,,Adrian Păunescu”, părinţi, elevi, 

reprezentanţi ai autorităţii locale, susținem laolaltă că,  dacă vom continua să cultivăm valori 

precum profesionalism, respect, solidaritate, umanism, atunci şcoala noastră va continua să formeze 

personalităţi umane de valoare. 

Vă mulţumim pentru recunoaşterea şi preţuirea acordată şi vă asigurăm că munca noastră în 

acest domeniu este o ucenicie pe viaţă! 

  

Cu stimă, 

Colectivul redacțional  
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Ce am 
fost?

• Am fost istorie; o școală veche din 1977

Ce 
suntem?

• Suntem o școală cu un colectiv închegat, a cărui calitate este dorința
de foarte bine, materializată printr-o muncă asiduă dăruită idealurilor
de performanță; suntem elevii care știu ce vor de la viitor și se
pregătesc pentru acest scop.

Ce vom fi?

• Vom fi viitorul așa cum îl visăm; vom fi cei ce vor semăna în
continuare educația bunului simț și dornici de a transmite generațiilor
viitoare tradiția pentru performanță și educație de calitate

 

Școala Gimnazială ”Adrian Păunescu” la ceas aniversar – 40 de ani de la înființare 

 

Noi, ieri, astăzi și mâine! 

 

 

 

 

 

Ne aflăm pe direcția cea bună pentru atingerea obiectivelor propuse. Suntem pe 

un drum ascendent, spre perfecționarea și integrarea procesului de învățământ în 

trendul contemporan, ca rezultat al acțiunilor convergente ale celor trei elemente 

esențiale: DASCĂLI, ELEVI ȘI PĂRINȚI.   
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CÂND PROBLEMELE DE DISCIPLINĂ NU SUNT CEEA CE PAR A FI! 

 

 

 

Problemă de disciplină sau diagnostic medical?  

Există situații în care multe dintre problemele de comportament ale elevilor pot fi simptome 

ale unei condiții medicale complexe, precum condiții neurologice. În aceste cazuri, intervenția 

învățătorului sau a profesorului are un rol important în continuare, dar trebuie însoțită și de alte 

tipuri de intervenții, specifice simptomatologiei. Responsabilitatea care revine profesorului în aceste 

cazuri este diferențierea între o problemă de disciplină și problemele medicale. Ca urmare, înainte 

de a lua decizia de a modifica un anumit comportament, verificați următoarele aspecte:  

A cui este problema?   

Dacă un comportament problematic nu afectează desfășurarea activităților elevului sau a 

celorlalți elevi sau mediul de învățare, atunci comportamentul nu reprezintă o problemă reală. El 

este perceput ca problematic doar de către profesor, în raport cu standardele sau așteptările sale 

personale.  

Consecințele comportamentului sunt atât de catastrofice, încât să fie necesară 

intervenția, chiar dacă acel comportament apare foarte rar?   

Dacă un comportament pune în pericol un copil sau alte persoane, sau dacă afectează buna 

desfășurare a programului pentru toți ceilalți, trebuie avută în vedere intervenția asupra 

comportamentului, chiar dacă el este foarte rar. Se recomandă pentru aceste situații, în care 

comportamentul apare rar, centrarea atenției spre contextul care conduce la apariția 

comportamentului și nu pe comportamentul în sine.  

 

Exemplu: Trebuie să identificăm și să modificăm contextele în care comportamentul apare 

sau acțiunile pe care noi înșine le facem chiar înainte de apariția comportamentului. De asemenea, 

se recomandă evaluarea abilităților copilului de a răspunde la acele contexte, pentru că în aceste 

situații există o mare probabilitate ca problema comportamentală să fie datorată lipsei abilității de a 

răspunde adecvat la acea situație.  

Elevul este capabil să-și schimbe singur comportamentul dacă noi îi oferim întăririle 

adecvate în mod adecvat?   

Dacă răspunsul la această întrebare este NU, atunci nu este util să aplicăm metode de 

disciplinare pentru modificarea acelui comportament. Este importantă abordarea comportamentului 

din perspectiva unui simptom.  
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Este elevul capabil să desfășoare comportamentul alternativ dezirabil? Este capabil să 

îl desfășoare în mod constant?   

Dacă elevul nu este capabil să desfășoare comportamentul dezirabil, sau dacă nu este capabil 

să îl desfășoare în mod constant, atunci, orice plan de intervenție comportamentală va produce fie 

un factor de stres pentru elev, care va produce agitație, tensiune și va conduce la înrăutățirea 

modului de manifestare a comportamentului problematic. Acesta este un indice al faptului că este 

probabil ca respectivul comportament să fie un simptom. 

Pot cei care vor fi responsabili de implementarea planului de modificare a 

comportamentului să asigure aplicarea lui consistentă?   

Dacă răspunsul la această întrebare nu este afirmativ, atunci, un astfel de plan de modificare 

comportamentală nu trebuie început. Aplicarea lui neconsistentă nu aduce rezultate și poate produce 

experiențe de învățare nefavorabile atât pentru copii cât și pentru adulții implicați.  

Pot fi identificate mai multe probleme comportamentale la același elev?   

Dacă același elev prezintă mai multe probleme de comportament, se recomandă evaluarea 

neuropsihologică și evaluarea psihologică a elevului. Problemele comportamentale pot avea cauze 

neurologice (de ex. sindromul de deficit atențional și hiperactivitate - ADHD) sau probleme 

emoționale (de ex. tulburarea de comportament opozițional).  

Un diagnostic frecvent confundat cu problemele de disciplină este tulburarea de 

hiperactivitate și deficit atențional (ADHD – attentional deficit and hiperactivity disorder). Confuzia 

se datorează faptului că, de cele mai multe ori, modul de manifestare a bolii este similar unor 

probleme comportamentale. ADHD este o tulburare care afectează funcționarea sistemului cognitiv. 

Aplicarea unor metode de intervenție fără cunoașterea și înțelegerea mecanismelor explicative ale 

ADHD – ului nu este eficientă.   

 Deficitele cognitive din ADHD apar datorită unor disfuncții la nivelul funcțiilor executive, ale 

proceselor neuropsihologice care intervin în autoreglare.   

 Problemele de neatenție care caracterizează tulburarea pot fi un rezultat al procesării deficitare 

la nivelul funcțiilor executive, în special a componentei numită memorie de lucru (reprezentări 

mentale ale evenimentelor care sunt activate temporar în minte pentru a putea ghida 

comportamentul curent).   

 Aceste deficite cognitive se regăsesc în fiecare din cele două dimensiuni caracteristice ADHD-

ului – neatenția și hiperactivitatea-impulsivitatea.   

 În neatenție copilul nu are abilitatea de a-și menține atenția într-o sarcină, de a-și aminti și a 

urma regulile sau infracțiunile și de a rezista stimulilor distractori în tot acest timp.   
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 În hiperactivitatea cu reacții comportamentale impulsive apar dificultăți la nivelul inhibiției 

voluntare sau executive a răspunsului preponderent. Problemele de inhibiție apar în jurul vârstei 

de 3-4 ani, înaintea celor legate de neatenție, care apar în jurul vârstei de 5-7 ani.   

 Aceste deficite cognitive sunt expresia funcționării neadecvate a unor procese cognitive. 

Sistemul cognitiv este format dintr-o serie de procese (atenție, memorie de lucru, memorie de 

lungă durată), care se află în interacțiune unele cu altele, iar funcționarea deficitară a unuia 

dintre ele afectează automat și funcționarea celorlalte. Acest aspect este cu atât mai important în 

cazul atenției, cu cât aceasta susține și energetic celelalte procese.  

Ca o concluzie, pentru a rezolva eficient problemele de conduită / comportament ale 

copiilor, este nevoie de o strânsă legătură între familie și școală, de o mai mare disponibilitate din 

partea părinților de a ține cont de recomandările cadrelor didactice și, în același timp, de punerea în 

practică a acestor recomandări, pentru că, în cele din urmă, doar sfaturile și sprijinul specialistului 

abilitat pot duce la rezolvare eficientă și în timp util a problemelor propriilor copii.  

 

PEDEAPSA – PRIVITĂ DIN PUNCT DE VEDERE PSIHOLOGIC  

În limbajul obișnuit, pedeapsa semnifică diferite lucruri, majoritatea dintre ele total 

neplăcute. Pentru cei mai mulți dintre noi, pedeapsă este un cuvânt cu conotații negative și indică 

gravitatea unui comportament din punct de vedere etic sau moral. Ca urmare, pedeapsa se adresează 

persoanei în întregime, nu doar comportamentului și are ca efect rănirea persoanei (de ex. umilirea 

ei, marginalizarea etc.). 

În domeniul managementului comportamental, pedeapsa este o tehnică de modificare 

comportamentală, care are ca scop reducerea comportamentului și se adresează doar 

comportamentului. Ca metodă corectă de intervenție pentru reducerea comportamentului, este 

interzis ca pedeapsa să afecteze persoana sau imaginea sa de sine.  

În mod frecvent însă, aplicarea pedepsei duce la scăderea stimei de sine a persoanei și la alte 

efecte secundare, pentru că diferența între pedepsirea persoanei și pedepsirea comportamentului este 

foarte greu de realizat. Tocmai de aceea, fie că este vorba de părinți sau de cadre didactice care 

încearcă să modifice un comportament, atunci când se observă un comportament nepotrivit 

manifestat de un copil, accentul / corectarea trebuie să cadă pe comportament și nu să lezeze 

persoana în cauză – fizic sau moral.  

1. Pedeapsa oprește comportamentul dacă este aplicată în timp ce el se desfășoară. Acesta este 

efectul imediat al pedepsei. Pe termen lung însă, comportamentul nedezirabil continuă să apară. 

Când comportamentul nedorit al unui copil este corectat prin pedeapsă, șansele ca acel 

comportament să se repete sunt foarte mari – uneori chiar în următoarele câteva minute.  
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Un alt efect nedorit pe termen lung al pedepsei este apariția de alte comportamente de 

evitare a pedepsei. Multe dintre aceste comportamente sunt și ele nedezirabile. De exemplu: elevii 

pedepsiți că nu și-au făcut tema sau că nu au învățat vor chiuli de la oră data viitoare când nu sunt 

pregătiți, pentru a evita pedeapsa, sau, un copil pedepsit de părinți că a luat o notă mică, data 

viitoare va minți, va spune că nu a luat nicio notă sau va ascunde carnetul pentru a evita pedeapsa.  

Pedeapsa îi învață pe copii modalități de a reacționa pentru a rezolva situații neplăcute. 

Copiii des pedepsiți concep pedeapsa ca modalitate de a rezolva situații neplăcute. Un mediu 

educațional – familial sau instituțional - bazat pe pedeapsă promovează comportamentele 

antisociale – agresivitate, violență școlară, vandalism etc.  

Ca urmare, pedeapsa nu este o metodă de disciplinare eficientă, deoarece pe termen foarte 

scurt, ea oprește comportamentul problematic, dar pe termen lung comportamentul nedezirabil se 

menține și chiar apar unele comportamente problematice noi.  

2. Pedeapsa nu încurajează comportamentul adecvat. Pedeapsa îl învață pe copil ce să nu facă, dar 

nu îl învață ce trebuie să facă. Ca urmare, scade controlul adultului asupra comportamentelor 

ulterioare ale copilului. Cea mai frecventă reacție a oamenilor la pedeapsă este de a evita să mai fie 

pedepsiți. Acest lucru nu înseamnă numaidecât că nu mai fac comportamentul problematic ci, mai 

degrabă, că găsesc strategii să nu fie pedepsiți: ascund greșeala, mint, evită etc.  

Dorind să rezolvăm, prin pedeapsă, un comportament problematic, generăm de fapt mai 

multe comportamente problematice, dar nu producem comportamentul dezirabil. Ca urmare, 

pedeapsa nu satisface definiția metodei de disciplinare eficientă, deoarece nu conduce la apariția 

comportamentului dezirabil.  

3. Pedeapsa este percepută de oameni ca o nedreptate, ca un lucru rău care li se întâmplă. Ca 

urmare, pedeapsa creează ostilitate și resentimente din partea elevilor. Cu cât sunt mai frecvente, cu 

atât aceste emoții conduc la scăderea stimei de sine. Multe din comportamentele problematice ale 

elevilor sunt de fapt reacții la pedepse anterioare. De cele mai multe ori, pedepsele dezvoltă 

sentimentul de frică și incontrolabilitate și nu sentimentul de responsabilitate. Lipsa sentimentului 

de responsabilitate face ca, doar atâta timp cât adultul este de față sau este înștiințat, să apară 

comportamentul dorit al elevului. Aceasta deoarece copiii învață faptul că obțin consecințe negative 

doar când adultul este de față, nu și în absența lui.  

Ca urmare, pedeapsa nu satisface definiția metodei de disciplinare eficientă, deoarece nu 

asigură dezvoltarea stimei de sine a copilului și a sentimentului de responsabilitate asupra propriilor 

acțiuni.  

Bibliografie: Iucu, Romiță, Managementul și gestiunea clasei de elevi, Editura Polirom, Iași, 2009.  

 

Prof. Stoica Ramona  
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Mica Unire de la 1859 şi reformele lui Alexandru Ioan Cuza au pus bazele României moderne 

şi au constituit un prim pas pentru Marea Unire de la 1918. 

 

Unirea celor două principate a fost un proces care a început în 1848, bazat pe puternica 

apropiere culturală și economică între cele două țări. În anul 1848 s-a realizat uniunea vamală între 

Moldova și Țara Românească, în timpul domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu. 

La 1 ianuarie 1848, domnitorul muntean Gheorghe Bibescu face primul pas spre unirea 

Principatelor, desființând Vama din Focșani, care era cel mai important punct vamal între cele două 

țări.  

Ideea Unirii Moldovei și a Țării Românești, avansată încă din secolul al XVIII-lea a devenit, 

după războiul Crimeii (1853 – 1856), o temă de prim plan a dezbaterii politice, atât în cele două 

Principate, cât și pe plan internațional. Situația externă se arăta favorabilă. Un rol important l-a jucat 

propaganda unionistă, întreprinsă de către liderii partidei naționale, în cele două țări și în străinătate. 

Activitatea desfășurată în emigrație, îndeosebi în Franța, a cunoscut diverse forme: apeluri către 

opinia publică europeană; afirmarea programului politic în publicații ca România viitoare (1850, 

Paris), Junimea română (1851), Republica română (Paris, 1851, Bruxelles, 1853), afilierea la 

„Comitetul Central Democratic European”, cu sediul la Londra, care urmărea declanșarea unei noi 

revoluții europene; memorii către Napoleon al III-lea, împăratul Franței și către Palmerston, 

premierul britanic, constituirea la Paris a unui Comitet cu deviza „Dreptate! Fraternitate! Unitate!”, 

sprijinul unor personalități marcante (Paul Bataillard, Edgar Quinet, Hippolyte Desprez). Această 

propagandă unionistă a necesitat mari sume de bani pentru cointeresarea materială a uno 

personalități franceze, iar I.C. Brătianu s-a remarcat prin vânzarea moșiei soției sale pentru a 

asigura aceste fonduri.  

Deciziile adoptate prin Tratatul de pace de la Paris (18/30 martie 1856), prevedeau intrarea 

Principatelor Române sub garanția colectivă a puterilor europene, revizuirea legilor fundamentale, 

alegerea Adunărilor ad-hoc care să exprime atitudinea românilor în privința unirii, integrarea în 

granițele Moldovei a trei județe din sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad, Ismail), trimiterea în 

Principate a unei Comisii Europene cu misiunea de a propune „bazele viitoarei lor organizări”, 
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libertatea navigației pe Dunăre, ș.a. Adunările ad-hoc aveau caracter  consultativ, și erau alcătuite 

din reprezentanți ai bisericii, marii boierimi, burgheziei, țărănimii clăcașe, cu scopul de a face 

propuneri referitoare la realizarea unirii Principatelor Române. La 22 septembrie 1857 s-a adunat 

Divanul Ad-hoc al Moldovei care era favorabil unirii, iar la 30 septembrie cel al Valahiei și, prin 

documentele redactate, au fost puse bazele fuzionării celor două principate.  

Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 reprezenta primul pas pe calea înfăptuirii statului 

național român unitar. Impusă sub o puternică presiune populară, cu deosebire la București, 

alegerea ca domn al Țării Românești a lui Alexandru loan Cuza avea să-și găsească o confirmare 

deplină la marea manifestare prilejuită de sosirea alesului națiunii în capitala munteană.  

În Moldova, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor în unanimitate, la 5 ianuarie 1859, 

reprezentantul „Partidei Naționale”, urmând ca ulterior, într-o ședință secretă a Adunării, deputatul 

Vasile Boerescu să propună la 24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, aceasta fiind 

acceptată în unanimitate. Faptul împlinit la 24 ianuarie 1859 era considerat de Poarta Otomană și de 

Austria drept o încălcare a Convenției de la Paris, însă în textul Convenţiei din 1858 nu se stipula ca 

domnii aleși în cele două Principate să fie persoane separate. Astfel împlinită recunoașterea situației 

de fapt, impusă la 24 ianuarie, obiectivul imediat următor era acceptarea de către puterile garante a 

Unirii depline. Fără a aștepta verdictul altor reuniuni internaționale, Alexandru I. Cuza a trecut la 

unificarea aparatului de stat, remediind din mers consecințele hotărârilor adoptate prin Convenția de 

la Paris. Franța, apoi Rusia, Italia și Prusia erau de acord cu unirea deplină. Alexandru I. Cuza 

aștepta hotărârea Conferinței de la Constantinopol convocată în acest scop. Cum era de așteptat, 

încă din prima ședință, Poarta a cerut dreptul de intervenție în Principate, în cazul unor noi încălcări 

ale Convenției de la Paris, iar Austria a admis unirea doar pe durata domniei lui Alexandru I. Cuza. 

La începutul lunii noiembrie 1861 firmanul Unirii era prezentat, dar în condiții considerate, în țară, 

inacceptabile.  

Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, deși scurtă (1859-1866), a fost perioada de maximă 

dezvoltare a României moderne. Prin recunoașterea Unirii depline, crearea primului Parlament unic 

al României și al primului guvern unitar, prin reformele sale: adoptarea primei Constituții 

românești, reforma electorală, secularizarea averilor mănăstirești, reforma agrara, a învățământului, 

domnia lui Alexandru Ioan Cuza a pus bazele dezvoltării moderne a României. Șirul de reforme 

inițiate de Cuza și venirea mai apoi pe tronul Principatelor Unite a domnitorului Carol I, care se 

bucura atât de sprijinul Franței cât și cel al Prusiei, a făcut ca actul de la 1859 să fie ireversibil. Din 

1866, potrivit Constituției promulgate la 1 iulie, Principatele Unite încep să se numească oficial 

România. Primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român a fost făcut la 24 

ianuarie 1859, dar Marea Unire a avut loc în 1918 în Alba Iulia. 

Prof. Diaconescu Daniel  
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BUCURII 

 

Miroase-a flori de primăvară 

Când se nasc copii, 

 Miroase-a flori de vară 

                                             În jocul lor nevinovat, 

Miroase-a fân cosit, 

        Când le-ntâlnești privirea, 

                    Miroase-a struguri copți, 

          În casa cu mulți copii. 

           Miroase-a romaniță 

          Din zâmbetul lor cald. 

          Miroase-a ger și frig 

         Când te desparți de ei. 

          Miroase-a mult pelin 

În casa fără copii. 

de  Popescu Silvia, clasa a VIII-a B 

                                                                                                   prof. coordonator Rizea Denisa 

    

 

PRIETENIA ȘI PRIETENII... 

 

Alături de familie, prietenii sunt unele dintre cele mai importante persoane din viața noastră. 

Fără aceștia, lumea ar fi mult mai anostă. Practic, oamenii ar fi, unii pentru alții, niștre străini. 

Prietenia este sentimentul care leagă două persoane care se consideră prieteni. Ea se formează 

dintrun sentiment de simpatie, de respect și de stimă, unul față de altul. Fără acest sentiment, 

prietenia nu ar exista. Atunci când vorbim de prietenie, nu este suficient să vorbim de o singură 

parte care este prietenoasă. Dacă o persoană se dovedește a fi un bun prieten, este absolut necesar ca 

și cealaltă persoană să-i răspundă pe măsură. Dacă o persoană 

a trecut peste dorințele sale și a renunțat la tot ce făcea pentru 

a te ajuta, este obligatoriu ca și tu să fii pregătit să-i acorzi 

sprijinul tău, indiferentcând cealaltă persoană ți-o cere.  

Prietenia, ca orice sentiment, trebuie întreținută și 

dezvoltată. Nu este suficient să știi că cineva este prietenul 

tău. Mereu trebuie să-i dovedești celuilalt devotamentul tău, 
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aprecierea, simpatia și stima pe care i-o porți. Cu fiecare ocazie ivită, prietenii adevărați se 

întâlnesc, iar dacă a trecut o perioadă fără să se vadă, ei sunt nerăbdători să se întâlnească.  

Ca și în alte situații din viața umană, nici în cazul prieteniei nu trebuie urmărită cantitatea, ci 

calitatea. Nu este important ca numărul prietenilor să fie cât mai mare, în schimb este importantă 

calitatea relației de prietenie. Un vechi proverb spune: ,,Prietenul la nevoie se cunoaște.” Atunci 

vom ști cu adevărat cine este prieten și cine ne este prieten doar cu numele. 

 

de  Lixăndroiu Casiana Bianca, clasa a VIII-a A 

                                                                                                   prof. coordonator Iordache Daniela 

 

  

 

 

 

 

 

       

    SIMFONIE  

 

Plâns al serafimului dintâi,  

apă duioasă de primăvară,  

atât de dulce susuri tu  

trupului meu  

că mi se face o mână pasăre  

şi alta creangă de cireş  

şi cântă amândouă  

copilului uimit  

care sunt.  

 

de  Craiu Ioana, clasa a VIII-a A 

                                                                                         prof. coordonator Iordache Daniela 
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TEHNICA QUILLING 

 Cele mai cunoscute tehnici artistice de “modelare” a hârtiei sunt tehnica rulării hârtiei 

(Tehnica Quilling), practicată în special de chinezi și tehnica plierii hârtiei (Tehnica origami), 

venită din Japonia. Ambele metode sunt vechi și ambele necesită răbdare, îndemânare și imaginație. 

Tehnica Quilling este o formă de artă care implică utilizarea și rularea de benzi de hârtie și 

apoi lipirea acestora împreuna pentru realizarea unor modele decorative excepționale.  

Şcoala Gimnazială ,,Adrian Păunescu” Piteşti organizează în data de 17 mai 2017 

Concursul interjudeţean “Mirajul hârtiei – fantezie, formă și culoare”, ediţia II, avizat I.Ş.J. 

Argeş în Calendarul activităţilor educative pentru semestrul al II-lea nr. 1286/13.02.2017, poziția 

203. Acţiunea va avea loc la Şcoala Gimnazială ,,Adrian Păunescu” Piteşti şi se adresează tuturor 

cadrelor didactice, elevilor şi preşcolarilor. Proiectul s-a bucurat de un imens succes atât în rândul 

micilor creatori, cât și a dascălilor coordonatori. 

Panoul cu cele peste 250 de minunate lucrări ale elevilor au putut fi admirate în holul Școlii 

Gimnaziale ”Adrian Păunescu„ din Pitești.  
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GÂNDURI ...LA ABSOLVIRE 

 

 

                         

  

 

Iată! Terminăm acum clasa a VIII-a! Când au zburat anii, oare, atât de repede?  

De prea multe ori vorbele sunt puține și sărace și nu pot exprima preaplinul sufletului. Doar 

ochii noștri pot spune despre dragostea din inimi ce am adunat-o și vrem să v-o dăruim cu aceeași 

căldură cu care și dumneavoastră, fiind în acești ani alături de noi, ne-ați deschis privirile noastre 

mirate spre noi orizonturi.  

Priviți-ne! Vă dați seama că noi suntem boboceii din trecut?  

Și pentru noi a venit un ceas când, cu mirare și emoție, am constatat că suntem altfel, că nu 

suntem încă adulți, dar nici copii nu mai putem spune că suntem. Totul în jur pare schimbat și 

porțile unei noi lumi se deschid.  

Cei mai frumoși ani ai copilăriei noastre s-au îmbogățit în acești ani de școală și sunt temelie 

pentru ceea ce urmează pentru fiecare dintre noi. Am crescut, am muncit și uneori am greșit, dar, 

din greșeli, am învățat cu toții. Am încercat să fim o familie, să ne tolerăm și să ne ajutăm, pentru a 

trece orice obstacol.  

Amintirile rămân vii peste ani. Ele ne vor încălzi inimile. Toate momentele fericite, toate 

zâmbetele, toate lacrimile au dat farmec acestor ani.  

Acum, când o etapă importantă a existenței noastre se încheie, toți ca unul, vă spunem cu 

emoție și recunoștință: VĂ MULȚUMIM!  

 

Gheorghe Alexandru, absolvent 2017 
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TABLOUL PRIMĂVERII 

Cu stiloul în mână încerc să reproduc pe hârtie ce a reuşit pictoriţa 

Primăvara în tabloul din acest an.  

A început prin a desena dealuri domoale, înverzite, pe care a împrăştiat 

flori delicate, strălucitoare. Albine zburând dintr-o floare în alta, adunând 

polen şi mii de fluturi multicolori dansând prin văzduh. Apoi a pictat căsuţe 

albe, luminoase, ca zânele să aibă un loc misterios. Tot cu culoarea verde şi un strop de galben, a 

coborât pe pânză lunci însorite şi înflorite care par a zâmbi soarelui.  

Nu a uitat nici de grădini înverzite şi vesele ca să aibă bunicii coşuri pline cu mere, pere, 

prune şi alte roade din belşug.  

Poţi auzi şoapta pădurilor şi susurul unui pârâu, iar un cărăbuş se zăreşte la marginea 

luncii.  

La umbriţa unui copac, o ciupercă şi-a îmbrăcat pălăria în haină roşie cu buline albe şi a 

înălţat-o deasupra firelor de iarbă.  

Totul se petrece sub un cer senin şi vesel care aruncă sclipiri de platină peste întreaga 

natură 

 

 

 

 

 

de  Sandu Maria, clasa a II-a A 

                                                                          prof. înv. primar coordonator Barbu Silvia  

 

BINE-AI REVENIT!  

 

Bine-ai revenit la noi în ţară,  

Mult aşteptată, uluitoare primăvară,  

Cu livezile tale mândru înflorite,  

 

Cu nevinovaţii şi jucăuşii tăi miei  

Ce poartă-n urechiuşe zornăitori cercei,  

Cu albinuţe hărnicuţe ce zumzăie-n cireş  

Mii de faguri vrând să umple fără a da greş.  

Îţi sărut trena de flori cu nespusă gingăşie,  

Te îmbrăţişez cu dor şi cu mare bucurie  

Şi te-ntreb: cum erai în copilărie ?  

de  Popescu Bianca, clasa a V-a B 

                                                                            prof. coordonator Matei Silvia 
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”Sănătatea este comoara cea mai prețioasă și cel mai ușor de 

pierdut; cu toate acestea, este cel mai puțin păzită” (Emile Augier)  

,,Sănătatea este o comoară pe care puțini știu să o prețuiască, deși 

aproape toți se nasc cu ea” (Hipocrate)  

,,Un organism sănătos este camera de oaspeți a sufletului, un 

organism bolnav, o închisoare” (Francis Bacon) 

 ,,Fericirea constă, în primul rând, în sănătate” (George William Curtis) 

 ,,Un măr pe zi te scutește de medic”(proverb anglo-saxon)  

 

Sănătatea înseamnă viață, bucuria de a trăi, bucuria de a iubi, comuniunea noastră cu natura, 

verdele ierbii, puritatea apei și albastrul infinit al cerului…  

Alimentația sănătoasă și sportul sunt cheia unei vieți sănătoase. Ele îți vor crea o stare de 

bine, de energie, reducând riscul apariției unor boli. Îți poți stabili propria alimentație sănătoasă, așa 

încât să decizi singur ce anume vrei să mănânci și ce vrei să excluzi.  

Cum poți avea o alimentație sănătoasă? E simplu. Trebuie să mănânci alimentele potrivite, 

la timpul potrivit. 

Alimentația pe timp de vară 

Pentru a ne simți cât mai sănătoși trebuie ca, în orice 

sezon, să ținem cont de felul în care ne alimentăm. 

Vara este perioada în care putem consuma cele mai 

multe legume și fructe în stare proaspătă. Cum le 

combinăm și când le consumăm?  

Care este cea mai importantă perioadă a zilei 

pentru a ne alimenta? E bine să nu treceți, în niciun caz, peste micul dejun. Este foarte important 

să începeți ziua cu bună dispoziție și cu energie pozitivă. Dejunul ar trebui să conțină 20-25% din 

volumul de calorii zilnice. Într-un grup de oameni, de exemplu, poate fi ușor observat cel care nu 

obișnuiește să mănânce dimineața. El este mereu indispus, are un randament de muncă redus, este 

mereu în stare de somnolență și chiar devine nervos. Dejunul poate să conțină orice doriți: legume, 

fructe, cereale, iaurturi, lactate, etc.  

Ce e bine să mâncăm la prânz? Prânzul conține restul de 30-35% din caloriile necesare 

unui om pe parcursul unei zile. La prânz, oamenii trebuie să mănânce supe și alte mâncăruri din 

legume, diverse salate, pește, carne.  

Dar la cină? Cina va conține, de obicei, doar 10% din necesarul zilnic de calorii. Atunci e 

bine să consumăm pește și multe legume, iar pentru gustările dintre dejun și prânz / prânz și cină, 

care acoperă restul de 15 % din caloriile necesare, sunt binevenite fructele. Este foarte important ca 
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în alimentație să existe un echilibru între cantitatea de glucide, proteine și grăsimi. Proporția ar fi 

cam următoarea: 50-60% - glucide, 10-20% - proteine și 20-30% - grăsimi.  

Cât de repede se produce digestia pe timp de vară? De obicei se produce mai lent, din 

cauza căldurii. De aceea, vă recomand să nu consumați produse care se digeră mai greu, de 

exemplu: mezeluri, bucate prăjite, sosuri, etc.  

Vara e bine să consumăm multe lichide – cel puțin 2 litri de apă pe zi (apă plată cu puțină 

lămâie, infuzie de mentă, ceai rece sau infuzii de plante neîndulcite). De asemenea, trebuie să 

mâncăm multe fructe, legume proaspete, produse lactate degresate, carne dietetică (de pui sau 

curcan) sau să înlocuim carnea cu peștele. Ce legume trebuie să consumăm în cantități mai mari? 

Vara, în capul mesei ar trebui să stea, de exemplu, roșiile, castraveții, varza, spanacul, ardeii, 

vinetele, dovleceii, etc. Deși cartofii fac parte din categoria legumelor, vara e bine să consumăm cât 

mai puțini. Toate legumele e bine să le consumăm proaspete, coapte la grătar sau în rolă. Conținutul 

caloric scăzut al legumelor și cantitatea mare de fibre, vitamine, minerale și apă le fac de neînlocuit 

vara, pentru siluetă, indiferent de cantitatea consumată. Este important ca vara să consumăm cât mai 

puțin alcool, cafea și zahăr, pentru că acestea măresc gradul de deshidratare.  

Supele reci de legume, consumate vara, sunt o variantă foarte sănătoasă de substituire a 

lichidelor și mineralelor pierdute prin transpirație. Înghețata este desertul cel mai bun vara pentru 

siluetă, dar se recomandă 100-150g pe zi, nu mai mult. Băutura cea mai potrivită pentru perioada de 

vară poate fi sucul de tomate – este hipocaloric, conține multe vitamine, minerale și fitonutrienți.  

Ce mâncăm vara pentru a avea un ten sănătos și frumos?  

Este recomandat să mâncăm mai mult ardei gras, deoarece conține vitamina C, magneziu, 

potasiu, fier și calciu, are efect antioxidant și este anticancerigen. Ardeiul iute stimulează 

vasodilatația, intensifică transpirația și ajută la eliminarea excesului de căldură din organism. 

Vinetele sunt hipocalorice. Ele conțin antioxidanți și sunt bogate în fibre.  

Castraveții, de asemenea, se recomandă să-i consumăm vara, pentru hidratare. Ei conțin 95% 

apă.  

Piersicile accelerează activitatea intestinală, îmbunătățesc digestia dificilă, iar caisele conțin 

potasiu și calciu, înlăturând insomnia și starea de astenie.  

Pepenele galben sau roșu conține 95% apă, fiind un remediu hidratant și răcoritor pentru 

vară. De asemenea, ameliorează retenția de apă și celulită prin conținutul de potasiu.  

Un alt produs de neînlocuit vara este uleiul de măsline, consumat crud (1-2 linguri), ce 

asigură aportul de vitamina E. Această vitamină liposolubilă împiedică deteriorarea pielii după 

expunerea la soare. 

Cum ne protejăm de intoxicațiile alimentare? Vara, un risc sporit îl au intoxicațiile 

alimentare, de aceea este important să folosim alimente proaspăt preparate, să nu cumpărăm 
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produse alimentare din locuri neautorizate și foarte important este să fim precauți cu ciupercile, 

deoarece, din cauza mutațiilor, de multe ori acestea pot fi otrăvitoare.  

Sfaturi de sezon!   

 Chiar dacă înghețata nu este recomandată, copiii sunt fani ai acestui desert. Vă recomandăm să 

preparați înghețata în casă. Este mult mai sănătoasă și mult mai gustoasă. Sunt foarte multe 

rețete de înghețată ușor de preparat, de regulă bazate doar pe lactate și fructe. Succes!   

 Încercați să reduceți alimentele grase, precum carnea de porc. Evitați preparatele prăjite! 

Înlocuiți-le cu salate de crudități, carne friptă sau fiartă, supe de legume etc.  

Sfatul medicului: Vara este recomandat să 

consumăm cât mai multe fructe și legume de 

sezon, să evităm alimentele care se digeră greu,să 

folosim pentru hidratarea organismului cel puțin 

2 litri de apă pe zi, să practicăm sportul cel puțin 

30 de minute zilnic. 

 

Prof. Gobej Elena 

 

CHESTIONAR 

elaborat de laborant Cîcu Anișoara 

1. Obișnuiți să luați micul dejun?   

 Da 

 Nu 

 Doar când am timp 

 Alt răspuns………………………….. 

2. Credeți că micul dejun sporește puterea de 

concentrare?   

 Da 

 Nu 

 Nu știu 

 Alt răspuns…………………………… 

3. Obișnuiți să treceți peste masa de prânz?   

 Da 

 Nu 

 Uneori 

 Alt răspuns……………………………… 
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4. Obișnuiți să serviți cina după orele 19:00?   

 Da 

 Nu 

 Uneori 

 Alt răspuns……………………………….. 

5. Consumați lapte și produse lactate?   

 Da 

 Nu 

 Uneori 

 Alt răspuns………………………………… 

6. Consumați zilnic fructe și legume?   

 Da 

 Nu 

 Uneori 

 Alt răspuns……………………………….. 

7. Credeți că fructele și legumele mențin celulele tinere?   

 Da 

 Nu 

 Nu știu 

 Alt răspuns………………………………….. 

8. Credeți că mâncați sănătos?   

 Da 

 Nu 

 Poate 

 Alt răspuns…………………………………. 

 

 

Interpretarea chestionarului 

Dacă majoritatea răspunsurilor sunt afirmative, înseamnă că sunteți pe drumul cel bun, că vă 

preocupă sănătatea voastră și că îi acordați o mare atenție. Felicitări!  

Dacă majoritatea răspunsurilor sunt negative, înseamnă că alimentația voastră nu este 

sănătoasă și aveți nevoie de niște schimbări pe care să le faceți treptat și veți vedea că obiceiurile 

nesănătoase vor dispărea. 
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Glume, glume…    

 

- Copilul dumitale minte. 

- Cum aşa?  

- S-a lăudat că l-a bătut pe fiul meu la şah. 

- Şi? 

- E o minciună, deoarece fiul meu nu ştie şah. 

- Atunci spune adevărul: numai pe ăştia îi bate.  

  

  

 

 – Ieri am căzut de pe o scară lungă de zece metri… 

- Şi nu ţi-ai rupt piciorul? 

- Nu! Eram pe prima treaptă. 

  

 

 

-Mihăiţă, ce mulţi purici are câinele tău! 

- Nu, el are doar unul. Ceilalţi sunt veniţi în vizită la el. 

  

 

            

            - Bunico, ai dinţi buni? 

           - Nu, nepoate. 

- Atunci ţine-mi şi mie merele astea,      cât mă joc cu copiii. 

            - Anul trecut am prins un somn uriaş. 

         - Cât cântărea? 

- Păi numai poza lui avea patru   kilograme. 

 

elevii clasei a VII-a B 

GLUME... 

 

- Bulă, conjugă verbul a merge! spune profesoara. 

- Eu merg, ........ tu mergi ....... (pauză lungă), el merge ......(pauză). 

- Mai repede, Bulă! 

- Eu fug, ... tu fugi... el fuge... 
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Un purice voia să ajungă acasă cât mai repede, aşa că a luat bicicleta amicului său. Mergând 

amândoi, deodată unul spune: 

- Stai! 

- De ce ? 

- Mi-a intrat o muscă-n ochi! 

 

Un tată îi zice fiului său: 

- Fiule, astăzi e ziua mamei tale, i-ai luat ceva? 

- Da. 

- Ce? 

- 10 lei din poşetă! 

 

Tatăl lui Bulă îi dăruieşte un ceas de mână fiului său, de ziua lui. Bulă îl ia şi îl aruncă pe 

geam. Tatăl îi zice: 

- Ce faci? 

- Vreau să văd cum zboară timpul! 

 

Bulă şi tatăl său merg în pădure. Deodată Bulă observă că tatăl lui lipseşte. Se duce la 

marginea unei prăpăstii şi începe să strige: 

- Tatăăă!!! Tatăăă!!! 

- Daaa! 

- Ai căzut în prăpastie? 

- Da! 

- Este adâncă? 

- Nu ştiu, nu am ajuns jos. 

 

Ce spune un şnur când se uită în oglindă? ,, Ce şiret sunt!” 

 

Femeia care a inventat zicătoarea Toţi bărbaţii sunt la fel a fost o chinezoaică care şi-a 

pierdut soţul în mulţime! 

 

 

Unui tâmplar i s-a întâmplat o întâmplare. Alt tâmplar, auzind de întâmplarea tâmplarului de 

la tâmplărie a venit şi s-a lovit cu tâmpla de tâmplăria tâmplarului cu întâmplarea. 
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Ştiaţi că ...? 

-  Diamantele sintetice se pot obţine din grafit. Acestea nu au indicele de refracţie al 

diamantelor naturale şi de aceea nu se utilizează pentru confecţionarea bijuteriilor. Transformarea 

grafitului îm diamant se realizează la temperaturi de peste 2 000 de grade şi presiuni de peste 40 

000 atmosfere. 

-  Clorul a fost primul gaz folosit ca armă de luptă, de către germani, îm Primul Război 

Mondial. 

- Amestecul de clorat de potasiu, cărbune şi sulf se foloseşte la fabricarea chibriturilor şi 

artificiilor. 

- Datorită mirosului său neplăcut sulful se mai numeşte şi pucioasă. 

-  Potrivit Bibliei, oraşele Sodoma şi Gomora au fost distruse de o ploaie de sulf (provocată 

probabil de o erupţie vulcanică). 

-  O lingură de oţet adăugată în apa de clătit va da părului un luciu frumos. 

- Oţetul curăţă perfect interiorul frigiderelor. Se spală cu apă cu oţet, se lasă să se usuce 

deschise, fără a mai fi şterse cu cârpa. 

-  Presiunea arterială medie din creier şi cea din picioare au valori aproape egale când corpul 

omenesc este în poziţie orizontală. În poziţie verticală, presiunea arterială din creier este mai mică, 

iar cea din picioare mai mare datorită presiunii hidrostatice. 

-  Fenomenul de electrizare a fost consemnat pentru prima dată de Thales din Milet ( cca  

625 – 547 î.H.). Electron înseamnă ,,chihlimbar" în limba greacă. 

-  Traversând o porţiune a corpului omenesc, radiaţiile X sunt absorbite în mod diferit. 

Această proprietate este folosită în radiografie şi radioscopie. 

 

Para 

 Datorită conținutului de fibre (22%), vitamina C (12,4%), 

vitamina K (10%) și cupru, perele stimulează digestia, cresc pofta de 

mâncare, vitaminizând și mineralizând organismul; 

 conțin mai multe fibre decât alte fructe, jumătate din ele fiind în 

coajă ( care conțin și de trei ori mai mulți nutrienți decât miezul) 

 Vitamina C stimulează lupta celulelor împotriva infecțiilor, 

distruge virușii și bacteriile și regenerează vitamina E , fiind un 

puternic antioxidant; 

 Cuprul din pere este responsabil de protejarea organismului  împotriva radicalilor liberi care 

produc pe termen lung efecte grave asupra organismului; Un pahar de suc proaspăt de pere 

asigura 10%  din necesarul zilnic de cupru; 

 Perele conțin flavonoizi si betacaroten care sunt foarte importanți în prevenirea cancerului, 

diabetului, bolilor de inimă; 

 Perele sunt foarte puțin acide  și cu probabilitate foarte mică de a provoca alergii de aceea 

sunt dintre cele mai ușor de digerat fructe; se recomandă în a fi unul dintre primele fructe 

care se dau bebelușilor; 

 În stările febrile, perele scad temperatura, favorizează eliminarea toxinelor din organism, 

stimulează formarea globulelor roșii și funcțiile organelor; 

 Perele ajută la menținerea ochilor sănătoși; au efect calmant și cicatrizează tenul. 
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Racul 

 Racul trăiește în mediu acvatic. Noaptea iese la vânat .Corpul este acoperit cu o crustă 

alcătuită din chitin și calciu. 

 Pe cefalotorace există: 

 două perechi de antene din articule: una mai scurtă și bifurcată, iar a doua mai lungă; 

 doi ochi compuși din mai mulți ochi simpli, așezați pe vârful unor penducuri cărnoși; racul 

vede bine în toate părțile; 

  gura este așezată ventral, cu fălci tăioase; 

 cinci perechi de picioare inegale. 

 abdomenul, mai subțire decât nefolotoracele, este format din 7 segmente prevăzute cu 

mușchi puternici. Pe partea ventrală a primelor 5 segmente se afla câteva picioare mici. 

 al VI-lea si al VII-lea segment lățit formează înotătoarea codală. 

 în apă racul înoată îndoind abdomenul și lovind apa cu înotătoarea codală. Apa este împinsă 

cu putere. El este un animal omnivor. 
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Principiul lui Dirichlet  

(principiul cutiei) 
 

Dirichlet a fost primul matematician care a observat că unele 

demonstraţii date pentru cazuri particulare ale teoremei lui 

Fermat, de către mari matematicieni, erau greşite deoarece se 

bazau pe ipoteza că în inele de extensiune a lui Z, 

descompunerea unui număr ca produs de factori ireductibili este 

unică, ipoteză care este falsă pentru unele dintre aceste inele. 

Această observaţie a avut implicaţii profunde în dezvoltarea teoriei numerelor.  

Pornind de la faptul că la multe concursuri şi olimpiade sunt propuse spre rezolvare 

probleme ale căror soluţii se pot obţine mai uşor dacă se foloseşte principiul cutiei lui Dirichlet, am 

considerat că este interesant să prezint câteva probleme (de divizibilitate, de teoria mulţimilor şi de 

geometrie) în care se aplică principiul lui Dirichlet. Lui îi datorăm „Principiul lui Dirichlet” sau 

principiul cutiei sau al sertarelor care afirmă: “În n cutii se plasează m obiecte. Dacă numărul 

cutiilor este mai mic decât numărul  obiectelor (n<m ), atunci există o cutie în care se găsesc 

cel puţin două obiecte.” 

 Demonstraţie: Vom folosi metoda reducerii la absurd. Presupunem că au fost plasate în 

cutii toate obiectele şi în fiecare cutie se găseste cel mult un obiect. Atunci numărul total de obiecte 

plasate în cele n cutii este cel mult n, ceea ce contrazice ipoteza care spune că numărul total de 

m>n. În concluzie, există o cutie în care se găsesc cel puţin două obiecte.  

O altă denumire a acestui principiu este: principiul iepurilor şi cuştilor.  

Principiul poate fi aplicat şi într-o formă mai generală:   

În n cutii se plasează m obiecte. Dacă m = nk + r, cu r>0 atunci există o cutie în care se 

găsesc cel puţin k + 1 obiecte.  

Dificultatea aplicării acestui principiu constă în alegerea „cutiilor” şi a „obiectelor”, lucru 

care fi evidenţiat prin următoarele exemple. Un alt aspect care poate fi remarcat este faptul că, deşi 

nu reprezintă o metodă vitală în rezolvarea problemelor având posibilitatea „ocolirii” ei prin metoda 

reducerii la absurd, aplicarea acestui principiu simplifică şi scurtează de cele mai multe ori soluţia, 

imprimându-i claritate şi concizie.  

Probleme rezolvate 

Problema 1. Demonstraţi că din oricare 4 numere naturale diferite putem alege două astfel 

încât suma cifrelor diferenţei lor să fie multiplu de 3. 

Soluţie. Restul împărţirii unui număr natural la 3 este unul din numerele 0, 1 sau 2 şi cum 

avem 4 numere, atunci conform principiului cutiei lui Dirichlet există două numere naturale, care 

dau acelaşi rest la împărţirea cu 3. Diferenţa acestor două numere va fi divizibilă cu 3, deci suma 

cifrelor diferenţei va fi multiplu de 3, conform criteriului de divizibilitate cu 3.  

 

Problema 2. Într-o urnă sunt 12 bile albe, 26 bile roşii şi 36 bile verzi.  

a) Calculaţi probabilitatea ca, extrăgând la întâmplare o bilă din urnă, aceasta să fie roşie.  

b) Determinaţi cel mai mic număr de bile care trebuie extrase, fără a vedea culoarea 

acestora, pentru a fi siguri că am scos cel puţin 10 bile de aceeaşi culoare.  

Soluţie. a) Evident cu ajutorul formulei.  

 b) Cea mai nefavorabilă situaţie este atunci când extragem 9 bile albe, 9 bile roşii şi 

9 bile verzi, în total 27 bile extrase, atunci a 28-a bilă va fi răspunsul cerut. 
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Problema 3. Să se demonstreze că pentru orice număr natural n≥1, există un număr natural 

format din cifrele 0 şi 5, divizibil prin n.  

Soluţie. Considerăm numerele a1 = 50, a2 = 5050, …, an =  

pe care le repartizăm în cutii numerotate cu numerele 0, 1, … , n-1 (care reprezintă resturile 

împărţirii la n). Dacă în cutia 0 este un obiect (adică un număr), atunci problema este rezolvată. În 

caz contrar, n obiecte sunt plasate în n-1 cutii, şi conform principiului lui Dirichlet, există două 

obiecte plasate în aceeaşi cutie. Deci, există două numere care dau acelaşi rest la împărţirea prin n. 

Diferenţa lor va fi divizibilă prin n, iar diferenţa lor este un număr format tot din cifrele 0 şi 5. 

 

Problema 4. Demonstraţi că printre oricare n numere naturale nenule, cel mult egale cu 2n –

2, există două numere care au suma impară.  

Soluţie. Construim mulţimile: {1,2}, {3,4}, …, {2n-1, 2n-2}. Vom avea în total n-1 mulţimi. 

Alegând n numere, conform principiului lui Dirichlet, există două numere care aparţin aceleiaşi 

mulţimi, iar suma lor este impară.  

 

Problema 5. Într-o şcoală sunt 1100 de elevi. Să se arate că există o zi în care cel puţin 4 

elevi îşi sărbătoresc ziua de naştere.  

Soluţie. Un an bisect are 366 zile şi 1100 = 366 ∙ 3 + 2, deci conform principiului lui 

Dirichlet există o zi în care s-au născut cel puţin 3 + 1 = 4 elevi. Cu atât mai mult dacă anul nu este 

bisect.  

 

Problema 6. În 500 cutii se află mere. Se ştie că în fiecare cutie se află cel mult 240 mere. Să 

se demonstreze că există cel puţin 3 cutii ce conţin acelaşi număr de mere.  

Soluţie. Presupunem că în primele 240 cutii se află un număr diferit de mere (1,2,...,240) şi 

în următoarele 240 de cutii la fel (adică se examinează cazul extremal; despre aceasta metodă mai 

detaliat a se vedea tema "Principiul extremal"). Astfel au rămas 500 - 2·240 = 20 cutii, în care 

trebuie să plasăm mere de la 1 la 240.  

 

Unele probleme (în special ce ţin de geometrie) se rezolvă, utilizând principiul lui Dirichlet 

în următoarele enunţuri:  

a) dacă pe un segment de lungime l sunt situate câteva segmente cu suma lungimilor mai 

mare ca l, atunci cel puţin două segmente au un punct comun ;  

b) dacă în interiorul unei figuri de arie S sunt plasate figuri cu suma ariilor mai mare decât S, 

atunci există cel puţin două dintre aceste figuri care au un punct comun;  

c) dacă figurile F1, F2,…, Fn cu ariile S1, S2,…, Sn respectiv sunt incluse în figura F cu arie S 

şi S1 + S2 +…+ Sn > kS, atunci k+1 din figurile F1, F2,…, Fn au un punct comun.  

 

Problema 7. Într-un dreptunghi cu lăţimea de 9 cm şi lungimea de 11 cm desenăm 100 de 

puncte. Demonstraţi că există 2 puncte a căror distanţă este mai mică sau egală cu √2.  

Soluţie. În dreptunghiul dat vom desena pătrate cu latura de 1 cm, în total 99 de pătrăţele. 

Cum în dreptunghiul dat sunt desenate 100 de puncte, rezultă că există 2 care aparţin aceluiaşi 

pătrat. Cum într-un pătrat cu latura de 1cm, diagonala este egală cu √2, rezultă cerinţa problemei. 

 

Problema 8. Să se arate că printre oricare 5 puncte situate în interiorul unui triunghi 

echilateral de latură l există cel puţin două puncte situate la o distanţă mai mică sau egală cu l/2. 
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Soluţie. Împărţim triunghiul dat în 4 triunghiuri echilaterale congruente prin trasarea liniilor 

mijlocii. Laturile acestor triunghiuri având lungimea l/2, putem deduce că două puncte situate în 

interiorul aceluiaşi triunghi nu se pot afla la o distanţă mai mare de l/2 unul faţă de celălalt. 

Conform principiului cutiei (deoarece avem 4 triunghiuri şi 5 puncte), două puncte se vor găsi în 

interiorul aceluiaşi triunghi, deci distanţa dintre ele va fi mai mică sau egală cu l/2. 

 

Problema 9. Într-un dreptunghi cu dimensiunile 3 cm şi 4 cm sunt plasate 6 puncte. Să se 

arate că printre aceste puncte există cel puţin două cu distanţa dintre ele cel mult egală cu √5 cm. 

Soluţie. Împărţim dreptunghiul iniţial în 6 dreptunghiuri mici congruente cu dimensiunile 

1cm şi 2cm, ale căror diagonale au lungimile egale cu √5 cm şi considerăm unul din cele 6 puncte 

situat pe una din dreptele care au împărţit dreptunghiul. Distanţa dintre oricare două puncte situate 

în acelaşi dreptunghi mic este cel mult egală cu 5 cm . Dacă într-unul din cele 6 dreptunghiuri mici 

în care se află punctul respectiv se mai află încă un punct, atunci problema este rezolvată. În caz 

contrar, mai rămân 4 dreptunghiuri mici în care sunt distribuite 5 puncte, şi conform principiului 

cutiei, va exista sigur un dreptunghi mic în care sunt plasate două puncte. Cele două puncte se află 

la o distanţă mai mică sau egală cu √5 cm. 

 

Problema 10. Fiind date 6 puncte situate în interiorul unui cerc de rază 1, să se arate că 

există 2 puncte la o distanţă cel mult egală cu 1.  

Soluţie. Trasăm 6 raze, astfel încât să împărţim cercul în 6 sectoare egale şi unul din cele 6 

puncte să fie situat pe una din raze. Distanţa dintre două puncte situate în acelaşi sector este cel mult 

egală cu 1. Dacă într-unul dintre cele două sectoare în care se află punctul respectiv se mai află încă 

un punct, atunci problema este rezolvată. În caz contrar, mai rămân 4 sectoare în care sunt dispuse 5 

puncte şi conform principiului lui Dirichlet, va exista cel puţin un sector în care sunt situate două 

puncte. Cele două puncte din acelaşi sector se află la o distanţă cel mult egală cu 1. 

 

Probleme propuse 

 

1. Să se arate că printre oricare 101 numere naturale de cinci cifre există două care au ultimele două 

cifre aceleaşi.  

2. Să se arate că printre oricare 15 numere naturale există cel puţin 3 care dau acelaşi rest la 

împărţirea la 7.  

3. Într-o scoală sunt 25 de clase de elevi. Stiind că în fiecare clasă sunt cel puţin 30 de elevi dar nu 

mai mult de 35, să se arate că cel puţin 5 clase au acelaşi număr de elevi.  

4. La un concurs participă 75 de elevi de clasa a V-a, 60 de elevi de clasa a VI-a, 40 de elevi de 

clasa a VII-a si 25 de elevi de clasa a VIII-a. Să se determine cel mai mic număr de elevi care 

trebuie ales pentru a fi siguri că printre ei sunt 10 de aceeaşi clasă.  

5. În campionatul de fotbal al unei şcoli sunt înscrise 20 de echipe. Campionatul se încheie în 

momentul în care fiecare echipă a jucat exact o dată cu fiecare din celelalte 19 echipe, nefiind 

necesar ca într-o etapă să joace toate echipele (spre exemplu, poate exista o etapă în care să se joace 

un singur meci). Să se arate că după orice etapă există două echipe care au acelaşi număr de meciuri 

jucate până în momentul respectiv.  

6. Să se arate că oricum am alege 12 numere dintre numerele de la 1 la 30, există două a căror 

diferenţă este mai mare ca 10 şi mai mică decât 20.  
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7. Într-o sală sunt 6 calculatoare încât oricare două sunt legate între ele, fie wireless, fie prin cablu, 

dar în nici un caz în amândouă modurile. Să se arate că există 3 calculatoare legate între ele în 

acelaşi mod.  

8. În cele 6 bazine ale unui complex de înot se află la un moment dat 25 de elevi din clasele V-VIII. 

Să se arate că există un bazin în care se află 2 elevi de aceeaşi clasă.  

9. Să se arate că oricum am alege 201 numere dintre numerele de la 1 la 300 există două care se 

împart exact unul la celălalt, iar rezultatul împărţirii este o putere a lui 3.  

10. Într-o sală sunt 2009 persoane. Să se arate că printre ei se vor găsi doi cu acelaşi număr de 

cunoscuţi (se presupune că dacă persoana A este cunoscut al lui B, atunci si B este cunoscut al lui 

A; nimeni nu este considerat fiind cunoscut al lui însuşi). 

 

prof. Dinică Valerica 
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Pledoarie pentru sport și mișcare 

de prof. Păun Marius 

 

Cu fiecare cinci minute de exerciţii fizice efectuate zilnic adăugăm un minut în plus vieţii 

noastre. Sportul ne prelungeşte viaţa. Sportul ne ajută să trăim frumos. Pentru că vom fi mai 

relaxaţi, vom dormi mai bine şi vom avea mai multă energie după ce facem mişcare.  

Potrivit unui studiu apărut în Archives of Internal Medicine, activitatea fizică acţionează 

asemenea unui antidepresiv natural. Mişcarea stimulează creierul să producă endorfine, substanţe 

care ne conferă starea de bine. Aşa se explică de ce ne simţim relaxaţi şi avem un tonus psihic bun 

după ce practicăm sportul preferat. În plus, inima, plămânii, aparatul locomotor vor funcţiona mai 

bine dacă ne obişnuim să facem mişcare periodic.  

În cazul persoanelor care sunt obişnuite cu mişcarea, medicul recomandă practicarea 

activităţilor fizice o dată la două-trei zile. Problema este cu cei care pornesc de la zero. În nici un 

caz nu se vor apuca să se extenueze zilnic la sala de fitness. Lupta contra sedentarismului nu 

presupune o competiţie sportivă. Cei care fac o activitate fizică pentru menţinerea sănătăţii nu 

trebuie să doboare recorduri mondiale.  

”Începătorii” ar fi bine să se obişnuiască cu câte o plimbare în fiecare seară, făcută, dacă se 

poate, în pas alert. Apoi o oră de înot o dată pe săptămână este excelentă pentru tonifierea 

musculaturii. Mersul pe bicicletă, tenisul, badmintonul sunt sporturi pe care le putem practica 

împreună cu toţi membrii familiei. Important este să fim perseverenţi. Chiar dacă nu vom reuşi să 

ieşim cu bicicletele în fiecare zi, să încercăm măcar o dată-de două ori pe săptămână să facem acest 

lucru. În felul acesta, mişcarea va deveni o deprindere pentru toată viaţa.  

Activitatea fizică are efecte benefice asupra întregului organism. O serie de studii au 

demonstrat că persoanele care practică în mod constant exerciţii fizice au mai puţine riscuri decât 

sedentarii de a suferi de hipertensiune arterială, infarct sau accident vascular cerebral. La nivelul 

aparatului pulmonar, activitatea fizică măreşte capacitatea respiratorie.  

Mişcarea are totodată efecte pozitive asupra sistemului muscular şi osos. Persoanele active 

sunt protejate de osteoporoză, reumatism sau artroză. Dezvoltarea masei musculare datorită 

exerciţiilor fizice, asociată cu o alimentaţie echilibrată, contribuie la menţinerea greutăţii în limite 
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normale. Sportul menţine şi îmbunătăţeşte reflexele, ceea ce previne căzăturile accidentale în cazul 

vârstnicilor. Alergarea ne dă vitalitate. Pare a fi un paradox, dar este adevărat.  

Alergarea, ca orice activitate fizică, este consumatoare de energie, dar în acelaşi timp este 

furnizoare de energie psihică. Orice alergător se simte obosit după antrenament, dar spune că este 

mai plin de viaţă decât dacă ar fi stat acasă.  

Sportul poate fi practicat la orice vârstă, dar adaptat capacităţii de efort a fiecăruia. De 

exemplu, mersul pe bicicletă este o activitate ideală pentru persoanele de vârsta a treia. Astfel îşi 

îmbunătăţesc circulaţia sângelui şi activitatea inimii şi a plămânilor. Totodată, mergând pe bicicletă 

de două-trei ori pe săptămână, vârstnicii îşi tonifică musculatura.  

Înainte de a vă "pune în mişcare", medicii vă sfătuiesc să verificaţi cum staţi cu sănătatea, 

mai ales dacă nu sunteţi obişnuiţi cu mişcarea. Aceştia vă pot recomanda ce fel de exerciţii puteţi 

face şi durata acestora. Şi persoanele care au probleme cu inima, plămânii sau articulaţiile pot face 

şi chiar este indicat să facă mişcare, însă exerciţiile trebuie adaptate capacităţii de efort a fiecăruia.  
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