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Şcoala noastră, gazda etapei naționale a Olimpiadelor 

de limbă turcă maternă şi modernă, limbă rusă 

maternă și limba croată maternă 

 
În perioada 2-5 aprilie 2018, Şcoala Gimnazială 

Nr.1 Eforie Nord a fost gazda etapei naționale a 
Olimpiadelor de limbă turcă maternă şi modernă, limbă 
rusă maternă și limba croată maternă. Evenimentul a fost 
organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, în parteneriat cu 
Uniunea Democrată Turcă din România şi cu 
Comunitatea Ruşilor Lipoveni din Constanţa. 

La această ediţie, la limba turcă, proba scrisă, 
desfăşurată în data de 3 aprilie 2018 pe două secţiuni, 
limba turcă maternă şi modernă, au participat 59 de elevi 
din 3 judeţe, la limba rusă maternă, 42 de elevi din 5 
judeţe, iar la limba croată au fost prezenţi 8 elevi din 2 
judeţe. 

  Festivitatea de premiere a avut loc joi, 5 
aprilie 2018, ora 12:00, la Eforie Nord. Premiile au fost 
oferite de Ministerul Educaţiei Naţionale, Uniunea 
Democrată Turcă din România, Comunitatea Ruşilor 
Lipoveni din Constanţa şi Primăria Oraşului Eforie. 

Ne-am bucurat să găzduim, şi în acest an, etapele 
naţionale ale celor trei olimpiade, evenimentul devenin o 
tradiție în şcoala noastră. 

                                                                             
Prof. Iuliana Neacşu,  

director Şcoala Eforie Nord 

Premiul I pentru elevii  
Școlii Gimnaziale din Eforie Nord 
la Festivalul Regional de Teatru 

pentru Copii Arlechino 
 

Joi, 28 martie 2018, la Casa 

de Cultură din Agigea a avut loc 

Festivalul Regional de Teatru pentru 

Copii Arlechino. Președintele juriului 

a fost domnul Iulian Talianu, membru 

al Uniunii Scriitorilor din România. 

Din 19 școli participante, 

elevii școlii noastre au câștigat locul I 

pentru al IV-lea an consecutiv, la 

secțiunea Scenetă, cu piesa de 

pantomimă Mușatisme scrisă și 

regizată de domnul Mircea Oancea. 

Felicitări micilor actori 

(Monica, Andreea, Melina, Ștefan, 

Radu) care au reușit să aducă 

zâmbete pe fețele tuturor 

participanților. 

Prof. Iuliana Neacşu,  
director Şcoala Eforie Nord 
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“COPILUL ARTIST –ATELIERUL DE CREAŢIE”  

   Proiect Educaţional, ediţia a  VII-a 

 Născut din dorinţa de a insufla elevilor dragostea pentru frumos, 

pentru arte vizuale, pentru tradiţiile noastre populare, care ne definesc şi 

care nu trebuie sa fie uitate, Proiectul Educaţional Naţional“Copilul Artist

-Atelierul de creaţie”, aprobat în CAEN 2018 la secţiunea cultural artistic

-arte vizuale, la poziţia 4,  a ajuns la a şaptea ediţie. Obiectivele de anul 

acesta, urmărite de iniţiatorii acestui proiect au fost: 

- stimularea potenţialului artistic, creativ al copiilor, prin ateliere de 

creatie; 

- realizarea de expoziţii cu lucrările realizate la ateliere pentru strângere 
de fonduri în vederea autofinanţării proiectului; 
- depistarea elevilor cu reale aptitudini artistice la nivelul şcolilor şi 
judeţelor partenere si înscrierea la concursul “Primavara în haină de 
sărbătoare” 
- organizarea unei şcoli de vară- tabără de creaţie prin selectarea copiilor 

premiaţi din unitatea aplicantă, care au participat şi la atelierele de creaţie 

şi organizarea pe timpul verii, săptămânal, a atelierului de creaţie în aer 

liber, deprinzându-i pe elevii talentaţi şi doritori cu diferite tehnici de 

lucru în arta decorativă. 

 Calendarul activităţilor desfăşurate în proiect cuprinde: atelierele 

de creaţie de - pictură, artă decorativă, ouă încondeiate, expoziţii, 

concursul naţional al proiectului “Primăvara în haină de sărbătoare”, 

tabăra de creaţie şi nu în ultimul rând, şcoala de vară. 

 Anul acesta, ca la fiecare ediţie de până acum, proiectul s-a 

bucurat de o participare numeroasă atât din judeţul Constanţa, cât şi din 

ţară. Au fost înscrişi în concurs un număr de 703 elevi cu lucrări la cele 

trei secţiuni ale concursului, coordonaţi de 181 cadre didactice din 21 de 

judeţe. Din şcoala noastră au participat cu lucrări 102 elevi , coordonaţi 

de 14 cadre didactice. 

 Dar toate aceste rezultate şi volumul mare de lucru: de la 

diseminarea proiectului în instituţii şcolare din toată ţara, la primirea 

lucrărilor prin poşta română, selectarea lor pe grupe de vârstă şi pe 

secţiuni, centralizarea elevilor înscrişi în tabele, evaluarea lucrărilor, 

scrierea diplomelor cu premii şi menţiuni pentru a fi înaintate catre ISJ 

Constanţa în vederea semnării lor, distribuirea apoi tot prin poştă, a 

diplomelor, acordurilor de parteneriat, tuturor şcolilor participante, n-ar fi 

fost posibil fără munca în echipă a coordonatorilor de proiect : Stela 

Vârgoliu, Iuliana Neacşu, Mirela Tudor, Nela Gani, Elena Istrate şi 

Roxana Tudose şi a echipei de evaluare din care au făcut parte , alături de 

coordonatori, colegele : Feiza Memiş, Clement Alina, Donciu Melania, 

Doroş Monica. Din partea ISJ Constanţa , în perioada evaluării am fost 

monitorizaţi de către prof. Eugenia Banzea.  

 Doresc ca acest proiect, care de şapte ani este o “marcă 

înregistrată” a Şcolii Gimnaziale Nr.1 din Eforie Nord, să meargă mai 

departe şi să bucure cu activităţile sale un număr cât mai mare dintre 

elevii oraşului Eforie Nord 

Prof. Stela Vârgoliu 
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Mesajul meu pentru România  

 Elevii și profesorii școlii noastre 

au transmis Mesajul pentru România. 

Activitatea s-a desfășurat în cadrul 

Proiectului județean 100 de ani de spirit 

românesc și a fost dedicată Zilei 

Naționale a României,  

 Au participat toți profesorii și 

elevii școlii. Alături de noi au fost re-

prezentanții Casei de Cultură și ai Aso-

ciației de părinți care ne-au susținut și 

au contribuit la succesul activității.  

 După intonarea   Imnului de stat, 

copiii au ridicat stegulețele și au rostit 

într-un glas  La mulți ani, România!! 

 A fost un moment emoționant 

care ne-a făcut pe toți să simțim 

românește! 

Prof. Florina Șerbu 
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Sănătatea începe din farfurie 
 
 Săptămâna “Şcoala Altfel” pentru ciclul primar din şcoala noastră, s-a 

încheiat vineri, 27 aprilie 2018 cu o activitate desfăşurată în parteneriat cu Selgros 

Agigea.  

 Selgros Cash&Carry România împreună cu Chef Cezar Munteanu 

derulează pentru al şaselea an consecutiv, programul educaţional „Sănătatea 

începe din farfurie”. Lansat în 2012 prin colaborarea cu Asociația Chef Cezar, 

programul Selgros contribuie la formarea opțiunilor copiilor pentru o 

alimentație sănătoasă. Proiectul de educaţie gastronomică învață copiii să 

devină mai conştienți de alegerea alimentelor, a produselor naturale, care 

provin din surse locale și să îşi formeze obiceiuri de mâncat sănătoase. 

Peste 200 de elevi din Şcoala Gimnazială Nr.1 din Eforie Nord, însoţiţi 

de cadre didactice şi părinţi au fost luat parte la o lecţie antrenantă de nutriţie 

sănătoasă. Au învăţat cât de important este să dezvolţi obiceiuri alimentare 

încă de la o vârstă fragedă. Copiii au nevoie de o relaţie echilibrată cu ali-

mentaţia, iar disciplina strictă în alimentaţie creşte rezistenţa lor faţă de o 

nutriţie sănătoasă. 

 Anul acesta, acţiunile se concentrează pe creşterea afinităţii şi 

ataşamentului copiilor faţă de legume şi fructe – super-alimente ale unei nutriţii 

echilibrate. Acestea sunt transformate, pe baza atributelor lor principale, în per-

sonaje supereroi de benzi desenate, cu superputeri, cu care copiii să se iden-

tifice şi care să le servească drept modele. 

Elevii din clasele I-IV incluşi în program vor urma lecţii împreună cu 

Chef Cezar, unul dintre cei mai cunoscuţi şi carismatici bucătari din România, 

precum şi cu profesorii din şcoli. Acestea vor fi continuate acasă, individual sau 

alături de părinţi, prin materiale educaţionale şi de divertisment. 

 Cei mici nu sunt în general mari fani ai fructelor şi legumelor 

sau sunt foarte selectivi, principala barieră fiind gustul. Prin combinaţii de ali-

mente şi tehnici de gătire, unele poate necunoscute părinţilor, reinventăm sau 

dăm mai mult gust legumelor şi fructelor, făcându-le astfel mai prezente în me-

sele zilnice ale celor mici. Educaţia copiilor prin joacă şi sprijinirea părinţilor 

cu informaţii şi sfaturi practice de gătit sunt elemente esenţiale ale evoluţiei 

spre o alimentaţie echilibrată şi sănătoasă. 

 Copiii de astăzi sunt adulţii de mâine şi este de datoria noastră să îi 

formăm într-un spirit al echilibrului în ceea ce priveşte alimentaţia. De aceea, 

ne dorim să îi apropiem mai mult pe copii de legume şi fructe şi să ajungă să le 

îndrăgească. Iar alături de specialişti să le oferim părinţilor o mână de ajutor 

pentru a înţelege că o nutriţie fără excese este calea potrivită pentru o viaţă 

sănătoasă.  Pe lângă gaşca de supereroi condusă de Chef Cezar Munteanu care 

a dorit să-i convingă pe elevi că  a mânca, trebuie să rămână o plăcere 

sănătoasă, un aport mare la reuşita acestei acţiuni l-au avut şi o parte din an-

gajaţii magazinului Selgros Constanţa Sud:  Andrei Alexandru Istrate, Cristian 

Ionuţ Bogdan, Roxana Vlad,  Alina Cocuţ,  Ciameta Anca, Paula Mihai, Raluca 

Craciun ,alături de conducerea magazinului. 

 La sfârşitul acestei activităţi, toţi copiii au primit materiale 

promoţionale şi alimente sănătoase care să-I determine să îndrăgească 

fructele şi legumele, iar acestea să ocupe un loc mai important în farfuria 

zilnică. Nu au fost trecute cu vederea nici acţiunile de educaţie durabilă, 

copiii, părinţii şi cadrele didactice fiind îndrumate să acceseze materiale 

online importante, broşuri dedicate celor mici şi celor mari, cu sfaturi de 

urmat pentru  alimentaţie sănătoasă. 

Broşura dedicată copiilor poate fi descărcată de aici:http://www.selgros.ro/

catalog/gasca-supereroi?id=75       Caietul de exerciţii pentru copii poate fi 

descărcat de aici: http://www.selgros.ro/catalog/brosura-retete?id=74      

Broşura de reţete şi sfaturi pentru părinţi poate fi descărcată de aici:http://

www.selgros.ro/catalog/caiet-lucru?id=73 

 Profesor Stela Vârgoliu 

 

http://www.selgros.ro/catalog/gasca-supereroi?id=75
http://www.selgros.ro/catalog/gasca-supereroi?id=75
http://www.selgros.ro/catalog/brosura-retete?id=74
http://www.selgros.ro/catalog/caiet-lucru?id=73
http://www.selgros.ro/catalog/caiet-lucru?id=73
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Around Europe 
 

I like travelling, I like all the landmarks from the 
world. But the best landmarks are in Europe. 

Last year I was in Turkey, with my family. I saw a lot 
of things in Turkey: flowers, lakes and more. 

I was at the beach, too! The water was so clear and 
beautiful, but so cold, because I swam in the sea. There I 
ate traditional food. 

I was in a city called Bodrum. Bodrum is a big city 
from Turkey. There are a lot of hotels in Bodrum. I was in 
a big one. I like this hotel, because it has many pools and 
restaurants.  

 Every day at 8:30 pm started parties with a lot of 
children! Next day I was so tired. 

When I was 5 years old, I was in Greece. Here was so 
beautiful! I went in Thassos, a popular island in Greece. 
The sea was so clear, like in Turkey. In Greece I went by 
a ship. 

Greece is a super place for a holiday! 
I was in Netherlands, too! I arrived there by plane. It 

was so scary, because that was the first time when I was 
flying by plane. In Netherlands was so pretty! All the peo-
ple were so nice! I was at the biggest airport from the 
Netherlands. 

In Norway was so cool! I visited a big city called Ber-
gen. In Norway is windy and rainy, but there were so 
many mountains and forests. I like Norway, because there, 
people are happy all the time. There are so many land-
marks in this country! An example is Hardanger fijord.  

In Norway I ate a lot of fish! The fish was delicious! 
But the view was amazing! All the trees, lakes and moun-
tains were so beautiful. I arrived in Norway by plane, like 
in Netherlands. The view from the plane was amazing! 
The clouds were so beautiful and they were like fluffy 
things. 

I went in Bulgaria 5 times, because I love this coun-
try! The weather is sunny and beautiful. I was in a lot of 
cities from Bulgaria with my family and my friends. 

There are a lot of restaurants and hotels in Bulgaria. 
These places are full every day, because Bulgaria is a nice 
country with a beautiful view! I a lot of photos from Bul-
garia. Here is one of all: 

All this time, when I travelled around Europe, was 
amazing! I saw and I learned new things.This experience 
was super! 

 
Sara Seitcadil, 5th B 
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My holiday in Europe 

 Traveling through Europe has been my dream since I 
was a child because European countries have always attracted 
and fascinated me. 

 If you like history and architecture four Milan is the 
best place to be. Milan offers a big variety of buid-
ings ,monuments and museums..When you hear “Milan” you 
thimk about The Duomo which was built in 1386 and became 
the symbol of Milan. You can also visit the Galleria Vittorio 
Emmanuelle 2 which was built in 1867. If you want to explore 
the city you can go to Sempione Park which is a huge park  
where various events take place here every year and it is in the 
middle of the city.After a rest there you can walk to the end of 
the parkvwhere you can find the Arc of Peace.All those sights 
together are just few reasons to visit MilanAfter a rest there you 
can walk to the end of the parkvwhere you can find the Arc of 
Place.  

 I was very lucky because I visited Vienna during the 
Christams time. Because we arrived at the hotel early we decid-
ed to walk around the Valks garden which is a public  park and 
it’s situated in the lights and markets.These markets were 
unique and we could buy warm tea,gingerbread and souvenirs. 
The next day we visited St. Stephen’s cathedral which is the 
symbol of Vienna and one of the most important Gothic struc-
tures in Austria. There were a lot of people who were very curi-
ous to find out things about Romania and they were very nice 
during the tour. St Stephan’s Cathedral is 107.2. meters long 
and it was four towers. What I liked best about Vienna was the 
Hundertwasser which was founded by Friedensreich Hunder-
twasser ,one of the most important Austrian artists. It is very 
close to the city centre and it seems like a fairy tale. Another 
place where you can go are the Schomebrunn Gardens. It is a 
fantastic place to visit and spend time but you have tobe very 
careful when you want to  go because me and my family didn’t 
enjoy it because it was a cloudy and windy day.  If you want to 
try the Austrian food you have to go to Naschmarkt which is 
the most famous maeket,here you will find suck a wide range 
of things to see,to eat and to drink. 

 In Romania there are a lot of places to visit and I think 
that hiking is the best thing to do. f you love nature and have a 
sense of adventure you won’t be disappointed. If you decide to 
go ”The Old Ladies” which is a place surrounded by legend.It 
is said that an old woman Dochia was transformed in rock to-
gether with her sheep in this place. If you don’t want to go by 
the cable car you can walk and the journey takes 3 hours but it 
is very relaxing for those who want to enjoy the landscape. 

Another place where you can go is Bran Castle which is amaz-
ing. 

If you go in Romania during the summer time you have to 
come to Constanta or Eforie Nord. Here you will find friendly 
people, beautiful beaches and a lot of interesting places to visit. 

     The next country where I would like to visit is France. 

Andreea Rătăvoi, 7th grade 
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Ma chère mère, 

    Je veux commencer par te dire 
combien je t’aime! Tu as été la première per-
sonne qui m’a aimé et la première personne 
que j’ai aimée. Tu es la plus puissante femme 
que je sais, tu es plein d’amour et de motiva-
tion et je suis très heureuse parce  que tu es ma 
mère.  

J’ai décidé d`écrire  cette lettre parce que je 
sais que maintenant, en France, c’est La fête 
des mères. La fête des mères est une bonne 
occasion pour célébrer les plus importantes 
personnes de nos vies. Je sais que  nous par-
lons tous les jours, mais  je veux te tenir au 
courant: mon frère, Andrei, se porte mieux à 
l’école et Amalia a fait les premiers pas il y a 
quelques jours. Grand-mère passe son temps 
dans le jardin .Je lui dis de renoncer, mais elle 
ne veut pas. Il y a en encore peu de temps  jus-
qu’à la fin de l’année scolaire. Je suis la pre-
mière de la classe et j`espère de rester la pre-
mière.  J`attends impatiemment les  vacances 
d’été et je t`attends chez nous. Quand tu vas 
venir, nous allons ensemble à mon premier 
concert et nous allons aller à la plage tous les 
jours.  Nous pouvons apprendre Amalya à na-
ger! Quand tu vas rentrer en France, nous pou-
vons aller avec toi? En vacances, une semaine. 
Nous allons visiter  Paris, le Tour Eiffel, le 
Musée du Louvre et Disneyland! 

Prends ce plan en compte au moins! Nous 
t’aimons et tu nous manque, à tous! Bonne 
fête, maman!     

Bisous, Aysel! 

Ablez Aysel-Eylul, classe VI A 

La mère 

 

La mère! Qui est  la mère? 

 Avec une voix magique qui chasse tous ce qui est mal, 

avec un regard doux, la mère est la plus importante et aimée être 

pour chaque personne. 

 Elle est là du commencement jusqu'à la  fin de la vie. Elle 

t'aide chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque année avec 

les devoirs, les questions quotidiennes  ou incommodes, quand tu es 

malade physique ou sentimental. La mère  est simplement la per-

sonne parfaite; quels souhaits peux-tu avoir pour elle? 

 Même si elle est sévère parfois, elle te punit, tu te flaches 

et tu la flaches aussi, elle t'aimera.          Nous, les enfants, pouvons 

offrir à nos mères notre appréciation par bons résultats à l'école ou 

avec un peu d'aide dans la maison. Nous pouvons offrir notre appré-

ciation par un bon comportement aussi. En tout cas, elle t'aimera. 

 Ce sont des mères qui n'ont  pas de temps pour jouer avec 

leurs enfants: elles travaillent beaucoup pour leur offrir une bonne 

vie. Elles, peut-être,  malades ou fatiguées ,elles  nous aimeront. 

 Dans tout le monde ce sont des familles qui n'ont pas 

d`argents pour entretenir leur enfants. Ces familles demandent l'aide 

des orphelinats ou leurs petits peuvent recevoir ce qu` à la maison 

leur manquent. Ces mères ont un sentiment terrible de douleur parce 

qu`elles doivent  renoncer au plus innocent et important être de la  

Terre. Ces enfants doivent savoir que leur mères les aimeront et ont 

fait ça seulement pour leur bien être. 

 Ce sont des familles qui ont beaucoup d'argent, beaucoup 

de temps, mais elles n'aiment pas leurs enfants. Ces personnes n'ont 

pas de cœur. Même les animaux ont des bébés et ne les abandon-

nent pas. Ils leur offrent de la nourriture et du soin .Leurs mères 

sont leurs chefs, leurs protecteurs, toute leur vie. Si tu veux les atta-

quer, les mères t’assailliront milles fois plus forte. 

  Selon toi, qui est la mère? Selon moi, la mère, c`est  tout ! 

  Alexandru  Tiliuță, classe 7B 

Merci, ma mère ! 

Quand un enfant a 6 ans il fait beaucoup d'erreurs sans vouloir et j'ai fait une erreur dont je me souviens  encore 

aujourd'hui.  Je réalise que je fais toujours les mêmes erreurs, mais je ne leur donne plus d'importance. 

 Dans mon premier jour d'école je me sentais bizarre, j'avais peur, mais j'étais aussi excité en même temps, donc je 

voulais apporter mon seul ami que j'avais, un ours en peluche. Il m'aurait donné du courage et je me serais senti mieux si je 

savais que j'avais au moins un ami avec moi. Quand ma mère a réalisé que je voulais l'emmener à l'école avec moi elle m'a 

demandé de le laisser à la maison parce qu'il y avait un risque de le perdre, je ne l'ai pas écouté et j'ai fait ce que je voulais. 

Après m'avoir amené à l'école, elle a dû partir et quand j'ai vu que j'étais seul avec ces enfants et l'enseignant, je voulais aller 

avec elle. Quand ma mère est venue à l'école, elle a vu que je n'allais pas bien et que toute mère a demandé quel est le pro-

blème. J'ai dit à ma mère comment tous les enfants se moquaient de moi à cause de mon ours et je ne voulais pas retourner à 

cet endroit. Elle a essayé de me calmer et a essayé de me donner quelques conseils… elle m'a dit de ne pas écouter les opi-

nions des autres si je suis heureux avec moi-même. Mais ces enfants avaient raison, ou c'est que je pensais en ce moment-là, 

je n'ai pas écouté ma mère et j'ai jeté cet ours. Elle a essayé de m'expliquer que je n'avais pas besoin de faire ça et que je n'ai 

pas besoin de changer pour les autres, mais tout ce que j'ai fait était  l'ignorer et j'ai réalisé que je l'ai blessée avec mon com-

portement. Elle a dit qu'elle était en colère contre moi et qu'elle ne me parlera plus, je me sentais très mal cette nuit-là, alors 

j'ai commencé à écrire une lettre d'excuses et je lui ai dit combien je l'aime, j'ai laissé le billet à côté d'elle pour le voir le 

matin. J'ai réalisé qu'elle voulait juste m'aider et elle veut mon bien, mais j'oublie ces choses. 

 Nous devrions tous apprécier les mères parce qu'il n'y a personne qui nous veut mieux que notre propre mère. C'est 

pourquoi la fête des mères est un jour important et nous devons remercier les femmes qui nous ont grandis. Elles le font en-

core ! 

Diana Vane, classe 7B 
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La langue française est im-
portante !  

Nous devons l’apprendre 
parce que nous avons du temps. 
Quand nous finirons les études, nous 
serons occupés avec le travail et nous 
ne pourrons plus l`apprendre.  

La langue française est belle 
et la culture et la civilisation de la 
France sont aussi merveilleuses ! 
C'est une langue internationale et 
beaucoup de gens parlent français. 
Elle peut nous aider beaucoup.   On 
ne peut pas savoir quelle occasion se 
montre. On peut arriver en Belgique, 
en France ou au Canada. On ne sait 
jamais. 

 
Tania Babu, classe VII B 

Le français...quelle belle, harmonieuse et élégante langue ! 

Une langue si belle que les copains de notre  école apprennent avec 

amour. 

En ce qui me concerne, le  français m'aidera parce que je vais 

habiter en France et, sans le français, je ne peux pas me débrouiller. 

Le français peut être utile  à tout le monde dans les petits voyages. La 

France est un beau pays et mérite d'être vu à tout moment. 

Bien que la plupart  des gens connaissent l'anglais, il est im-
portant de connaître deux langues étrangères. Le français est acces-
sible et  devient la deuxième langue dans les priorités des gens. Après 
avoir étudié cette langue pendant deux années, j`ai appris à apprécier 
son expressivité et son pouvoir. J`ai trouvé des poèmes, des livres, 
des chansons traduits du français dans n'importe quelle autre langue, 
mais ils sonnent toujours mieux dans la langue dans laquelle ils ont 
été créés. Des livres comme Le Petit Prince, les romans de Jules 
Verne ou des chansons comme Je t'aime et Je suis malade ont une 
expressivité particulière dans la langue dans laquelle ils ont été écrits. 

Gherasă Bianca Nicoleta, classe VI A 

La ville sombre… 

  

 Il y a longtemps il y avait une ville sombre. C'était la ville des vilains. Il y avait très peu de temps 

dans la ville après les guerres spectaculaires et sanglantes qui ont eu lieu entre les puissances du bien et du 

mal. La première et la plus ancienne guerre, "La guerre Pantera”, a été gagnée par le bien, mais ce qui n'est 

pas connu, c'est que…les  super héros ont été sabotés. Au milieu de la ville a été lancée  une bombe avec le 

virus de “Fou Chapelier”, et tous les super-héros sont devenus vilains. Le virus révélait la moindre forme 

d'obscurité et vous transformait en un homme impitoyable et mauvais. Mais l'exception à la règle existe. 

Une seule fille est restée non infectée. Un super-héros, un dernier espoir. 

Elle s'appelait Ivonne Dupont. Elle était une jeune femme aux yeux noirs comme chancre, aux che-

veux longs et rouges comme la fourrure de renard, aux grandes lèvres roses et l'âme pure d'un enfant. Sa 

grande puissance était la voix, parce qu’elle avait une voix d'ange. Ses chansons pourraient le rendre impos-

sible, mais malgré cela, sa voix n'était pas un antidote pour les amis infectés. Il y a plusieurs années, Ivonne 

a décidé qu'il est temps de découvrir ce qui s'est vraiment passé. Elle avait une sorte d'amnésie, comme si 

quelqu'un les avait effacés de sa mémoire. Elle se souvient seulement de petits fragments tortueux de La 

guerre de Pantera. Après de nombreuses recherches approfondies, Ivonne retrouve sa mémoire. Le puzzle 

dans son esprit était complet.  

Mais ce n'était pas quelque chose qui la ravissait, ni même la terrifiait. Découvrez que sa mère qui la 

croyait être morte de la peste noire ,l'avait abandonné quand Ivonne avait une semaine de la vie, pour le 

pouvoir du mal .Sa mère, Adelaide, était une femme méchante, avec de longs cheveux noirs, avec des yeux 

bleus comme le ciel, avec une peau blanche comme l'écume de la mer et une voix aussi charmante que la 

voix d` Ivonne. Adélaide a créé une cour secrète après La guerre de Pantera qui était en charge de la ville, la 

Cour de Hiboux. Madame Dupont savait que sa fille, Ivonne a finalement été tuée à la fin de la guerre, et a 

donc créé un hibou cristal comme antidote au virus. Seule la voix d'un ange pourrait briser le hibou pour 

libérer les virus. 

Ivonne a réalisé que c'était une prophétie qui devait être accomplie par elle-même. Sa mère vivait 

dans la partie confidentielle de la ville. Ce n'était pas très facile d'entrer dans cette partie parce que l'entrée 

était très bien gardée, mais Ivonne l'a fait. Ivonne a trouvé sa mère qui avait le hibou, et quand elle a chanté, 

le hibou et sa mère Adelaide se sont cassés comme le verre. 

Blânzeanu Daria Elene, classe VII A 
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Gânduri  despre școală 

 Pentru mine școala este un drum al 

viitorului și al înțelepciunii, un loc în care ai 

posibilitatea de a aduna cunoștințe noi. 

 Școala este pentru mine o a doua casă 

unde am colegi cu care mă înțeleg bine. Îmi place 

să merg la școală. Pentru mine școala înseamnă o 

parte din viață. Mă ajută să devin un om mai bun 

și mai înțelept, asta și datorită doamnei noastre 

învățătoare. 

Andronachi David, clasa I A 

 

 În clasa I am aflat cât de frumos e să ne 

jucăm , am descoperit tot alfabetul și am reușit 

astfel să citesc orice carte. Mi-a plăcut 

activitatea de Crăciun unde am participat la târg 

cu produse făcute de noi . Clasa I se sfârșește, 

dar imi pare bine că am învățat multe lucruri. 

Constantin Ilinca,  clasa I A  

 

Sunt elevă în clasa I A. Îmi place școala 

pentru că facem activități frumoase, pregătim 

serbări școlare, participăm la concursuri. În 

fiecare zi învățăm lucruri noi, aici am învățat să 

scriem și să citim. Îmi plac foarte mult și colegii 

pentru că sunt prietenoși și ne jucăm împreună în 

pauze. O iubim pe doamna învățătoare că este 

bună cu noi și ne ajută să învățăm. 

Brangă Alexia, clasa I A 

 

Îmi place foarte mult că învăț lucruri noi în 

această școală. Îmi place că activitățile se 

desfășoară interesant și suntem încurajați de 

doamna învățătoare. 

Zaporojan Daria, clasa I A 

 

Eu consider că rolul școlii este de a 

învăța și de a forma copiii. Datorită activităților 

din școală eu am început să fiu mai creativ, mai 

inspirat. O experiența de neuitat a fost Săptămâna 

Altfel. 

Giurgea Patrick, clasa I A 

Clasa I A 
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 Mie îmi place la școală că învățăm litere, socotim, 

citim. Îmi place să mă joc cu colegii mei jocurile pe care le-am 

învățat. 

Eu cred că școala este importantă și folositoare. 

Scânteie Mario, clasa I A 

 

 ,Ce îmi place mie la școală este faptul că mă învață o 

grămadă de lucruri noi.  

Ce îmi place și mai mult la școală este faptul că mi-am 

făcut o grămadă de prieteni. 

Ce îmi place cel mai mult la școală sunt orele de 

matematică și arte. 

Salomiea Andrei, clasa I A 

 

Sunt elevă în clasa întâi. Îmi place foarte mult la școală. 

Aici am descoperit lumea pas cu pas: vraja abecedarului, magia 

cifrelor. 

Doamna învățătoare, cu bunătatea și răbdarea ei, este 

mama mea de la școală. M-a îndrumat să citesc mult, să învăț 

mult și m-a sprijinit să obțin rezultatele cele mai bune. 

Școala este locul meu preferat. 

Dobre Elisa, clasa I A  

 

Mie îmi place mult la școală, 

Să pictez, să colorez, 

Să mă bucur de culori. 

Dar și timpul petrecut 

La plimbare în natură. 

Floricele, pomi și iarbă 

Toate sunt un curcubeu!” 

Mușoiu Bianca,  clasa I A 

 

,Îmi place școala, imi plac activitățile școlare, desenul și 

să mă loc în curtea școlii. O iubesc pe doamna învățătoare. 

Uneori mai fac năzbâtii, dar îmi dau silința să fiu un elev bun și 

silitor. Îmi place școala mea și îmi plac lecțiile făcute cu 

doamna învățătoare. 

Moldovan Alessandro, clasa I A 

Clasa I A 
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“Frumoşii mei” 

Aşa le-a spus doamna învățătoare copiilor din clasa a I a B de când s-au 

întâlnit pentru prima dată în curtea şcolii. Povestea noastră începe, ca multe alte 

poveşti legate de şcoală, la mijocul lunii septembrie, într-o zi blândă de toamnă 

când soarele mângâia pământul cu lumina sa generoasă şi dezmierda părul 

copiilor fremătători adunați in curtea şcolii pentru începerea anului şcolar. 

Ca in multe situații şi începutul frumoasei noastre poveşti a fost  uşor şi 

greu în acelaşi timp. Copiilor le-a fost poate greu să stea ascultători în bănci şi să 

se aplece cu atenție asupra literelor şi cifrelor migăloase, doamnei învățătoare 

sigur nu i-a fost uşor să îi ințeleagă la început şi să îi îndrume cu atata răbdare pe 

fiecare în parte. Și părinții au avut nevoie de sfaturile şi de înțelegerea doamnei 

învățătoare. Dumneaei a găsit timp şi resurse sufleteşti pentru toți. Cu multă 

dragoste şi dăruire, lucrurile şi-au urmat cursul lor firesc. Privind înapoi cu 

nostalgie şi făcând un bilanț al timpului scurs şi cunoştințelor acumulate, nu pot 

să nu remarc distanța dintre ziua aceea din septembrie, în care mulți din elevii 

clasei abia ştiau să-şi scrie numele mic cu litere mari şi dezordonate de tipar şi să 

socoteasca pe degete de la 1 la 10, şi elevii care astăzi citesc un text cursiv, 

stăpânesc tainele scrisului de mână şi rezolvă calcule complicate. Timpul scurs 

nu e mult, dar cunoştințele acumulate sunt fără îndoială impresionante. Este în 

primul rând meritul doamnei învățătoare Memiş Feiza, este meritul elevilor săi 

sclipitori şi al părințior care îi sprijină cu atenție şi dragoste. Școala şi mersul său 

spre success sunt o lucrare comună…cadre didactice, elevi, parinți, societate. În 

povestea noastră toate acestea se regăsesc şi se împletesc armonios. 

Povestea noastră nu se limitează la granițele demersului didactic, 

relația şcoală-elev- părinte s-a derulat şi pe alte planuri. Doamna învațatoare i-a 

învațat pe copii să dăruiască, explicându-le cât de important este să ne gândim 

la cei din jurul nostru şi să-i ajutăm pe cei care au nevoie de noi. Au fost 

organizate acțiuni caritabile de strângeri de fonduri şi donații către instituțiile de 

ocrotire din zona. Copiii au învațat să facă lucruri minunate, pe care le-au 

valorificat în cadrul Târgului de Crăciun organizat în cadrul şcolii.  

Valoarea cunoştințelor acumulate de “frumoşii” doamnei învațatoare 

Memiş a fost confirmată şi răsplătită în numeroase competiții şcolare, diplomele 

obținute sunt la loc de cinste pe panoul clasei. Copiii se mândresc cu ele şi le 

arată cu plăcere oricui îi vizitează.  

Săptămâna altfel a fost un bun prilej ca relațiile de prietenie să se 

adânceasca şi bucuria de a fi împreună dincolo de şcoală să îşi găsească 

împlinirea deplină. Copiii şi Doamna, aşa cum o strigă ei plini de afecțiune atunci 

când o îmbrațişează, au fost la film, la teatru, au făcut o excursie în Tulcea şi în  

Delta Dunării şi s-au bucurat de o zi minunată pe malul mării. Și să nu vă 

închipuiți că v-am spus tot…nici pe departe, “Frumoşii şi Doamna” îşî au 

secretele lor! Au multe poveşti frumoase şi amuzante despre ceea ce fac ei zi de 

zi la şcoală. 

Poveştii noastre îi lipseşte un sfarşit şi ştiți de ce? Pentru că deşi este 

atât de densă, ea este, în fapt doar un început, este începutul unei mari prietenii 

şi începutul unei perioade de formare care va fi minunată pentru eroii din 

povestea noastră. O să vă ținem la curent cu ceea ce se va mai petrece cu ei de 

acum înainte!  

Înv. Memiș Feiza 

Clasa I B 
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Clasa a II-a B 
Primăvara 

 
Primăvara a venit 
Şi natura s-a trezit. 
Rândunica a sosit 

Totu-n jur a înmugurit. 
 

Natura-ncepe a se trezi 
Cu multe flori si fluturaşi, 
Adie vânt de primăvară, 

Bine-ai venit, drăguţa mea! 
 

Roman Rebecca , clasa a II-a B 
 

Excursie la Tulcea 

 

         Într-o zi frumoasă de aprilie, împreună 

cu doamna învăţătoare şi colegii mei, am 

mers la Tulcea în excursie. M-am bucurat de 

călătoria până acolo şi de faptul că am vizitat 

Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării 

unde am văzut o mulţime de peşti şi animale. 

După aceea am mers cu vaporaşul in Deltă, 

unde am putut admira peisajul minunat. Am 

mai văzut în Deltă multe lacuri şi case făcute 

de pescari. 

         Este frumos să te plimbi în natură cu 

vaporul pe canale şi lacuri, să asculţi 

mişcările copacilor! Este o linişte de 

nedescris!  

          Pe lângă toate acestea păsările te 

încântă şi ele cu muzica lor.  La întoarcere am 

vizitat  

Geamia Ali-Gazi Pașa sau Moscheea 

Babadag este un monument istoric și de 

arhitectură religioasă situat în centrul 

orașului Babadag. Geamia a fost ridicată în 

anul 1609 sau 1610. Acolo am văzut 

mormântul celui care a ridicat acea Moschee. 

Şi acolo a fost frumos. Pe drumul de 

întoarcere am cam adormit  şi am mâncat . 

Când am ajuns acasă părinţii ne aşteptau cu 

nerăbdare si bucuroşi când ne-au revăzut. 

          Ne-am distrat pe cinste toţi! A fost o 

excursie frumoasă ce ne-a plăcut tuturor. Îmi 

mai doresc o astfel de excursie! 

                           

Bereş Alida Edith, clasa a II-a B  

                 

La teatru 
 

    Era o zi frumoasă de primăvară. 
Eu şi colegii mei împreună cu doamna 
învăţătoare, aşteptam cu nerăbdare, 
autocarul ce ne va purta la teatru. Când am 
ajuns acolo am văzut o multime de copii. 
Ne-am ocupat fiecare locurile şi aşteptam 
fascinati inceperea piesei de teatru. Totul 
era atat de real! Parcă eram într-o lume de 
basm. 
  După terminarea piesei de teatru 
am plecat toti plini de entuziasm şi am 
decis că ne vom întoarce cât de curând. A 
fost o zi minunată! 

Tănase Mario-Teodor, clasa a II-a B  

La film 

    Într-o zi de mai, din Săptămâna Şcoala Altfel, 

am fost şi la film. Pe drum ne-am distrat de 

minune. Filmul a fost o surpriza şi abia acolo am 

aflat că se numea „Raţă, raţă, gâscă”, un desen 

animat ce a avut aventura, acţiune si comedie. A 

fost interesant pentru că a avut ca şi personaje , 

animale.  Din experienta personajelor am învăţat 

că nu trebuie să te îndepărtezi de grup. 

   După aceea am fost la McDonalds unde am 

măncat şi am conversat cu colegii. Pe drumul de 

întoarcere am vorbit despre acţiunea filmului.  

    Sper ca doamna să ne mai duca la film şi altă 

dată! 

                  Horga Eduard-Ştefan, clasa a II-a B  

Doamna mea, învăţătoare 

          Doamna învăţătoare este bună cu noi. Ne 

învaţă lucruri noi învăţând prin multe jocuri. 

Mă bucur că e învăţătoarea mea! Are ochii 

căprui, părul blond şi ochelari frumoşi. Este 

înaltă şi cochetă. Este frumoasă şi nu ne lasă la 

greu, dându-ne sfaturi bune mereu. Ne 

încurajează şi ţine cont de ceea ce ne dorim noi. 

Are mare grijă de noi. Nu aş vrea să schimb 

nimic la ea. Eu cred că predă cât mai distractiv 

pentru noi . 

Horga Eduard-Ştefan, clasa a II-a B  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Babadag
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Impresii ale puştilor de clasa a a II-a  despre  

“Şcoala care ne place” 

 

“Ce pot spune? Mi-a plӑcut mult clasa a II-a …. tabla ȋnmulţirii, 

ȋmpӑrţirea, texte frumoase de citit, proiecte, cȃte şi mai cȃte … Dar, cel 

mai minunat moment din clasa a II-a a fost mai lung, a durat chiar o 

sӑptӑmȃnӑ intreagӑ: a fost sӑptӑmȃna ȋn care am fost ȋn “Şcoala altfel”. 

Atunci, lucrurile au fost diferite: am plecat ȋn excursii, m-am jucat ȋn aer 

liber cu colegii, am vizitat locuri interesante şi m-am relaxat. Mi-aş dori 

ca anul viitor sӑ repet experienţa.” 

Tudose Patrik, clasa a II-a A    

 

Clasa a II-a a fost minunatӑ. Aş vrea sӑ spun cӑ sunt fericitӑ cӑ 

fac parte din clasa a II-a A. Am 28 de colegi frumoşi, prietenoşi şi 

deştepţi. Ne ajutӑm ȋntre noi şi ne jucӑm frumos. Mi s-a pӑrut cӑ acest 

an şcolar a trecut foarte repede. Au fost atȃtea momente frumoase, ȋncȃt 

n-aş putea sӑ fac un clasament. Aştept cu bucurie sfȃrşitul anului şcolar 

şi apoi Tabara de varӑ din Bucovina, unde vom merge cu doamna 

noastrӑ. 

Cӑlinescu Adelina Gabriela, clasa a II-a A 

  

Sunt un bӑiat din clasa a II-a şi ȋmi place tare mult sӑ merg la 

şcoalӑ. Acolo am avut parte de foarte multe clipe frumoase. Cel mai 

frumos moment a fost atunci cȃnd am reuşit sӑ-i facem doamnei 

ȋnvӑţӑtoare o surprizӑ de ziua dumneaei de naştere. A fost un moment 

plin de emoţie, fericire şi iubire. Ne-am bucurat alӑturi de doamna 

vizionȃnd un filmuleţ ȋn care apar toţii elevii clasei noastre, urȃndu-i: 

“La multi ani!”. Ziua s-a ȋncheiat cu zȃmbete şi ȋmbrӑţişӑri.” 

Meneveli Aaden, clasa a II-a A 

 

A sosit ziua ȋn care am plӑnuit excursia la Bucureşti. Dimineaţӑ 

ne-am ȋntȃlnit ȋn faţa şcolii pentru a aştepta autocarul. Ȋn drum spre 

Bucureşti, am povestit ȋntȃmplӑri hazlii şi  ne-am distrat. Ajunşi la 

destinaţie, am vizitat Muzeul Grigore Antipa, Grӑdina Zoologicӑ, dar nu 

am ratat nici Mc’Donalds-ul, chiar dacӑ ne strӑduim sӑ-l evitӑm cȃt mai 

mult. Cu colegii … e altceva, se pot face excepţii. Dupӑ toate acestea , 

am plecat obosiţi cӑtre casӑ, dar, totodatӑ, şi fericiţi, dorindu-ne sӑ 

repetӑm aceastӑ experienţӑ minunatӑ. 

Curt-Sein Dalia, clasa a II-a A 

 

Mie mi-a plӑcut fiecare moment petrecut cu colegii mei şi cu 

doamna. Multe activitӑţi au fost foarte frumoase, dar momentul preferat 

a fost Tȃrgul de Crӑciun şi Concursul “Clasa cea mai frumos 

impodobitӑ”. Clasa mea a obţinut locul I şi noi am fost foarte fericiţi. 

Foarte mult ne-am bucurat de faptul cӑ produsele noastre au fost 

apreciate şi s-au vȃndut foarte bine la tȃrg. 

Miraş Yasmine, clasa a II-a A 

Clasa a II-a A 
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Eu am fost ȋncȃntatӑ de activitӑţile de la 

proiectele la care am participat: “Ora de NET” şi “ABC-

ul emoţiilor”. Mi s-au pӑrut nişte activitӑţi deosebite, pe 

care le aşteptam cu mare nerӑbdare. Am simţit cӑ şi 

colegii mei au fost la fel de ȋncȃntaţi. 

Cinteanu Rebecca Raisa, clasa a II-a A 

 

Mie mi-a plӑcut atunci cȃnd am fӑcut serbarea 

pentru Moş Crӑciun. Aveam nişte replici uşoare şi 

haioase. A trebuit sӑ mӑ ȋmbrac “şmechereşte”, deoarece 

eram ȋn echipa copiilor “teribili”. A fost foarte amuzant, 

iar pӑrinţii au rȃs ȋn hohote tot timpul. Momentul cel mai 

tare a fost cȃnd şi-a fӑcut apariţia “Moş Crӑciun”. A fost 

o serbare pe cinste 

Blȃnzeanu Tudor Ioan, clasa a II-a A 

 

Mie mi-a plӑcut cel mai mult Tabӑra de creaţie 

de la Voineasa. Am petrecut acolo o sӑptӑmȃnӑ foarte 

frumoasӑ. Am avut un program cu multe activitӑţi care 

ne-au fӑcut plӑcere: picturӑ pe textile, pe piatrӑ, quilling, 

modelaj, drumeţii, excursii, petreceri, chiar şi aniversarea 

unei colege. Mi-a plӑcut cel mai mult faptul cӑ pe drumul 

de ȋntoarcere ne-am “echipat” cu tricourile pe care ni le-

am pictat singuri şi pe care aveam autografele tuturor 

colegilor de tabara. Pӑrinţii au fost foarte ȋncȃntaţi cȃnd 

ne-au vӑzut aşa. 

Culuş Theodora- Maria, clasa a II-a A 

 

Sӑptӑmȃna Şcoala Altfel a fost, pentru mine, cea 

mai plӑcutӑ perioadӑ din acest an şcolar. Fiecare zi a fost 

deosebitӑ. Eu le-am aşteptat pe fiecare cu mare 

entuziasm şi nu am fost dezamӑgitӑ. Eu sunt o fetiţӑ 

jucӑuşӑ şi zburdalnicӑ şi, de aceea, cel mai mult mi-a 

plӑcut ziua pe care am petrecut-o ȋn naturӑ. Am fӑcut o 

drumeţie prin pӑdure, la capӑtul cӑreia am vӑzut ruinele 

unei cetӑţi vechi, ne-am costumat ȋn cavaleri medievali şi 

am luat cȃteva lecţii de tir cu arcul. A fost 

nemaipomenit! 

Preda Cristiana, clasa a II-a A 

 

Clasa a II-a A 



17 

Clasa a III-a B 

Tulcea. O zi cu bucurii 

 

 Plănuisem această zi, împreună cu doamna învățătoare şi 

colegii, încă din luna decembrie, când la târgul de Crăciun am strâns 

bani din vânzarea creațiilor noastre şi am stabilit să îi folosim pentru a 

vizita Tulcea. 

 Eram nerăbdători  să vedem locuri noi şi să petrecem timp 

împreună. Ziua a început cu o mică peripeție. După nici 20 km, maşina 

în care ne aflam dă semne că nu mai vrea să ne ducă mai departe. 

Când îngrijorarea a trecut şi am găsit alt microbuz disponibil, am 

profitat de mica aşteptare pentru a ne distra împreună. 

Primul popas a fost în pădurea de la Babadag, unde am vizitat o mică 

rezervație de animale. Drumul până la Tulcea a fost plin de veselie, iar 

priveliştea încântătoare. 

 Ajunşi la destinație, prima vizită a fost la Centru Muzeal Eco-

Turistic Delta Dunării. Acolo am văzut o expoziție cu decoruri ce redau 

cu fidelitate habitate specifice Deltei Dunării: 46 specii de plante, 3 

specii de reptile, 44 specii de păsări şi 12 specii de mamifere, 

prezentate în diverse ipostaze. 

 A urmat acvariul cu 24 specii de peşti întâlniți in Delta Dunării 

si Marea Neagră, 23 specii de peşti de recif şi 6 specii de corali. 

În apropierea falezei se află şi Muzeul de Etnografie si Artă Populară.  

Situat într-o clădire din 1927, cu arhitectură foarte frumoasă, el 

adăposteşte aproximativ 8000 de piese în colecțiile de artă populară şi 

port popular. 

 Cel mai mult m-a impresionat Muzeul de Arta din Tulcea. 

Clădirea a fot ridicată în 1865 şi conține 7015  lucrări, printre care şi 

pictori renumiți cum ar fi: Teodor Aman, Nicolae Grigorescu, Theodor 

Pallady, Nicolae Tonitza, Camil Ressu şi alții. 

Excursia a continuat cu o plimbare pe faleza Tulcea şi o masă între 

colegi. 

A fost o zi plină de bucurii şi informații noi. Sunt fericit că am petrecut 

o zi minunată alături de colegi şi doamna învățătoare. 

 

Rareș Ștefan Ionescu, cls a III a B 
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CELE MAI BUNE PRIETENE… LA MASĂ 

 De mici auzim că bomboanele, ciocolata, sucurile, 

cipsurile, cartofii prăjinţi nu sunt alimente sănătoase. Dar ce 

este sănătos??? Doamna învăţătoare  Istrate Elena a organi-

zat o activitate din care am aflat cum să măncăm sănătos. Ne

-a pregătit o prezentare cu piramida alimentelor şi ne-a ex-

plicat că sănătatea începe din farfurie şi cu un mic dejun 

sănătos.  

 Corpul uman este ca un autoturism. Are şi el nevoie 

de energie. Fructele şi legumele sunt prietenii nostri care  

asigură combustibilul necesar şi de aceea este important să le 

consumăm dimineaţa fie întregi, fie transformate în sucuri 

delicioase, bogate în vitamin C şi alte vitamine şi minerale 

esenţiale bunei funcţionări a organismului 

 Vitamina C se găseşte mai ales în frunzele verzi cum 

sunt cele de pătrunjel, leuştean, mărar, telina, spanac, ştevie,  

în ardei, ceapă verde, dar şi în fructe precum portocale, 

lămâi, mere, pere, affine; Vitamina E  în migdale, nuci; 

Vitamina A în: lămâi, portocale, ananas, grapefruit, caise; 

Vitamina B în:banane, struguri, portocale, pere, migdale 

 Consumul insuficient de fructe şi legume pe perio-

ade lungi de timp, precum şi monotonia în consumul aces-

tora pot conduce la carenţe de vitamine şi minerale, care mai 

departe pot genera o gamă foarte largă de probleme de 

sănătate. Cel mai frecvent ne întâlnim cu imunitate scăzută, 

îmbolnăviri frecvente (mai ales probleme respiratorii), stare 

de oboseală permanentă, apatie etc 

 Impreună cu colegii am realizat  un mic dejun deli-

cios: o sălată de fructe.  

Este foarte uşor de făcut! Oricine poate! Cei mititei trebuie 

ajutaţi de părinţi. Alegeţi fructele care vă plac cel mai mult 

şi tăiaţi-le bucăţele! Amestecaţi totul şi gata! 

 Inainte de toate trebuie să ştiţi că este obligatoriu să 

spălaţi foarte bine fructele pentru a îndepărta pesticidele şi 

microbii. Si să faceţi sport!! 

 

Patricia Alistar, cls. a III-a B 

Coșulețul cu legume 

De dimineață mama s-a gândit 
Și-un cosuleț frumos a pregătit. 
Din grădina să adune, 
Pentru o supiță câteva legume. 
 
Le ia pe rând, în coșuleț le pune, 
Sunt numai vitamine bune. 
Toate sunt proaspete și aromate 
Și-așteaptă ca să fie adunate. 

 
Un morcovel mai rotofei, 
Stă vesel lângă un ardei. 
Și amândoi nu au răbdare 
Să meargă iute la plimbare. 

 
Trei roșioare vorbărețe, 
Sunt lânga două verze crețe, 
Cinci păstârnaci toți îndrăzneți 
Se ceartă-ntruna cu doi castraveți. 

 
Și într-un colț de coșuleț, 
Se-ascunde un dovlecel mai nătăfleț 
O vânătă se uită îmbufnată, 
La o păstaie galbenă și lată. 

 
Cartoful mare dolofan, 
Se-apropie de-un leuștean. 
Iar cepele mari, roșcate, 
Sunt puse deasupra la toate. 

 
Pe rând sunt curățate și spălate, 
Cu grijă în cubulețe tăiate, 
Și-ndată supa este pregătită 
Pentru fetița școlăriță. 
 

Înv. Istrate Elena                                                          
    
    

Clasa a III-a B 
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Clasa a III-a C 
  Școala Altfel    

  Mie mi-a plăcut mult la scoală săptămâna în care am avut ”Școala Altfel”. 

Să vă povestesc cum a fost : Prima zi am gătit sandwich-uri trăsnite.Doamna învățătoare ne-a 

adus ingredientele necesare, le-a împărțit în mod egal la toți din clasa. După aceea ne-am 

apucat să facem sandwich-uri trăznite. Eu m-am străduit să fac sandwich-ul perfect tăiat. Mi-a 

reusit . I-am făcut o guriță și ochii. A durat ceva.  După câteva fotografii făcute de doamna și 

hămesiți ne-am apucat să mâncăm cu mare poftă sandwich-urile. Am terminat de mâncat  

exact când s-a sunat pentru pauză. În următoarea oră, când a intrat doamna în clasă ne-a anun-

țat că ne va învăța să pregătim un tort , dar îl vom mânca a doua zi căci trebuia să stea la rece 

câteva ore. Dupa 35 de minute am terminat de făcut tortul, apoi am notat rețeta pentru a o 

putea încerca și acasă 

 A doua zi am mers la Teatrul pentru copii și tineret ”Căluțul de Mare” împreuna cu 

colegii mei. Am văzut piesa “Inima de piatră”. M-au impresionat efectele de lumini, mai ales 

când în sală se facea întuneric și mi-a mai plăcut când s-au auzit aplauzele copiilor pentru 

actori. 

 În ziua următoare am stat în clasă și am pictat pe sticlă. Toți eram concentrați și 

încercam să facem picturile cât mai corect. Eu am pictat o floare si i-am dăruit mamei tabloul 

făcut de mine. Ea s-a bucurat și m-a strâns în brațe. A spus că o să păstreze tabloul toată viața. 

A urmat o frumoasă excursie în Delta Dunării  împreună cu colegi din clasă și din 

scoală și cu doamna învățătoare. Am călătorit cu autocarul cam două ore până la Tulcea unde 

am vizitat un muzeu de științele naturii cu exponate foarte interesante si cu acvarii pentru 

viețuitoarele acvatice. Am facut multe fotografii ca să vadă părinții pe unde am fost.   

Dupa aceea, am plecat într-o plimbare pe jos pe faleza Dunării de unde am văzut 

portul Tulcea, iar pe malul celălalt se zăreau câteva case, o biserică din suburbia orașului Tul-

cea: Tudor Vladimirescu. Am mers vreo doi kilometri dar a fost distractiv pentru că eram în 

compania prietenilor mei. Am râs, am glumit, ne-am jucat și dintr-o dată am văzut în față un 

vaporaș. Ne astepta pe noi ca să ne plimbe pe canalele Dunării. A fost prima dată cănd am 

fost în Deltă. Erau multe plante, am văzut pești în apă și multe specii de păsări: egrete, peli-

cani, lebede, rațe, gâște, pescăruși, și altele.  Doamna ânvățătoare ne-a cumpărat la fiecare 

înghețată și covrigi pe care le- am mâncat-o cu mare plăcere.   

La întoarcere ne-am oprit la o moschee pentu musulmani din orașul Babadag. Am 

intrat înăuntru după ce ne-am descăltat, ne-am așezat pe covor și am ascultat un cântec religi-

os turcesc: chemarea la rugăciune. Când am ieșit ne-am răcorit cu toții la un bazin cu apă, ne-

am spălat pe față și pe măini. 

Ne-am întors la autocar și am pornit spre casă. A fost o zi excelentă în care ne-am 

distrat și am văzut lucruri foarte interesante.  Abia aștept anul următor în care să facem alte 

activități distractive la ”Școala Altfel”. După părerea mea, la școală copiii ar trebui să învețe 

tot ce le spune doamna învățătoare dar și  să se joace mai mult, pentru că învățatul fără joacă 

este cam plictisitor pentru un copil de 9 ani. 

 Mie îmi plac foarte mult și concursurile școlare de orice fel: alergare, matematică, 

comunicare, știinte. Îmi place să mă întrec cu alți copii de vârsta mea și mai ales îmi place să 

câștig. Dar mi-ar place când câștig să primesc un premiu. Până acum am câștigat destule con-

cursuri dar nu am primit nici un premiu de la școală. Asta este. Din clasa a cincea poate o să 

primesc bursă. 

 Cam asta este părerea mea despre școală. 

Popescu Eduard Mihai, clasa a III-a C 

Eu sunt Sorana și o să vă povestesc despre ce am făcut vineri în Săptămâna altfel. 

Activitatea s-a numit ”Sănătatea începe din farfurie”.  Cu un om foarte amuzant ne-am distrat, am dansat și ne-a arătat 

o serie de jonglerii. Pe urmă l-am cunoscut pe Chef Cezar și gașca sa de Supereroi. El ne-a explicat cum să transformăm     

fiecare masă într-una sănătoasă, delicioasă și distractivă. Pe masă erau foarte multe legume și fructe, iar niște doamne ne 

pregăteau foarte multe smuti-uri. 

Înainte să plecăm am făcut o poză cu clasa noastră și chef Chezar, apoi am primit o pungă cu cadouri și câte un pahar 

cu smuti. A fost o zi minunată în care am învățat foarte multe lucruri interesante împreună cu colegii. 

Rizea Sorana Maria, clasa a III-a C 
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Dragă școală, 

 Am intrat pe porțile tale când aveam doar 6 ani. Eram micuță şi la 

început foarte speriată. Totul era nou pentru mine, aveam să încep o 

experiență frumoasă. Încet, încet am descoperit nişte colegi minunați şi o 

doamnă foarte drăguță. Am început să mă acomodez şi pas cu pas am 

ajuns până în ziua de azi, când aş vrea să vă împărtăşesc câteva din 

lucrurile pe care le-am trăit în aceşti minunați 4 ani. 

 În primul rând în clasă mi-a plăcut foarte mult de doamna care s-a 

purtat cu mine ca şi când ar fi fost a doua mea mamă. Dumneaei m-a 

învățat să scriu, să citesc şi cu multă blândețe a ştiut totdeauna să mă 

ajute la nevoie. Pentru toate aceste lucruri nu ştiu dacă am să-i pot 

mulțumi vreodată. 

 La şcoală îmi place foarte mult ora de desen. Am făcut tablouri 

prin diferite tehnici  de pictură, am pictat prin stropire, am făcut tablouri 

din şervețele, etc. În săptămâna altfel am învățat să pictez pe sticlă, ceva 

nou pentru mine, dar nu mă aşteptam să fie aşa de frumos. Tot în această 

săptămână am făcut sandwich-uri haioase, ne-am plimbat pe Dunăre cu 

vaporul, am fost la teatru unde am văzut piesa ”Inimă de piatră”, am fost 

la sala de sport, iar mai mulți reprezentanți Selgros ne-au explicat cum 

putem mânca sănătos. 

 Îmi plac foarte mult şi orele de matematică, română şi engleză, 

care sunt materii principale şi cărora trebuie să le acordăm foarte multă 

importanță. 

 Școala mea dragă acum am 10 ani şi ți-am împărtăşit câteva din 

gândurile mele despre tine. 

Cu drag, 

Marcu Alexandra,Clasa a III-a C 

Clasa a III-a C 



21 

Muzeul de Artă 

L-am vizitat pe data de 18 septembrie 2017. 

Gazda a fost plăcută. Ne-a povestit foarte 

multe lucruri despre cei ce au facut tablour-

ile. Mergând prin tot muzeul am oboist. 

Gazda ne-a zis să luăm o pauză, să stăm pe 

scaune. Unii dintre colegi nu au putut să 

stea pe scaun, așa că au stat pe jos. Muzeul 

a fost extraordinar! Vă invităm să vizitați și 

voi cu mare drag acest muzeu! 

Muzeul Național al Marinei Române 

Muzeul Național al Marinei Române l-am vizitat 

pe data de 23 martie 2017. În muzeu am văzut 

multe corăbii, șnururi pentru marina, ancore. 

Gazda a fost drăguță și prietenoasă. Am aflat lu-

cruri noi, dar cel mai tare ne-au plăcut șnururile 

pentru corăbii. Am aflat că există peste 67 de 

șnururi în lume. A fost foarte interesant acest 

muzeu! 

Clasa a IV-a B 

Clasa a V-a A 

Prime impresii…. 

 Am pășit cu mari emoții în clasa a V a unde am fost întâmpi-

nați cu drag de către doamna dirigintă, Ciorabai Filiz. Era o nouă 

etapă în viața noastră, cu foarte multe întrebări ce iși vor afla 

răspunsul. Dacă până nu de mult aveam doar un singur cadru di-

dactic, acum venise vremea să facem cunoștință cu foarte mulți 

profesori. Emoționat și curios din fire am început să descopăr cât de 

multe lucruri frumoase aveam să învățăm.  

     În sufletul meu “Târgul de Crăciun” a rămas o amintire magică. 

Toate clasele au luat parte la sărbătoare iar totul în jurul nostru era 

despris parcă din povești. Doamna directoare, Neacșu Iuliana a or-

ganizat pentru noi, elevii ceva extraordinar și sunt nerăbdător să 

luăm parte din nou la acest eveniment minunat. 

       Elevii clasei noastre au participat în iarna la concursul de bandă 

desenată BD. Noel-BD. Santa. Profesor coordonator ne-a fost stima-

ta doamnă Tudose Roxana căreia îi mulțumim pentru tot. Clasa 

noastră a luat mai multe diplome de participare și un frumos loc I 

pentru elevul Păun Andrei Cristian care a reușit să ne facă mândri 

de el.  

 Avem o școală minunată cu cadre didactice excepționale și 

devotate muncii lor.  

Pricop Ionuț, clasa a Va A 
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Clasa a V-a  B 
Gânduri despre clasa a V-a 

Pe data de 11 septembrie 2017, eu şi colegii mei am 
trecut la o nouă etapă a vieţii-gimnaziul. Prima dată toţi 
ziceam că va fi greu, că vom avea un profesor la fiecare 
materie, că vom avea mai multe ore şi tot felul de chestii, 
dar nu a fost chiar aşa. În prima zi cu ore de curs am 
reuşit să cunoaştem mai mulţi profesori și ziua aia nu a 
fost cum credeam noi. În prezent noi suntem obișnuiți cu 
programul nostru de ore şi cu profesorii. După părerea 
mea, clasa a V-a nu este așa grea cum pare şi este uşor să 
te acomodezi şi nu trebuie să te fereşti de cei din clase 
mai mari pentru că te poţi acomoda mult mai repede. Mai 
jos am consemnat mai multe păreri ale colegilor mei 
despre clasa aV-a.   

Victor Ignat, clasa a V-a B 
 
Când am trecut în clasa a V-a, mi-era foarte frică de 
profesori si tot ce se va schimba. La început a fost într-
adevăr mai greu, dar mi-a fost foarte uşor să mă 
acomodez. 

Bianca Anghel, clasa a V-a B 
 

Nu poţi compara clasa a 4-a cu a 5-a. Diferenţa este una 
foarte mare. Dar noi încercăm sa ne acomodăm cu marile 
schimbări ale vieţii!    

Cristian Năstase, clasa a V-a B 
 

Părerea mea despre clasa a V-a este că ea este ușoară si 
nu trebuie să fii stresat în clasa a V-a  

Eric Pavalachi, clasa a V-a B   
 

În clasa a V-a mă simțeam foarte ciudat, credeam că totul 

o să se schimbe, credeam că o să avem profesorii care ne 

pun note mici și că ne vor certa pentru tot, dar nu a fost 

rău.    Marian Chiparu, clasa a V-a B 

Școala altfel 

 

Pentru noi, elevii clasei a 5-a B, 

săptămâna Școala altfel a fost minunată!  Totul a 

fost bine organizat, dar cel mai important lucru 

este că toți ne-am distrat.  

Cea mai frumoasă activitate a fost vi-

zitarea Muzeului Marinei. Acolo fiecare a învățat 

câte ceva nou vizitând acest muzeu minunat. În 

curtea muzeului ne-am putut urca pe șalupele ex-

puse. După vizitarea muzeului ne-am dus la 

McDonalds pentru că ni se făcuse foame, apoi, 

după o scurtă plimbare prin parcul din centrul 

Constanței, ne-am întors acasă. 

Am participat și la Coast Watch. Această activi-

tate ne-a învățat să protejăm mediul înconjurător. 

  La școală am vizionat un film cu aven-

turile unor animale, care ne-a emoționat. Într-una 

dintre zile am participat la un campionat sportiv 

iar în altă zi am făcut o petrecere de Halloween! 

Ne-am distrat de minune împreună cu doamna 

dirigintă. Toți am fost îmbrăcați în costume 

înfricoșătoare! 

Totul i se datoreaza doamnei diriginte 

care ne-a organizat foarte bine și căreia ar trebui 

să îi mulțumim! 

A fost o săptămână minunată și așteptăm 

cu nerăbdare Școala altfel de la anul! 

Sara Seitcadil, clasa a V-a B 
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Pe urmele grecilor antici 

 Când doamna dirigintă ne-a zis că vom face o 

excursie la Histria m-am bucurat foarte mult pentru că 

nu avusesem ocazia să ajung pe acele meleaguri. 

Așteptam cu nerăbdare acea zi și iată că, aceasta a 

sosit. Era ziua de 12 mai, o zi însorită cu o ușoară 

adiere de vânt care se anunța a fi frumoasă încă de 

dimineață. Am plecat fericită spre locul de întâlnire 

unde m-au întâmpinat colegii mei , la fel de bucuroși 

ca mine. Ne-am urcat fericiți în  microbuz și după ce 

am parcurs câteva zeci de kilometri pe meleagurile 

minunate ale Dobrogei am ajuns la cetatea Histria. 

Mai întâi doamna dirigintă ne-a dus să vizităm 

muzeul, iar apoi ne-am plimbat printre ruinele cetății, 

unde doamna ne-a încântat cu poveștile sale despre 

cum trăiau locuitorii acesteia și  cum se gospodăreau. 

Am văzut chiar și urme lăsate de roțile căruțelor 

vechilor locuitori la intrarea în cetate. Deoarece 

locurile erau atât de frumoase și fiecare colțisor era 

plin de istorie am prezentat și noi micile noastre 

scenete pe care le pregătisem de la școală. Îmbrăcați 

toți în chitoane albe, cetatea Histria a prins viața. Se 

auzeau glasurile noastre de copii fericiți ce răzbăteau 

printre vechile ziduri ale cetății.  

      Pentru ca plăcerea noastră să fie completă ziua s-a 

încheiat cu o ieșire la McDonalds . 

     Mi-au plăcut locurile pe care le-am vizitat și sper 

că vom mai avea ocazia să petrecem împreună 

experiențe la fel de plăcute.  

Maria Badea, clasa a v-a B 

Clasa a V-a  B 

Primul Târg de Crăciun 

În primele zile din decembrie era mare agitație în Școala Eforie Nord. Toți elevii, părinții și profesorii se 

pregăteau pentru Târgul de Crăciun. Ne împodobeam clasele cât mai frumos ca să câștigăm Premiul pentru ,,Cea 

mai frumoasă clasă”. Toți așteptam cu mare nerăbdare ziua desfășurării târgului! 

Elevii împreună cu coordonatorii lor și ajutați de părinți au realizat obiecte și ornamente, iar mămicile lor au 

făcut prăjituri gustoase pe care le-au vândut la Târgul de Crăciun organizat în curtea școlii. Fiecare clasă a avut 

standul său, la care elevii și părinții acestora au prezentat și au vândut produsele realizate. Totul a fost completat 

cu ciocolată caldă și ceai fierbinte care s-a vândut foarte repede. Banii strânși de noi, elevii clasei a V-a B din 

vânzare, aproximativ 600 lei i-am folosit pentru excursia la Histria din luna mai..   

Copiii de la Grădinița Eforie Nord și elevii școlii au susținut un mic spectacol și au încântat publicul cu un 

program artistic: au cântat, au dansat, au recitat și toți erau fericiți pentru aplauzele primite din partea colegilor, 

părinților și invitaților. Noi am interpretat o colindă de Crăciun și ne-am simțit minunat pe scenă, în aplauzele 

publicului. Alex a interpretat două melodii care i-au entuziasmat pe toți cei prezenți în curtea școlii.                                                                                                                                  

Cu emoție am primit premiul pentru „Cea mai frumoasă clasă” și așteptăm cu nerăbdare următorul an, 

următorul târg.   

Sărbătorile de  Crăciun din școală s-au încheiat în clasa noastră cu Secret Santa, când ne-am dăruit unii 

altora mici cadouri care ne-au adus multă bucurie. 

Maria Marinescu, Clasa a V-a B                                                   
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Experiența mea în Țara Galilor 

 

 Totul a început prin decizia părinților de a 

ne muta domiciliul în Țara Galilor. Ajunși acolo, eu 

și sora mea am avut de așteptat o lună până să 

începem școala, o lună total plictisitoare, plină de 

plimbări și încercări de a ne acomoda și de a obține 

toate actele si dosarele necesare mutării noastre 

definitive. 

 Școala si membri acesteia m-au primit cum 

se cade, oferindu-mi toate rechizitele și suportul 

necesar, ca și celorlalți elevi. 

 Diferența dintre prieteniile din România si 

cele din Țara Galilor este bazată pe caracterul și 

comportamentul copiilor de acolo.Toți erau foarte 

reci, neavănd activități în afara celor școlare. 

 Încercând sa-mi grăbesc acomodarea, m-am 

înscris la un club de fotbal, dar după un singur 

antrenament mi-am rupt mâna și am fost nevoit să 

fac o pauză destul de lungă. 

 În tot acest timp, părinții noștri s-au 

confruntat cu părerile noastre în privința mutării 

inapoi în România.Eu și sora mea am fost total de 

acord, iar intr-un interval de o lună ne-am și întors 

acasă. 

Cristian Vasile, clasa a V-a B 

Mon histoire 

 

Bonjour, je m’appelle Popescu Eduard Anto-

nio, j’ai 13 ans. Je mesure 1,65m et je pèse 53kg. Je 

suis né le vendredi 29 avril 2005 en Roumanie. Quand 

j’avais 4 mois, je suis parti en France. Quand j’avais 3 

ans, avec ma famille, nous sommes partis à Paris. Je 

suis parti vers la Tour Eiffel pour la voir et c’était ex-

traordinaire! Quand j’avais 3 ans et demi, j’étais ins-

crit à la maternelle en France. Quand j’avais 5 ans je 

suis parti en Roumanie pour revoir mes grands-

parents.  

De 2010-2011,  je suis parti en France. Je me 

suis inscrit à l’école primaire le Septembre 2011. 

J’étais en CP (Classe Préparatoire). La maîtresse s’ap-

pelait Mme Audy. Quand elle apprenait des choses à 

mes camarades, je ne comprenais rien du tout. Ma 

maîtresse m’a appris à écrire. Le septembre 2012 

c’était la rentrée et je ne savais pas dans quelle classe 

je vais être, quand ma maîtresse m’a dit que je suis 

encore en CP, je me suis dit 'POURQUOI' et ma maî-

tresse m’a expliqué, parce que j’ai tout oublié la 

langue française et là j’ai compris. Quand les mois 

passes, j’ai compris à quelle heure je dois venir et à 

quelle heure je dois partir. 

La rentrée de 2016, quand le prof Mr Scoazec 

est venu il nous a emmenés jusqu'à  notre classe, 

c’était vraiment décoratif ! En été, il faisait très chaud 

dans la classe, j’étais épuisé !!! Mais le 7 juillet, là 

c’était vraiment très triste car je devais quitter l’école. 

Le 4 Septembre 2017 je dû aller au Collège “Paul 

Bert”, là j'ai eu peur car je me suis dit que c’était très 

difficile, mais aussi on devait venir à 8h du matin et 

on termine à 17h !! Je me suis dit que cette année ce 

ne serait pas la rigolade !!  

Le 20 octobre je suis arrivé en Roumanie et je 

me suis dit que c'est bon! Et j’ai voulu m’inscrire ici à 

l’école. Quand je suis venu à l’école, j’ai été très ti-

mide donc ce qui fait que je n’ai pas parlé mais je me 

suis fait des amis et ils me posaient plein de questions. 

Le cours  de mathématiques, c’était difficile pour moi. 

Le cours de français, c’était cool pour moi car je pou-

vais aider mes amis mais quand c’était les cours de 

roumain, j’ai eu peur car ça veut dire qu’on doit parler 

en roumain mais pour moi c’était dur quand la maî-

tresse parlait, je ne comprenais rien et quand je parlais 

je fais des erreurs! 

Mais je peux toujours en demander à mes 

amis pour qu’ils m’aident. Aujourd'hui, je m’améliore 

de plus en plus et ça va mieux! Fin ou un nouveau 

début! 

Antonio Popescu, classe  VB 

Clasa a V-a  B 
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Gânduri la final de clasa a VI-a 

 

    Încet, încet  ne îndreptăm spre sfârșitul anului ce ne-a adus  zâmbete, bucurie și 

multe amintiri placute. Anul  școlar 2017-2018 a fost un an cât se poate de 

spectaculos și de frumos pentru noi, elevii clasei a VI-a A. 

    Nu a fost un an  ușor, ci dinpotriva, a fost un an plin de emoții, un an  cu multe 

activități ce nu se vor șterge din memoria noastră. Nu vom uita mai ales acele 

activități și întâmplări care au  adus  zâmbete pe chipurille noastre, și vai,....ce 

multe au fost! 

    Am avut un an minunat și datorită profesorilor care ne-au îndrumat pașii spre a 

descoperi  multe lucruri noi, care ne-au dezvăluit  tainele materiei pe care o 

predau, impulsionându-ne să învățăm și repetându-ne în fiecare ora că putem și că 

dragostea pentru carte se descopera prin învățătură. Vorbele domnilor profesori și

-au găsit lăcaș în mințile noastre și drept mărturie stau rezultatele obținute la 

diferitele concursuri școlare la care am participat pe parcursul anului. Le 

mulțumim domnilor profesori pentru răbdarea de care au dat dovadă. 

    Dar cum munca și învățătura trebuie sa se împletescă și cu distracția, am avut 

parte din belșug de aceasta în săptămâna „Școala altfel” în care am desfășurat 

activități, alături de doamna dirigintă , Badea Gabriela. Aceasta a reușit să 

organizeze activități minunate în ideea de a deveni mai uniți. 

    Această săptămână a început cu organizarea "Halloween-ului" care a decurs 

minunat. Noi  ne-am costumat în monștri fioroși, dar și în personaje de poveste, 

pentru a participa la „concursul de costume” ce a avut loc cu această ocazie. A 

fost urmat de o petrecere cu muzică, dans și voie bună. Săptămâna a continuat  cu 

o excursie  la București unde am vizitat Mega Mall, Stadionul  de fotbal Național 

Arena  și  studiourile PRO TV unde  am facut cunoștinta cu cateva vedete din 

televiziune, precum prezentatoarea de știri Andreea Esca și reporterul Cătălin 

Radu Tănase. Am continuat distracția frumos, cu o plimbare pe plaja, pentru a  

monitoriza deșeurile dar și pentru a admira priveliștea  și meduzele care ne-au 

ieșit în cale. Am avut parte și de unele întâmplări nefericite...dar tot ne-am distrat. 

La finalul săptămânii ne-am  jucat și am învățat jocuri noi de la  voluntarii  

Echipei TEAM (Toghether everyone achieves more), elevi ai liceelor de prestigiu 

din Constanța . 

    Un alt momment memorabil pentru noi a fost Târgul de Crăciun. A fost un 

moment în care am dovedit că suntem uniți și că împreună putem  realiza multe 

lucruri frumoase de care nici noi nu credeam ca suntem capabili. Am pregătit  

ornamente și dulcuri, cu scopul de a le vinde la târg și chiar asta s-a întâmplat. 

Am reușit să strângem o sumă  frumușică de care ne vom bucura bineînțeles, tot 

împreună. Tot cu aceasta ocazie, o parte dintre noi a urcat pe scenă, împreună cu 

elevii claselor a VII-a și a VIII-a, pentru a cânta câteva colinde, în română și în 

franceză, coordonați de doamna profesoară Donciu Melania. Pentru ca bucuria să 

fie maximă, sala de clasă pe care  o împărțim cu elevii  din clasa a II-a a fost 

premiată cu „Premiul special” datorita felului în care a fost decorată și amenajată 

cu obiecte specifice Crăciunului. 

Totuși, pe parcursul anului am avut și momente mai dificile, în care tristețea și-a 

făcut apariția, dar  peste care am trecut cu bine pentru ca suntem o familie, 

familia de la școală.            

   Sperăm că în anul școlar ce va sosi să reușim să îmbinăm distracția cu 

învățătura în același mod, ca si până acum.  

Clasa a VI-a  A 

Aysel Ablez,  

Bianca Gherasă,  

Romina Neacșu,  

Cristiana Ceaușescu,  

Clasa a VI-a A 
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        Zâmbiţi, vă rog!     

O profesoară de franceză îşi întreabă elevii: 

   - Care e diferența dintre "Madame" şi "Mademoiselle"? 

   La care un băiat din spate: 

   - "Monsieur"! 

– Mami, este adevarat ca 5+5=10? 

                        – Da, puişor, aşa este, dar de ce mă întrebi? 

                           – Păi doamna învățătoare zice că 6+4=10! 

                     - Eu nu vorbesc prea mult, zise profesorul 

de limba româna către elevul Ionescu. Când fac cu degetul aşa 

înseamnă că vii la tablă. 

 - Nici eu nu vorbesc mult, domnule profesor. Eu când dau din cap 

înseamnă că nu vin.  

La ora de geografie: 

- Ce capitală  are Marea Britanie, întreabă profesorul? 

O voce din spatele clasei răspunde: 

-Dar aţi spus să învăţăm capitalele de ţări, nu de mări. 

Glumițe consemnate de 

Cristiana Ceaușescu și Romina Neacșu, 

Clasa  a VI-a A 

Clasa a VI-a  A 
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Unde m-a dus opționalul nostru "Călătorie 

în jurul lumii"? Păi, m-a plimbat pe tooooot Globul 

Pamantesc urmărind cele mai interesante locuri de 

pe el. 

Înca îmi aduc aminte cu placere cum, în 

primele noastra ore, doamna dirigintă, care este 

profesoară de geografie, ne-a povestit despre munții 

Himalaya, podisul Tibet, Baikal sau Marea Caspică 

și ne-a făcut să înțelegem cat de importante sunt 

acțiunile pe care noi le întreprindem asupra 

mediului si care sunt consecintele folosirii 

nechibzuite a tuturor elementelor naturale, care au 

dus in final la dispariția unor mari ecosiateme 

precum cele ale lacuririlor Aral sau Ciad . În 

decursul anului am vorbit și am vizionat imagini 

despre Bali, Borobudur, Krakatau, Prambanam, 

Varanasi, Potala, Topkapi, Hagia Sophia și multe 

alte atracții turistice, experimentand pănă și cateva 

lecții despre experiențele culinare ale statelor 

asiatice și americane . Pană in ziua de azi, cu iubirea 

si devotamentul față de meserie, împreună cu o fire 

calmă și răbdatoare, doamna diriginta a reușit să ne 

facă să nu ne plictisim, ceea ce, la varsta noastră,(să 

recunoaștem) este un lucru foarte greu de realizat. 

Cu toate că din afară ideea de opțional la 

geografie poate părea plictisitoare, eu o găsesc 

foarte interesantă și mă face de asemenea să îmi 

propun să vizitez toate destinațiile impresionante 

prezentate nouă; iar cine nu mă crede, este invitat  la  

o ora  de-a noastră; o să rămană uimit! 

 

Tiliuță Alexandru George , VII B 

Clasa a VII-a  B 

 ORELE CU DOAMNA NOASTRĂ 

DIRIGINTĂ 

 
 
      Anul acesta, geografia clasei a VII-a  a însemnat 

un periplu  al continentelor extraeuropene, pornind 

din Asia, vecina Europei și ajungând până dincolo 

de Africa, America și Australia. 

      Atât geografia, cât și opționalul ni s-au părut 

interesante și relaxante în același timp. 

      Doamna profesoară ne-a propus să călătorim într

-un mod plăcut, dincolo de orizontul local în cultura 

și civilizația unor țari cu un impact deosebit asupra 

noastră, precum : Turcia, Israel, Arabia Saudita, 

China, Japonia, Egipt, SUA sau Brazilia. 

      Dacă la geografie am învățat să ne orientăm pe 

harta, la opțional  cel mai mult ne-au inspirat 

discuțiile lungi purtate cu  doamna dirigintă despre 

curiozitățile acestor continente din care ne amintim 

cu interes de ascuțirea dinților, ca semn de 

frumusețe  practicat în Bali, femeile girafă din 

Thailanda, întinderea buzei in Ethiopia, dar și de 

vechile parcuri naționale din America de Nord, 

Yellowstone si Banff, de pinguinii tropicali și 

țestoasele din Galapagos , celebrități Bollywoodine  

sau Hollywoodiene. 

     Ceea ce ne-a stărnit curiozitatea în ultimul timp 

este folosirea platformei Kahoot, unde ajutați de 

telefonul mobil răspundem întrebărilor din lecția 

anterioară. Clasa e mult mai veselă, mai animată, 

mai gălăgioasă și noi suntem determinați să dam 

primii răspunsul corect. 

     Ne plac orele de geografie pentru că am învățat 

că dincolo de casă, de școală și oraș este o lume 

minunata pe  care abia așteptăm să o descoperim. 

 

Lungu Petre, Babu Tania Alexandra,  

Pîrvan Ionuț, Vane Diana Elisa 

clasa a VII-a B  
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Gânduri la final de clasa a 8-a…... 

 

Trăim clipe în care simțim 

bucuria de a fi împreună, dorind a ne 

împărtăși sentimentele, căutând să privim 

cu încredere unii către alții, înainte de a 

porni fiecare spre o nouă izbândă, într-o 

nouă încercare. 

Cu fiecare sfat, cu fiecare 

povață, doamnele și domnii profesori, 

doamna dirigintă, ne-au modelat 

asemenea lor. Ne-au făcut mai buni, mai 

învățați; s-au apropiat de noi cu suflet 

cald, au avut atât înțelegere cât și tărie 

pentru a ne ține pe drumul drept. 

Și suntem gata să zburăm 

acum cu propriile noastre aripi! 

Pentru aceasta, recunoștința 

noastră nu poate fi exprimată prin 

cuvinte. Ea va rămâne ferecată, pentru 

totdeauna, în adâncul inimilor… 

 

ROIBU MONICA-clasa VIII-a A 

Clasa a VIII-a  A 

Cândva, parcǎ nu demult, 

am cutezat sǎ batem la poarta 

școlii, cu ȋndrazneala copilariei…

și poarta s-a deschis. Cu stropi de 

inocență, cu pași încrezători, cu 

inimi de copil  am pătruns ȋn ființa 

cunoașterii.  

 Încheiem astǎzi un poem 

din viata de școlar, printr-o 

sǎrbatoare ce ne numește 

absolvenți ai clasei a VIII-a, ai 

Școlii Gimnaziale Nr.1 Eforie 

Nord și multumim tututor celor 

care ne-au adus pȃnǎ aici. 

 

MĂROIU ANTONIO- clasa VIII-a A 

Ȋmpreunǎ am conturat o poveste ingenioasǎ 
și unicǎ prin fiecare dintre noi. Acum suntem 
absolventi! Suntem victorioșii care deținem una din 
diplomele vieții, ȋn care noi am scris povestea 
noastrǎ. A ȋnceput discret, cu 8 ani ȋn urmǎ, când 
clasa ȋntâi ȋși deschidea petalele cunoașterii pentru 
noi. Ȋncǎ mai ținem minte acea imagine. Anii au 
trecut ca nișe fulgi purtați ȋn zbor de vise și 
speranțe. 
  Ne-am ȋmprietenit cu noi cuvinte: română, 
matematică, istorie, teme, portofolii și altele. Cu 
certitudine nu vom uita emoțiile testelor, ale 
lucrǎrilor de control, ale probelor sportive, dar nici 
bucuria notelor de 10 din carnet. Dumneavoastrǎ ați 
fost martori la transformarea noastrǎ zi de zi. 
      Dar dincolo de ceea ce a ȋnsemnat școala, ȋn 
sensul strict al cuvantului, am mai ȋnvǎțat ceva. Am 
ȋnvǎțat ce ȋnseamna colegialitatea, speranța, 
prietenia sau cutezanța.  Dumneavoastrǎ ne-ați 
predat și primele capitole dintr-o lecție, poate cea 
mai importantǎ, aceea a vieții. 
        Ne-ar plăcea sǎ credem, atunci cȃnd ne 
priviți, cǎ sunteți mȃndrii de noi și  cǎ reprezentǎm, 
ȋntr-o bunǎ masurǎ, rodul muncii dumneavoastrǎ. 
 

ȘEINESCU OANA- clasa VIII-a A  
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O poveste despre succes 

 

Cum să vă spun? Totul a început ca o 
joacă în clasă, în 2015. Am descoperit copii cărora 
le plăceau să fie mici actori. Erau veseli și plini de 
talent. Așa s-a înființat Trupa de teatru ”Măștile 
vesele”( Sara S, Sara R, Sara So, Maria M, Maria 
B, Victor, Cristi N, Marian, Bianca, Izabela, Eric) 
și mi-am zis : ”De ce să nu participăm la un 
festival de teatru?” 

Cu emoție am pășit pe scena Festivalului 
”Lumea magică a teatrului” unde am obținut 
premiul I și multe aplauze. Ne-a dat curaj acest 
premiu și încrezători am participat, am încântat 
publicul și am obținut 3 ani la rând premiul I la 
Festivalul de teatru ”Arlechino” de la Agigea. 

În colaborare cu domnul Oancea Mircea 
ne-am perfecționat și în iunie 2017 trupa a câștigat 
selecția, din 250 de trupe participante la 
preselecție, la cel mai important Festival Național 
de Teatru pentru copii ”George Constantin” 
București. 

Aplaudați și premiați de un juriu compus 
din actori, regizori și critici renumiți (Mihai 
Constantin, Victor Rebengiuc, Catrinel 
Dumitrescu și alții) ne-am bucurat de premiul 
obținut ”Cel mai bun rol masculin”. În București 
ne-am distrat așa cum numai noi știm. Întâmplător 
am participat și la filmarea unui videoclip. A fost o 
zi minunată! 

În toamna anului 2017 am participat cu trupa 
la Festivalul de Teatru ”Ceapa de Aur” Făgăraș , 
unde am obținut premiul cel mare.  

Povestea va continua... 

 

Prof. înv. primar Clement (Marinescu) Alina 

FESTIVALUL DE TEATRU 
”ARLECHINO” AGIGEA 

Prof. înv. primar  
Alina Marinescu 

Școala Gimnazială Nr.1 
Eforie Nord 


