PAORAMIC ŞCOLAR
Cursurile claselor a
VIII-a se încheie în data de
14 iunie 2013.
CALEDARUL
de desfăşurare a evaluării
naţionale pentru elevii claselor a VIII-a,
în anul şcolar 2012-2013

1. BULETI
IFORMATIV
STRUCTURA AULUI
ŞCOLAR 2012-2013
Anul şcolar 2012-2013
are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 178 de zile
lucrătoare.
Începe pe data de 1 septembrie 2012, se încheie pe
data de 31 august 2013 şi se
structurează pe doua semestre, după cum urmează:
Semestrul I:
Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012.
În perioada 05 – 11 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele
din învăţământul preşcolar
sunt în vacanţă.
Vacanţa – sâmbătă, 22
decembrie 2012 – duminică,
13 ianuarie 2013.

Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 05 aprilie
2013.
Vacanţa – sâmbătă, 06
aprilie 2013 – duminică, 14
aprilie 2013.
Cursuri – luni, 15 aprilie
2013 – vineri, 21 iunie 2013.
Vacanţa de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 15 septembrie 2013.
Săptămâna 01 - 05 aprilie
2013, din semestrul al doilea,
este săptămână dedicată activităților extracurriculare și
extrașcolare, în cadrul programului numit „Să știi mai
multe, să fii mai bun!”,
având un orar specific.
Tezele de pe semestrul I
al anului şcolar 2012-2013 se
susţin, de regulă, până la data
de 30 noiembrie 2012.
Tezele de pe semestrul al
II-lea al anului şcolar 20122013 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2013.

14 iunie 2013 - Încheierea
cursurilor pentru clasa a
VIII-a;
17 - 19 iunie 2013 - Înscrierea la Evaluarea Naţională;
25 iunie 2013 - Limba si literatura română - probă scrisă;
26 iunie 2013 - Limba si literatura maternă - probă scrisă;
27 iunie 2013 - Matematica probă scrisă;
29 iunie 2013 - Afişarea rezultatelor (până la ora 16);
29 iunie 2013 - Depunerea
contestaţiilor (orele 16-20);
30 iunie - 02 iulie 2013 - Rezolvarea contestaţiilor;
3 iulie 2013 - Afişarea rezultatelor finale după contestaţii.

2. PROMOVAREA
IMAGIII ŞCOLII
PRI ITERMEDIUL
PARTEERIATELOR
PĂSTREAZĂ
MOŞTEIREA
BISTRIŢEI MEDIEVALE!

Este titlul proiectului realizat de Şcoala Gimnazială
Nr. 4 Bistriţa şi Asociaţia
Culturală Bistriţa Medievală,
cu sprijinul Fundaţiei Centrul
Educaţia 2000+, în cadrul
proiectului Parteneriat pentru
educaţie! Granturi pentru
şcoli în dificultate! finanţat
de Fundaţia Soros România
prin programul Fondul de
Urgenţă”.

Proiectul pe care l-a derulat şcoala noastră în perioada
martie-noiembrie 2012 şi-a
propus să transforme şcoala
într-un mediu mai prietenos,
în care elevii să înveţe prin
descoperire, activităţi practice, excursii de documentare,
ce înseamnă caracterul medieval al unei cetăţi şi care este, din acest punct de vedere,
specificul oraşului în care

trăim. Munca în echipă şi
desfăşurarea activităţilor în
cadru nonformal i-au determinat pe elevi să depăşească
barierele care, uneori, îngreunează comunicarea: etichetarea prin prisma apartenenţei la o anumită minoritate,
performanţele şcolare, mediul social de provenienţă.
Activităţile propuse au avut
în mare parte caracter transversal şi au presupus colaborarea dintre profesori de discipline diferite. Din acest
punct de vedere, proiectul a
fost o experienţă nouă şi pentru profesori. Ca dovadă a
impactului pozitiv, celor 8
profesori care au făcut parte
iniţial din echipa de proiect li
s-au alăturat şi alţi profesori
din şcoală.
Cei 50 de elevi din clasele a VI-a şi a VII-a au dobândit astfel informaţii despre un domeniu care este
puţin abordat în programa
şcolară, s-au distrat, şi-au pus
în valoare talente personale.
De asemenea, faptul că ei au
înţeles că felul în care arată
oraşul şi evoluţia comunităţii
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sunt şi responsabilitatea fiecărui cetăţean în parte, nu
doar a autorităţilor locale,
reprezintă valoarea adăugată
a acestui proiect.
Pe de altă parte, părinţii
au considerat că această iniţiativă le-a oferit copiilor modalităţi educative şi interesante de petrecere a timpului
liber. Prin implicarea directă
în activităţile proiectului, părinţii şi profesorii au devenit
parteneri în educaţia copiilor,
iar relaţia şcoală-familie a
devenit mai apropiată.

Colaborarea cu Asociaţia
Bistriţa Medievală a fost valoroasă din punct de vedere
tematic, dar a fost şi un
exemplu de voluntariat pentru elevi.
Considerăm acest proiect un
succes, cuantificabil şi prin
dorinţa elevilor de a derula
proiecte similare.
Activităţi: Cercetare tematică pe Internet - epoca
medievală în Europa, Vizită
la muzeul judeţean, Concurs:
drepturile şi îndatoririle cetăţeanului, Raliu de descoperire a cetăţii Bistriţa, Observare meşteşuguri tradiţionale la
serbările medievale ale oraşului, Excursie tematică: cetăţi medievale în Transilvania: Sighişoara, Ateliere tematice: confecţionarea unui
vitraliu, de podoabe şi păpuşi
medievale, realizarea unei
expoziţii itinerante a proiectului, Conferinţele de lansare
şi încheiere.
Coordonator de proiect,
Prof. Buboly Monica

SĂPTĂMÂA GUSTULUI
octombrie 2012

Parteneriat şcolar Şcoala
Gimnazială Nr. 4 Bistriţa şi
Şcoala Gimnazială ”Avram
Iancu” Bistriţa.
În ultima săptămână a fiecărei luni octombrie în şcolile de Franţa se desfăşoară
Săptămâna Gustului. Iniţial
sărbătorită într-o singură zi,
acţiunea s-a extins, devenind
din 1992 «săptămâna gustului». Scopul vizează educarea
gustului de o vârstă timpurie,
educaţia pentru o alimentaţie
sănătoasă şi diversificată, informarea pedagogică despre

produsele alimentare.
În cadrul parteneriatului
«Aventures francophones»
dintre şcoala noastră şi Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu” Bistriţa, această săptămână a fost marcată prin mai
multe activităţi care au avut
în centru capacitatea de a descoperi şi a vorbi
despre senzaţii şi
savori noi, valorizarea
gastronomiei franceze,
dar şi practicarea
limbii franceze şi
legarea unor noi
prietenii. În „rolurile principale”
au fost elevii din
clasa a VIII-a A

şi elevii din clasa a VII-a de
la
Şcoala
Gimnazială
”Avram Iancu”, coordonaţi
de profesoarele lor de franceză, Monica Buboly şi Avram
Smaranda. Aşadar, am gătit –
diversificat, gustos şi (aproape întotdeauna) sănătos, am
degustat şi ne-am distrat împreună. La sfârşitul întâlnirii

am plecat cu reţete interesante şi cu multe informaţii despre produsele regionale din
Franţa. Mulţumim părinţilor
care au fost alături de noi în
această «aventură a gustului».
Celor care doresc să afle
mai multe informaţii despre
Săptămâna Gustului le propunem
câteva
site-uri:
www.saptamanagustului.ro,
www.legout.com.
Prof. Buboly Monica
„VIITORUL ESTE Î
MÂIILE OASTRE”
În urma drumețiilor prin
împrejurimile
Bistriței,

doamna
profesoară
Patrașciuc Maria a decis că
este timpul ca noi, elevii Școlii Gimnaziale Nr. 4, ar trebui
să ne implicăm activ în activități de ecologizare, reciclare și protecția mediului, pentru ca orașul nostru să lupte
împotriva poluării și să capete o nouă înfățișare.
Așadar, în cadrul proiectului inițiat de doamna
profesoară de matematică, numit „Viitorul este
în mâinile noastre”, se
vor informa elevii în legătură cu efectele devastatoare ale poluării, se
vor organiza excursii,
tabere tematice, concursuri de fotografie etc.,
dar se vor efectua şi acţiuni de ecologizare în diferite zone ale orașului,
în special colectare de
PET-uri şi hârtie.
Principalii colaboratori ai acestui proiect
sunt elevii din clasele a
VI-a A, diriginte Spinei Mihaela, şi a VII-a A, diriginte
Rus Daniela.
Știați că …

... din 50 de PET-uri
se poate face un pulover?

... cu fiecare tonă de
plastic reciclat se economisesc între 700 şi 800 kg de
petrol brut?

... din 10 PET-uri
reciclate se poate fabrica un
tricou sau un m2 de covor?

... descompunerea
naturală a plasticului în mediul înconjurător necesită
peste 50 de ani din cauza materialelor care le alcătuiesc?
Mare Mara
Cls. a VI-a A
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Ultimul mizantrop
Povestire SF
M-am trezit în vacarmul
alarmei. Am sărit repede din
pat, am îmbrăcat costumul
ultradotat, mi-am luat papucii

de viteză supersonică apoi,
punându-mi ochelarii cu infraroşu am alergat spre Sediul Central.
De îndată ce am deschis uşa
blindată, am observat că totul
era doar un conglomerat însângerat de circuite şi oameni, oamenii mei de încredere care zăceau pe podea.
- Trebuie să fi fost ceva colosal. Doar i-am ales pe cei
mai buni dintre locuitorii
Zenei ...
- Generale Meyn, dumneavoastră sunteţi?
Era Tes, savantul geniu,
mâna mea dreaptă. A ieşit cu
paşi repezi dar rigizi din ascunzătoarea sa.
- Generale, ce bine că sunteţi aici! se auziră ca un ecou
cuvintele lui, în zgomotul
asurzitor produs de alarmă.
- Tes, ce s-a întâmplat?
- Computerul Principal,
Generale. Verificam staţiile
de pe planetele din Calea
Lactee, Sistemul Solar mai
exact şi, când eram pregătiţi
pentru a transporta echipamentul militar Nr. 29678594,
ceva a blocat semnalul şi
computerul a explodat pur şi
simplu.
- Ceva ... Sau cineva ... Pe
ce planetă transportai echipamentul?
- Marte, Generale.
- Şi a ajuns la posesorul de
drept?

- Nu, Generale. Acel „ceva”a reuşit să extragă coletul
din raza de teleportare.
- Tes, verifică computerele
secundare!
Şi după o scurtă cercetare
am ajuns la oribila concluzie:

toate computerele erau distruse, deci niciunul dintre sistemele de siguranţă nu funcţiona, inclusiv cele ale închisorilor intergalactice. Nici
măcar unul pe întreaga planetă şi, trebuie să recunosc,
Zena e o planetă gigantică. În
consecinţă, toţi cyborgii, mutanţii, androizii şi alte creaturi care, din cauza unor experimente eşuate au encefalul
de zeci de ori mai mare decât
al oricărui zenonian şi îl folosesc, din păcate, în scopuri
malefice, umblă libere pe
străzile Zenei ... Să nu omitem savanţii nebuni care leau creat.
- Tes, foloseşte emiţătorul
superacustic pentru semnalul
de alarmă către toţi soldaţii.
Trebuie să fie toţi în alertă.
De asemenea, contactează-i
pe Erisont, Koral şi Ozertor
şi transmit-le că vreau să vină de îndată. În acest timp,
voi verifica dacă mai lipseşte
ceva.
Aşadar, am început să fac
„inventarul”. După câteva
minute bune, mi-am dat seama că nu mai lipsea nimic şi,
din fericire, am descoperit şi
un aparat neatins, care ne-ar
putea fi de folos.
- Generale, zenonienii sunt
aproape exterminaţi. Nu
avem suficienţi militari, se
auziră strigătele lui Ozertor
care tocmai sosise. Am reuşit
să capturăm din evadaţi, dar

nu avem unde să-i ducem.
Avem nevoie de mai mulţi
oameni.
- Contactează trupele marţiene şi pe cele aflate pe Inelul 5 al lui Saturn!
- Nu se poate, Generale!
interveni Koral. Saturnienii şi
marţienii încearcă să ne contacteze dinainte de a se întâmpla nenorocirea. Erisont a
încercat să rezolve problema,
dar se pare că forţa aceea e
mult mai puternică.
- Koral, ia acest prototip!
L-a inventat Tes acum mulţi
ani, dar nu l-am folosit niciodată. E un câmp de forţă care
anihilează orice virus. Sau,
cel puţin, ar trebui să îl
oprească pentru câteva secunde. Conectează-l la mobilul meu şi încearcă să iei legătura cu staţiile de pe Marte
şi Saturn. Spune-le că avem
urgentă nevoie de ajutor.
În acest timp, am încercat
să aflu mai multe despre acel
virus şi nimeni nu era mai
potrivit pentru a mă ajuta decât loialul meu Tes. La vârsta
lui nedeterminată, le-a fost

credincios bunicilor mei, părinţilor şi acum mie, impecabil din toate punctele de vedere. Mereu mi-am pus ultima speranţă în el şi niciodată
nu i-am neglijat părerea sau
sfaturile şi, chiar dacă sună
absurd, sunt întru totul de
acord cu el şi de această dată:
semnalul vine de pe Terra,
faimoasa „planetă albastră”
distrusă acum milioane de
ani, în urma experimentelor
făcute de locuitorii ei chiar
„în curtea din spate” ...
- Generale, Tes avea dreptate, mă asigură Koral. Observatorii intergalactici spun
că au focalizat o activitate
stranie care se intensifică
perpetuu chiar în centrul Deşertului Pacific.
- Pregătiţi rachetele-fulger!
Anunţaţi trupele de forţă că
plecăm pe Terra la ora 44 fix.
La ora stabilită, am pornit.
Ceasul meu se dereglase pe
parcurs, dar intuiam a fi ora
53 şi 5 minute. De cum am
intrat în stratosferă, am putut
observa o maşinărie colosală
chiar în centrul fostului
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ocean Pacific. Am aterizat
puţin mai departe de sursa de
energie. Am coborât şi nu
mi-a venit să cred că acea
planetă era aceeaşi din poveştile străbunicii ... Doar
praf, reziduuri şi iar praf şi
iar reziduuri. Din fericire,
ochii mei nu au fost supuşi
chinului de a vedea acest peisaj dezolant pentru mult
timp, căci de îndată ce toate
trupele au coborât din navetele spaţiale, întreaga suprafaţă a fost împânzită de militari. Dar maşinăria infernală
puteam să o văd, după cum
puteam să îl văd şi pe ultimul
mizantrop pământean, ipocrit
şi trivial, căţărat pe invenţia
sa. Acum, totul mi se părea
nu doar dezolant, ci revoltător.
Dându-şi seama că e înconjurat, malefica creatură
rânji interminabil şi, scoţând
un urlet sălbatic, apăsă butonul care pornea „invenţia”.
Ne-am activat scuturile, dar,
cât ai clipi, întreaga planetă
se cufundă într-o nouă eră
glaciară şi mizantropul odată
cu ea.
Ne-am urcat în navete şi
ne-am întors pe Zena.
Ozertor şi Erisont, care rămăseseră aici pentru a-i opri
pe evadaţi să distrugă planeta
în totalitate, au fost ucişi în
luptă. Tes s-a stins şi el, după
ce fusese rănit de un android.
Se stinse chiar sub ochii mei,
iar Koral fu atât de afectată

încât şi-a încheiat circuitul
vital la câteva zile după tragedie.
Eu am rămas cu ideea că
nimic nu este fortuit şi că
oamenii, pe orice planetă ar
trăi, nu sunt decât fiinţe efemere. Ca dovadă, am pierdut,
printre atâţia alţii, pe cei mai
buni trei locuitori ai Zenei şi
pe sora mea, Koral, într-un
timp aşa de scurt ...
Şi oricât de greu mi-e să recunosc, doar ultimul Pământean e de vină. Oricât mi-am
solicitat creierul în a găsi o
explicaţie pentru ceea ce făcuse, nu am reuşit. Nu a învăţat nimic din erorile comise în trecut, ci le-a experi-

mentat şi el, din nou, pe aceeaşi planetă. Şi oricât mă
doare să o spun ... Pământenii mereu au tins spre a fi
mizantropi şi spre a se autodistruge ... Cine urmează? ...

Cu toate năzdrăvăniile
Care-ţi treceau prin minte ...
Nu arunca niciodată aceste
haine.
Păstrează-le pentru totdeauna
În dulapul sufletului.

Andrecuţ Alexandra
Clasa a VIII-a A

Mare Mara
Clasa a VI-a A

În haine de copil

Coşmarul

Îmbracă-te în hainele copilăriei!
Vezi, ţi se mai potrivesc?
Caută în fiecare buzunar
Amintirile
Şi trece în carnet
Nota fericirii.
Pune-ţi pălăria

Unde sunt? Ce fac? De ce
se mişcă totul aşa de repede
în jurul meu? Sunt în beznă.
Oare cad? ... Cad! Dar de ce
cad? Habar nu am. E ca întrun tunel vertical. Ssst! Am
auzit ceva!
- Cine e? strig eu.
- Cine e? aud.
- Fereşte-te! continui.
- Fereşte-te! continuă.
- Taci!
- Taci!
Îmi dau seama că e doar
ecoul. Ecoul?! De ce îmi aud
ecoul? Aşa de lung e tunelul?
... Am atins ceva. O fi, oare,
marginea tunelului? ... Sau,
poate, marginea timpului? ...
Dacă-i aşa, e grav! ... Oricum, e cam alunecoasă. Au!
Şi cam tăioasă. O fi din sare?
Din cristal? Din colţuri de
stele? ...
Nu mă pot prinde de nimic
şi cad, cad spectaculos. Nu e
bine. Vreau să mă întorc.
Trebuie să mă întorc.
- Mamă, trezeşte-mă!
Crăciun Dragoş
Cls. a VII-a A
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Malul mării
Mă plimb pe mal,
Zâmbesc şi plâng ...
Aud cum în adânc valuri tainic se zbat
Şi mă gândesc că pe acest
pământ
Mă zbat şi eu şi tac ...
Vii lângă mine şi mă ocroteşti.
Eşti tu, sau o nălucă?
Eşti tu! ... Şi mă iubeşti!
Ochii mi se deschid
Şi văd fereastra ...
A fost un vis,
Dar ce frumos a fost! ...
Adorm la loc, pentru a mai
visa
Iubirea ta ce fermecat răsare
...
Şi noaptea e atât de mare,
Şi luna plină ne-amăgeşte,
Dar lumea toată ne iubeşte.
Stupinean Cristina
Clasa a VIII-a A

Vară de-un minut...
Să faci ochii mari şi să cuprinzi într-o singură privire
tot ceea ce e dincolo de orizont ... Să visezi că mâine va
fi o zi şi mai cool decât a fost
azi, decât a fost ieri ... Să joci
volei cu soarele şi să constaţi
cu surprindere că tu, un simplu om, eşti un jucător mai
bun decât el ... Să te joci de-a

prinselea cu luna, să o urmăreşti prin păduri şi prin munţi
şi să construieşti
poduri
peste ape pentru a ajunge la
ea ... Să cauţi
capătul curcubeului, să nu-l
găseşti şi, cu
toate astea, să
te întorci cu
speranţa
că
poate mâine
vei ajunge la
oala cu aur ... Toate astea şi
mult mai multe încap într-o
vară.
Vara nu e doar pauza de
care toţi au nevoie, anotimpul pe care toţi îl iubesc şi îl
aşteaptă ... Vara e ca un prieten vechi din copilărie pe care îl revezi în fiecare an, dar
de fiecare dată sentimentul e
tot mai intens, mai pătrunzător şi niciodată nu ştii ce îţi
rezervă ... E chiar sentimentul acela inexplicabil care te
atrage şi te leagă pe viaţă de
acest anotimp ... E ca şi dragostea pentru un lucru care
nu există la modul palpabil,
ci doar cu numele. Şi în fiecare vară porneşti la drum
încărcat cu tot mai multe
provizii, pentru ca să nu te
prindă nepregătit ca anul trecut, şi niciodată nu-ţi dai
seama că ai nevoie doar de
un Vis. Şi porneşti aşa la
drum, doar tu cu vara, igno-

rând toate celelalte detalii,
însă după un an îţi aminteşti

chiar şi felul în care strălucea
soarele şi la câte grade îi erau
înclinate razele.
Vara, dacă ai nevoie de ceva, nu te-apuci să cauţi disperat prin sertare sau prin magazine ... Îţi lipseşte o minge
– iei o cretă, desenezi una pe
asfalt, apoi împrumuţi o rază
de soare şi o transformi în
adevăr. Ai nevoie de un tricou – iei două beţişoare chinezeşti (pe care le găseşti la
tot pasul), te aşezi pe iarbă şi
începi să tricotezi unul. Dacă
nu îţi găseşti inspiraţia, furi o
rază de lună şi o ascunzi în
caietul tău (dar fii cu băgare
de seamă, căci vei deveni hoţ
“Universal”) ... sau, dacă doreşti o cale mai „legală”,
prinde în vârful peniţei o stea
căzătoare ...
Şi la sfârşitul verii te întorci acasă cu un nou şir de
vise ... Apoi te gândeşti:
„Când e cu adevărat sfârşitul

verii?”. Vara nu poate avea
sfârşit doar pentru că unii
spun „Gata! Aici se termină
vara!”. Nu, nu poate fi aşa.
Ea nu are sfârşit. Fiecare om
are în suflet amintirile unei
veri trecute şi visele unei veri
viitoare.
Şi totuşi ... După ce am aşternut pe hârtie un întreg
anotimp, clipesc şi îmi dau
seama că am trăit o vară deun minut.
Andrecuţ Alexandra
Clasa a VIII-a A

O lume a ta
Şi ... mda!
Poate nu există o lume
Doar a ta,
Dar construieşte-o din
Gânduri, idei, vise
Aprinse.
Acolo vei putea să crezi,
În continuare, în basme,
Să fii unica prinţesă.
Fă o lume specială,
Cu tine şi ceilalţi.
Mare Mara
Clasa a VI-a A

Karte
Ca un fapt nesofisticat,
vreau să vă informez că mam mutat. Cu nava mea plutitoare am părăsit extravaganţa
Pământului şi am pornit la
plimbare.
Şi nu pot să vă mint, când
am aterizat pe Fantezie am
rămas stupefiat; păream inutil unui popor aşa de avansat.
Ipocrizia mă făcea să pun
întrebări neconvenţionale, la
care ei îmi răspundeau, totuşi, cu vădite accente emoţionale şi cu totul paradoxale.
Domiciliam pe Karte, o
stradă mai aparte, dar ceva ce
chiar mă impresiona era faptul că site-ul meu preferat,
„Andrei Mureşanu”, a rămas
neschimbat.
Mi-au dat şi un loc de
muncă, din compasiune-aş
spune-dar prestaţia mea le
plăcea.
Îmi doream să ajung cu ei
la tratative şi, fără tot felul de
aprobări tardive, să mă pună
în postul de vicepreşedinte.
Doar ce bine mi-ar sta în
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C.V. un asemenea contract!
... dacă m-aş gândi să măntorc, aş fi doborât de mulţimea posibilităţilor.
Dar, cum cred că aţi dedus,
am rămas cantonată pe Karte,
în tratative, şi e tot ce am de
spus.
Pop Raluca
Cls. a VIII-a A

Vis de vară
Era o zi de vară caniculară,
cu miresme de iarbă cosită şi
cântece de păsărele.
M-am gândit să mă duc în
grădină şi să citesc o carte şi
aşa am şi făcut. M-am aşezat
la umbra unui pom şi m-am
apucat de citit. Nu mai ştiu
câte pagini am întors, dar ştiu
că mi s-a părut foarte interesant tot ce-am aflat despre
animale şi păsări.
Între timp, a venit şi câinele
meu, Rexi, şi a trebuit să mă
joc cu el. Nu-mi prea ardea
mie de joacă, dar ce nu făceam eu pentru el ... Am
alergat de-a lungul şi de-a
latul grădinii, oblic şi în cerc,
până mi s-au muiat genunchii. Nu e uşor să alergi după
un câine atât de jucăuş ca
Rexi al meu!
L-am potolit în cele din
urmă. Ne-am aşezat lângă
tulpina pomului şi am început să-i citesc cum sunt alte
animale, diferite de el. I-am
citit, dar nu a prea ascultat.
Mă lingea pe faţă şi pe mâini,
dar eu i-am citit în continuare, până am adormit amândoi

... Şi eu am visat că el era
o pasăre, iar eu un căţel.
Pastor Mihai
Cls. a V-a A

Frunza şi ploaia
E toamnă. Afară plouă
cu stropi mărunţi şi reci.
Parcă, lovindu-se de pământ, vor să se înalţe din
nou, dar se împrăştie ca o
pulbere umedă în toate
direcţiile.
Privesc pierdut jocul
lor şi copacul cu frunze
în toate culorile, de lângă
fereastră. Exact în momentul
când învăluiam cu privirea
copacul, un strop foarte mare
şi greu a căzut pe o frunză
care abia se mai ţinea de o
creangă, iar frunza s-a desprins grăbită, îngreunată de
strop. O legănare scurtă şi
iat-o ca o pată gălbuie în covorul de jos.
Ploaia se înteţeşte şi cade
înclinată în partea opusă din
care bate vântul. Nu mai e
rost de ieşit astăzi la joacă.
Vărărean Darius
Cls. a V-a A

Între toamnă şi
tăcere
... Şi parcă s-a uscat Pământul
De atâta tristeţe.
De atâta ură
Şi de atâta nepăsare
S-a făcut mohorât.

În toamnă va ploua,
Şi-atunci vom tăcea,
Copleşiţi de greutatea
Anotimpului.
Mare Mara
Clasa a VI-a A

Fals tablou de
noiembrie
Soarele se acoperă cu plapuma de nori şi abia se mai
vede ... vântul invită copacii
la vals, frunze plutesc în vâjâitul sonor ... Ploaia cade
deasă, izbind pământul cu
temei ... De la fereastră, totul
pare a renaşte ...
Iarba, îngălbenită încă deastă vară, începe a prinde colţ
fraged ... Frunzele, suflate cu
aur, au început expoziţia pe
asfalt ... Câţiva copaci îmbracă doar pe jumătate haina
toamnei, rămânând cu cealaltă jumătate în vară ... La un
colţ
de
stradă,
a
crescut cutezătoare o
păpădie.
Galbenă ca
miezul verii, atrage
privirile
trecătorilor.
Cine
ar
spune că e
aproape
noiembrie?
E ca şi
cum pictorul a încurcat paleta
de culori şi,
în loc de

cele de toamnă, le-a folosit
pe cele de vară. Peste tot sunt
doar pete ... galbene, roşii
verzi ... Mi se pare că, pur şi
simplu, a îmbibat pensula în
culoare şi a început să stropească tot tabloul; apoi, nemulţumit de toată harababura, a aruncat apă peste el şi a
făcut să plouă ... Dar totul a
rămas la fel, s-a acoperit doar
cu puţină ceaţă ... Şi, enervat
atât de tare încât s-a făcut la
fel de roşu precum acuarela,
a luat o cârpă şi a început să
şteargă ceaţa ... Acum vedea
totul mai clar. Păpădiei i-a
dat o nuanţă mai roşiatică, pe
soare l-a acoperit cu totul de
nori, copacii i-a adus cu totul
în toamnă, şi frunzelor le-a
mărit expoziţia. Acum mai
seamănă a noiembrie.
Pictorul s-a îndepărtat puţin şi l-a privit. ... Nu, nu e
bine; păpădia aceea pare luată din altă poveste. Îi fură petalele prefăcându-le în frunze, apoi priveşte iar tabloul ...
Acum e prea obişnuit ... Mai
bine desenează altă floare în
colţ: o tulpină, o inflorescenţă ... Nu. Tot nu e bine.
Aruncă din nou apă peste
pictură. Se face iar ceaţă, dar
... altfel. O şterge cu aceeaşi
cârpă, dispare ... şi acum vede şi el, pictorul, că nu poate
reface tabloul ... Îl ia şi îl
aruncă la coşul de gunoi ... A
mai irosit o zi de toamnă ...
Eu rămân la fereastră,
pictându-mi propriul tablou
de noiembrie, în camera cu
miros de vară.
Andrecuţ Alexandra
Clasa a VIII-a A
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Becoming A Princess
In a land, far-far away, there is a castle. Nobody knows about it. No living
human is known to live or have lived
there. But, then again, no one knows
that it’s actually a school. A very special
school. A school where the noblest princesses of the noblest royal families are
learning how to speak, walk, eat and
even sleep like a princess, in other
words they’re trained to become perfect.
Each one of them knows that being a
princess brings a big responsibility on
their shoulders. They have to behave
and do what they think will prepare
them the best for when they will be taking over their parents’ inheritance.
Well, not quite each of them.
There’s one exception, Elizabeth also
known as Lizzy. The spoiled daughter
of Queen Mary who passed away a few
days after Lizzy was born. Since then,
her father, King William started to spoil
her. She always had whatever she wanted and never had to do anything by herself. Even though she’s lazy, rude and
doesn’t listen to anyone she has some
qualities: she has a big heart even
though she doesn’t show it, she has an
angelic voice and a fairy-like appearance. Her skin is soft, her eyes are green
just like the fresh grown grass and her
hair is light brown just like her mother’s.
Now that I introduced the main
character it’s time to start our story.
It was a beautiful morning. The sun
was shining through the windows. All
the girls were dressed nicely with expensive dresses. They were taking manner lessons. All of them were present
with one exception, Lizzy. She was
soundly sleeping in her room. When the
teacher, Ms. Charlotte realized that she
wasn’t there, she stormed out of the lesson hall and went straight to Lizzy’s
room. She was really mad.
“What do you think you’re doing,
young lady?!”
“Can’t you see? I’m sleeping.”
“This is enough! If you don’t get up
and dress up in ten minutes I’ll expel
you!”
“Fine, fine. Just wait a second.” In
that exact moment a maid knocked at
the door.
She entered when she heard Ms.
Charlotte’s strong voice telling her to
come in. She had a letter in a beautiful
envelope, which seemed to look really
important. It was addressed to Lizzy.
She took the letter from the maid’s
hands. She started reading it as tears
started rolling down her face. She was
crying.

“What happened? Were your clothes
destroyed by a natural disaster or something?” Ms. Charlotte asked with sarcasm in her voice.

Busy
On Mondays, I play football
On Tuesdays, I meet my friends
On Wednesdays, I play basketball
The fun just never ends.
I’m always very busy
I’ve got lots of things to do
From Monday through to Friday
And at the weekends too.
On Thursdays, I go shopping
And buy the things I like
On Fridays, I go swimming
And I often ride my bike.

‘’My father died. He was ill and last
night his body couldn’t take it anymore
so he passed away.” Lizzy said as she
made her way to her bed and put her
blanket over her face and her crying
stopped. She realized that from that day
she’ll become a queen in the exact moment she’ll graduate from this school.
From now on she’ll do her best to become a great queen which will take
great care of her people.
‘’Ms. Charlotte, could you please
help me. I need you to teach me everything you know about being a princess.”
“What happened to you so sudden? I
understand that you want to become a
good queen but you can’t learn everything you missed in those two years
over the night.”
“Please! At least try. “Lizzy said as
she got out of bed and started dressing
in her beautiful dress.
“Fine. From now on you’re my special student. Everyday at least five hours
we’ll be working in private. I will make
you a presentable princess.”
And so her journey to become a
great princess started. She started from
the beginning: she learned how to talk
like a princess, how to walk like a princess and even how to breath like a princess.
A few months later after all the lessons and after all the effort she finally
became the queen she wanted to be. All
the other princesses congratulated her.
She got married to a prince from a
neighboring country. Her life was going
on and from time to time she took a
break to remember about her father who
loved her more than anything in that
world.
Moldovan Amalia
Cls. a VII-a A

On Saturdays, I watch TV
And stay up very late
On Sundays, I have lots of fun
The weekends are just great.
Pralea Delia
Cls. a VI-a C

The story of Halloween
Everyone loves Halloween, but do
you ever wonder what it really means?
2.ooo years ago, the Celts lived in
the area which is now Ireland, the United Kingdom and northern France. They
used to grow their own food and they
considered harvest time to be the end of
the year. Every year, they celebrated
New Year’s Eve on October 31st with a
festival celled ‘Samhain’. The Celts
dressed in animal heads and skins for
this festival, and their priests, the Druids, built huge bonfires which the Celts
gathered around to burn crops as sacrifices to their ancient gods. October 31st
marked the end of summer and the beginning of winter and the Celts believed
that on that night, the ghosts of the dead
returned to Earth. The Celts thought that
the ghosts helped the Druids to predict
the
future.

In about 43 AD, after the Romans
conquered the Celts, two Roman festival, Feralia (when the Romans remembered their dead) and Pomona Day
(when the Romans honoured their godness of fruits and gardens), where combinet the Celtic Samhain festival. Later,
it the 7th century, when Christianity
reached the land of Celts, the Pope made
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November 1st All Saint’s Day. This was
a time for people to honor saints and
martyrs. This celebration was also called
All Hallows or Hallowmas. The night
before it became known as All Hallows’
Eve, which later changed to Halloween.
Today, people celebrate Halloween
with black cats and magic from Samhain, apples and harvest from Ponoma
Day an ghosts and skeletons from All
Saint’s Day. It’s a thrilling mixture of
fun and fear!
Pop Adrian
Cls. a VI-a C

Quiz

off a tree into a pot of water which a
Chinese emperor was boiling for drinking purposes.
In Britain tea drinking spread quickly. By less then fifty years after it was
introduced, it was the drink of aristocracy, literary men and soldiers. Tea drinking became somewhat of a cult. In
Queen Victoria's time, tea was part of
the British diet, the recognized beverage
for church meetings as well as society
parties. Since then the British and tea
have become addicted to one another.
There is a steady rise in British tea consumption which is currently estimated at
2.000 cups per year for everyone including
little
babies.

1. On what day is Halloween celebrated?
a) December 25th
b) April 1st
c) October 31st
2. The word comes from medieval England’s All Hallow’s ...
a) Eve
b) time
c) month
3. ... and black are colours associated with Halloween.
a) red
b) orange
c) blue
4. People carve ... into jack-olanterns.
a) melons
b) watermelons
c) pumpkins
5. Children go from door to door
and say ... !
a) Treat or trick
b) Trick or treat
c) Trick or beat
Mărginean Petru
Cls. a VI-a C

TEA
The most popular beverage in the
English speaking world has always been
and continues to be the TEA, even if the
British like is very hot, while the Americans prefer it iced.
The owner of a coffee-house in the
City of London started serving tea by
the cup in the year 1657 and ever since
the British have been 'in love' with it.
The origins of the tea are lost in the remote history of oriental antiquity. One
legend speaks of the first cup of tea at
2037 B.C. when several tea leaves fell

- To take Tea in the kitchen (To pour
tea from the cup into the saucer, and
drink it from this).
Konradi Melissa
Cls. a VIII-a A

Describe a person
Vicky
Vicky is my classmate from the first
grade. She is a really good girl. She is in
her teens. Vicky is medium height and
slim. She has got a medium length wavy
hair. She usually wears her hair in a bun.
She has got an oval face, thin eyebrows,
long eyelashes, big green eyes, a small
nose, a round chin and smooth skin.
In my opinion, Vicky is the right
person if you want to talk with
somebody about your problems. She is a
reliable girl. Vicky is enthusiastic, good
fun and she is really good-tempered.
She is usually outgoing but sometimes
she is shy and very quiet. She is warm
and I think she can be romantic if she
wants. She has an interesting style and a
new attitude everyday. She does what
our teacher says: ‘Be yourself!’
Stupinean Cristina
Cls. a VIII-a A

Stormy Weather
Like the Chinese and many other
tea-drinking peoples, the British make a
kind of ritual of tea. The method of
brewing is as rigorously hewed to as the
language of the marriage ceremony. The
warmed pot is always brought to the
kettle, not vice versa. The freshly boiling water is pored on the leaves, one
spoonful for each person and one for the
pot. Dissent arises over the use of milk
(not cream, not boiled). Some add milk
to tea, others add tea to milk.
The British violently disagree with
the American's tea-drinking habits. At
issue, of course, is the tea beg and the
drinking of iced-tea time. The British
regard the American custom of suspending tea bags in water as near sacrilege.
No real Englishman would think of using tea bags except for camping or picnicking.
For millions of Americans, summertime is iced-tea time. Ironically, this
typically American beverage was invented by an Englishmen. He has been
trying unsuccessfully to sell hot tea and
set phrases. Here are some of them:
- Many estates are spent in the getting, since women, for TEA, forsook
spinning and knitting and men, for
PUNCH, forsook hewing and splitting.

I was walking along
On my way to your place
With my hands in my pockets
And the wind in my face
Then all of a sudden
It started to rain
And the wind started blowing
Like a hurricane.
But I didn't run and I didn't hide
I didn't try to get inside
I didn't even feel the storm
The thought of you kept me dry and
warm.
The rain was falling
It was flooding the street
I was soaking wet
From my head to my feet
The wind was howling
What a scary sound
The sky was dark
And there was no around.
Cioșan Andra
Cls. a VIII-a A
Pagină coordonată de:
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A revenit
toamna. Păsările
călătoare au plecat
deja spre ţările
calde. Frunzele se
desprind uşor de
pe crengi şi cad
lin pe pământ,
formând un covor
multicolor. Soarele, cândva blând şi
prietenos, acum
se-arată palid şi
din când în când,
prin
perdeaua
groasă de nori.
Şcoala a-nceput
de mult şi, deşi am
trecut pragul acomodării cu statutul de elev de
gimnaziu, tot mă mai gândesc cum a fost în clasele
mici alături de domnul învăţător şi de colegii mei dragi.
Şi uite-aşa, amintirile mă fură şi mă revăd emoţionat, cu
lacrimi în ochi, la festivitatea
de deschidere a acestui an
şcolar, lăsând cu tristeţe în
urmă o părticică din viaţa
mea de ”învăţăcel” în ciclul
primar şi gândindu-mă, la fel
de tulburat, la cum o să fie în
clasa a V-a şi mai departe.
Doamna director a venit şi
ne-a încurajat, ne-a urat succes, apoi am plecat către noua sală de clasă împreună cu
doamna dirigintă, şi lucrurile
au intrat în firescul lor.
... În livezi, fructele zâmbesc
culegătorilor, din struguri
curge mustul. Presimt un an
bogat în roade şi pentru mine.

Un nou an şcolar, o
nouă treaptă, prima pe scara
celor de gimnaziu.
Clasele mici erau ca o poveste. Aveam mai multe vacanţe, mai puţine teme pentru
acasă, ieşeam de pe poarta
şcolii la ora 12, nu la ora 13,
aveam un domn învăţător, nu
o doamnă dirigintă şi atâţia
profesori şi, nu în ultimul
rând, aveam mai mult timp
pentru joaca şi zburdălniciile
copilăriei.
Acum nu mai suntem bobocii
plăpânzi şi plângăcioşi uneori, care se uitau la domnul
învăţător ca la tata sau ca la
mama, suntem copii mai
mari. Şi totuşi, eu la el mă
gândesc deseori, pentru că de
el m-am ataşat foarte mult şi
pentru că, sub îndrumarea
lui, povestea primilor patru
ani de şcoală a avut un final
fericit.

Vancea Robert Cătălin
Cls. a V-a A

Rus Teodora Maria
Cls. a V-a A





Când aveam şase
ani, am păşit prima oară în
şcoală. O mulţime de copii
erau în curte, iar doamna director vorbea la microfon.
Am înţeles, atâta cât puteam
eu la vârsta aceea, că spunea
lucruri importante şi frumoase despre Şcoala 4. Apoi, în
frunte cu domnul învăţător,
am intrat grupaţi în sala de
clasă, locul nostru de muncă
şcolărească timp de patru ani.
Spre sfârşitul clasei a IV-a,
văzându-ne curioşi şi destul
de neliniştiţi, zâmbitor, domnul învăţător ne-a spus să nu
mai fim emoţionaţi şi îngrijoraţi de momentul trecerii în
clasa a V-a pentru că, fiind
mai mari, vom putea învăţa
mai mult şi mai bine.
Şi astfel am trecut bucuroşi
”pragul”.
Acum , prietenele mele mă
întreabă:
- Cum este în clasa a V-a?
- Bine! Este frumos şi-mi
place.
Magda Denisa
Cls. a V-a A



Chiar mă bucur
că sunt în clasa a V-a, dar
mi-e dor de clasele mici,
de învăţător şi de lecţiile
uşoare.
Acum lucrurile sunt mai
complicate, lecţiile sunt
mai grele, profesorii mai
exigenţi. Domnul învăţător mai trecea uneori cu
vederea, dar ei nu prea.
Sper să mă obişnuiesc.
Ştiu că totul este în folosul nostru, că o să ne

dezvoltăm şi o să
ştim chiar foarte
multe dacă vom
învăţa cu sârguinţă,
că nu putem rămâne mici pentru totdeauna, chiar dacă
aceasta ar fi cea
mai mare bucurie
pentru mine şi poate şi pentru alţi copii.
Într-o zi m-am întâlnit cu domnul
învăţător şi m-a întrebat de ce sunt
tristă, iar eu i-am
spus că nu sunt tristă, doar că înăuntrul
meu simt o durere imensă.
Moldovan Andreea
Cls. a V-a A


Când s-a încheiat
anul şcolar trecut, m-am simţit mai liber ca niciodată, plin
de energie şi dornic de joacă.
Începea vacanţa de vară. Dar
cum nici vara şi nici vacanţa
nu durează la nesfârşit, m-am
trezit că sunt elev în clasa a
cincea şi m-am bucurat foarte
tare. Mi s-a părut un lucru
minunat şi diferit să-mi revăd
colegii şi prietenii în altă clasă, să-mi cunosc diriginta şi
profesorii, să aflu că voi avea
de învăţat la mult mai multe
materii. Şi m-am gândit că
dacă am ajuns până aici,
aceasta se datorează , în primul rând, bunului meu învăţător.
Heros Nikki
Cls. a V-a A


În toamna aceasta,
pentru mine, prima zi de
şcoală a fost ca o emoţie grăbită. Deveneam elevă într-o
primă clasă de gimnaziu, şi
lucrurile se precipitau. Printre regrete după anii petrecuţi
sub îndrumarea dragului nostru învăţător şi printre fugare
clipe de teamă, îşi făceau loc
întrebările, multe dintre ele
fără un răspuns imediat.
Însă, de-a lungul semestrului,
m-am lămurit: în orice clasă
ai fi, şcoala rămâne şcoală.
Biliboacă Alexandra
Cls. a V-a A

Lecţia de ECOLOGIE …
Judeţul Bistriţa-Năsăud este parte integrantă a marii diversităţi bio-geografice a României. Pădurile ocupă 35,7% din suprafaţa judeţului fiind o resursă deosebit de importantă a acestuia. Cele mai întinse suprafeţe de pădure se află în subzonele
Rodna (30,9%), Năsăud (24,9%) şi Bârgău (15,1%) reprezentând peste 2/3 din fondul forestier.
La peste 1800 m altitudine, văile, culmile şi versanţii sunt
acoperiţi de tufărişuri de jnepeniş, ce fac trecerea între vegetaţia alpină şi cea forestieră. Pajiştile alpine prezente în Munţii
Rodnei sunt alcătuite din diverse ierburi şi tufărişuri, care în
lunile iunie şi iulie sunt în plină înflorire, acoperind ca un covor splendid aproape integral masivul Vârfului Roşu de sub
Ineu. Pe suprafeţe întinse găsim afinul (Vaccinium myrtillus) şi
smârdarul (Rhododendron kotschyi), iar în zonele calcaroase
ale munţilor Rodnei creşte şi renumita floare de colţ
(Leontopodium alpinum) pusă sub regim de ocrotire la nivelul
judeţului. În zona alpină mai cresc bulbucul de munte (Trollius
europaeus), tisa (Taxus baccata) şi pe muntele Saca, la nivelul
pădurilor de molid, menţionăm ca raritate existenţa unor suprafeţe mai restrânse de narcise montane (arcissus stelaris) incluse în rezervaţia 2.209 Poiana cu narcise de pe masivul Saca, care face parte din Parcul Naţional Munţii Rodnei. Povârnişurile munţilor Rodnei şi Călimani adăpostesc multe
endemisme carpatice: Saussurea porcii, Heracleum
carpaticum (crucea pământului sau brânca ursului),
Melandryum zawadskii (opaiţa), Campanula carpatica (clopoţeii de munte), Centaurea carpatica (ţintura), Anthemis carpatica, Senecio carpatica (spălăcioasă), Festuca porcii (păiuşul),
iar din speciile de conifere face parte relictul glaciar Pinus
cembra (zâmbrul).
Sub altitudinea de 1700-1800 m întâlnim etajul montan care se suprapune zonei forestiere şi în cadrul căruia se pot separa trei subetaje. Etajul coniferelor, cu păduri de molid, pâlcuri
de afini şi merişori, pajişti cu fâneţe şi păşuni, este reprezentat
spre exemplu în Munţii Rodnei de prezenţa exclusivă a pădurilor boreale de molid, răspândite pe toată întinderea masivului.
Pădurile de molid, care coboară până la 1300 metri altitudine,
ocupă peste 600 km2 din suprafaţa totală a judeţului, şi sunt
aproape uniform distribuite, ca un brâu pe versanţii muntoşi.
Alături de molid, se întâlneşte şi bradul, dar molidul este predominant, ocupând cca. 90% din totalul suprafeţelor răşinoase.
Sub etajul coniferelor se desfăşoară aria fagului, care coboară
adesea până la altitudinea de 500 m. În munţii Rodnei acest
etaj se caracterizează atât prin prezenţa pădurilor pure de fag,
cât şi a pădurilor de amestec de fag cu brad şi de fag cu molid.
Din totalul suprafeţelor din judeţ ocupate de foioase, fagul deţine cca. 69%.
La limita inferioară, în etajul montan inferior, fagul (Fagus
silvatica) este însoţit de carpen (Carpinus betulus), mesteacăn
(Betula verrucosa) şi gorun (Quercus petraea) şi pajişti secundare cu păşuni şi fâneţe. Dealurile sunt acoperite de pădurile de
fag, carpen, stejar şi gorun, încadrate de păşuni şi fâneţe. Pădurile de stejar şi gorun sunt răspândite fragmentar pe aproape tot
cuprinsul judeţului. În zona de câmpie arbuştii se găsesc
aproape în toate pădurile şi sunt reprezentaţi de alun (Corylus
avelana), păducel (Crategus monogyna) etc., iar în marginea
pădurilor – porumbarul (Prunus spinosa).
Pădurile reprezintă sursă majoră de oxigen, oferă hrană
pentru animale şi om (de exemplu: fructe de pădure), sunt sur-

se importante pentru remedii naturale împotriva bolilor (ceaiuri
medicale etc.), oferă materiale pentru construcţii (lemnul) şi
obiecte casnice (mobila, ustensile etc.), împiedică alunecările
de teren, constituie surse de inspiraţie artistică, mediu de relaxare şi refacere după o săptămână agitată sau în unele boli respiratorii, psihice etc.
În judeţul nostru, pădurile sunt una dintre cele mai importante bogăţii dar, din păcate, ele devin tot mai rare, fiind defrişate zilnic şi masiv, fără respectarea legislaţiei în vigoare. În
fiecare an din pădurile din Bistriţa-Năsăud sunt tăiaţi cca
476.000 mc de lemne, conform unor statistici publicate intr-un
ziar local. Pădurile s-au împuţinat si pentru că locul lor a fost
luat de aşezările umane sau uneori au avut loc alunecări de teren, fiindcă pădurea din vale a fost exploatată necorespunzător,
ceea ce a favorizat alunecarea unui versant întreg de pădure,
care a măturat totul în cale (vezi alunecările de teren de la Târlişua).

Ce putem face?
Autorităţile trebuie să se implice pentru eradicarea defrişărilor ilegale. Legislaţia în domeniu ar trebui actualizată, iar
sancțiunile aplicate celor rău intenţionaţi să fie mai aspre. Tinerii ar trebui implicaţi mai mult în acţiunile de protejare a
mediului înconjurător şi mai ales conştientizaţi că viitorul le
aparţine şi depinde de acţiunile lor. De exemplu, activităţile de
împădurire în care sunt implicaţi tinerii au valoare educativă
extraordinară, iar tinerii care participă la astfel de activităţi
sunt remarcabili. Şcolile şi organizaţiile nonguvernamentale
care promovează astfel de activități trebuie încurajate şi susţinute.
SUCCES TUTUROR CELOR CARE SE IMPLICĂ Î'
PROTEJAREA “PLĂMÂULUI VERDE”
AL PLA'ETEI!
Webgrafie:
http://apmbn.anpm.ro/Mediu/biodiversitate-14;
http://www.prefecturabn.ro/judetulbn/romana.pdf.
Konradi Melisa şi Rus Darius Inică
Cls. a VIII-a A
Fiţi alături de noi în acţiunile de ecologizare şi protecţie a
naturii!

Pagină coordonată de:
prof. Moraru Dana

MATEMATICA
Amuzament Matematic
Thales din Milet
Thales din Milet (n. cca. 635 î.Hr. – d. cca. 543 î.Hr.) a
fost un filozof grec presocratic, care a contribuit la dezvoltarea
matematicii, astronomiei, filozofiei. Este considerat părintele
științelor. Herodot, primul autor care-l menționează pe Thales,
afirmă că strămoșii lui Thales erau fenicieni, dar Diogenes
Laertios adaugă că cei mai mulți scriitori îl prezintă ca aparținând unei vechi familii milesiene.
În domeniul matematicii, Thales a adus geometria în Grecia, familiarizându-se cu ea în timpul călătoriilor sale în Egipt
și dezvoltând-o ulterior. Teoremele geometrice elaborate de el
au constituit temelia matematicii grecești.
Thales a demonstrat că:
1. un cerc este împărțit în două părți egale de diametru;
2. unghiurile bazei unui triunghi isoscel sunt egale;
3. unghiurile opuse la vârf sunt egale;
4. un triunghi este determinat dacă sunt date o latură și
unghiurile adiacente ei;
5. unghiul înscris într-un semicerc este unghi drept.
Atribuirea primelor patru teoreme lui Thales provine de la
Proclos, care se baza pe o afirmație a lui Eudemos. Cea de-a
cincea teorema este citată din Diogenes din Pamphila, din secolul I.
Teorema patru este asociată cu realizarea practică a măsurării distanței dintre vasele de pe mare. Hieronymus din Rhodos ne povestește cum a măsurat Thales piramidele din Egipt,
folosind umbrele (a determinat momentul zilei în care umbra
noastră este egală cu înălțimea).
Mureșan Ionuț
Cls. a VII-a A

Ghicitoare
Mi se spune fracție
Și-n orice situație
Am numărătorul
Mai mare ca numitorul.
Cum mă numesc,
Știți voi, oare?
Abodi Nicoleta
Cls. a VII-a A

Matematica distractivă
1. Cu câte gâște am fost la păscut dacă: una mergea înaintea altor două, alta între două și alta după alte două gâște?
2. Utilizând de trei ori cifra 3 și o operație aritmetică
obțineți 11.
3. Cât este 1/2 din 2/3 din 3/4 din 4/5 din 5/6 din 6/7 din
7/8 din 8/9 din 9/10 din 1000?
4. Într-o cameră sunt 7 fete, cu câte 7 bagaje fiecare. În
fiecare bagaj sunt 7 pisici mari și fiecare pisică mare are 7
pisici mici. Câte picioare sunt în cameră?
Armenean Bianca
Cls. a VI-a A

Știați că …
Din viața unui matematician
1. - Dragul meu, tu iubești matematica mai mult decât pe
mine?
- Desigur că nu, cum puteai crede așa ceva?
- Demonstrează!
- Fie A - mulțimea obiectelor iubite ...
2. Intră un matematician într-un magazin foto și zice:
- Aș dori să-mi developați filmele acestea.
- 9x13?
- 117, de ce?
Abodi Nicoleta
Cls. a VII-a A

1. Dacă ne gândim la un număr, îl dublăm, adunăm cu 10,
împărțim la 2, iar din rezultatul final scădem numărul la care
ne-am gândit, rezultatul va fi întotdeauna 5?
2. Înmulțind cu 9 oricare cifră nenulă dintre 1 și 9, vom
obține un număr cu suma cifrelor 9?
3. 111.111.111.*111.111.111=12.345.678.987.564.321?
Observați simetria?
Hedeș Tudor
Cls. a VI-a A

Pagină coordonată de:
prof. Patraşciuc Maria Terezia

CALEIDOSCOP
¤ Durata care îi ia unui fulg de zăpadă ca să ajungă de la
nori până pe suprafaţa pământului este de cel puţin o oră.
¤ Cele mai numeroase vietăţi de pe Terra sunt artropodele.
Ca exemplu, până în prezent au fost descoperite circa 70 000
de specii de păianjen.
¤ În lume se trimit zilnic peste 35 de miliarde de emailuri.
¤ În absolut toate ţările lumii, indiferent de cultură, religie
sau zonă geografică, soldaţii execută salutul numai cu mâna
dreaptă.
¤ În spaţiu, astronauţii nu pot plânge deoarece, în lipsa
gravitaţiei, lacrimile nu pot curge.
¤ Deşi numărul stelelor din Univers este năucitor de mare
(aproximativ 7 mii de milioane, de milioane, de milioane de
stele), oamenii de ştiinţă consideră că poate fi egalat de numărul moleculelor cuprinse în doar 10 picături de apă.
(După www.forumlovendal.net)

Recorduri

¤ Savantul Emil Racoviţă (1868 – 1947) a fost primul român care a ajuns în Antarctica, participând ca naturalist în
cadrul primei Expediţii antarctice belgiene (1897 – 1899), care
s-a desfăşurat la bordul navei cu pânze Belgica. În timpul călătoriei, în Chile, în Ţara de Foc şi pe ţărmurile Strâmtorii
Magellan, Racoviţă efectuează cercetări asupra florei şi faunei,
dar va rămâne celebru mai cu seamă pentru descoperirea unei
specii necunoscute până atunci, balena cu cioc. În Antarctica,
membrii expediţiei descoperă şi câteva insule, una dintre acestea fiind numită de Racoviţă insula Cobălcescu, în onoarea
geologului şi paleontologului român Grigore Cobălcescu
(1831 – 1892), dar corabia rămâne imobilizată între gheţuri
până în martie 1899. După mai bine de un an petrecut în inima
Antarcticii, când aproape nimeni nu-i mai credea teferi, exploratorii se întorc la Punta Arenas.
¤ Diamantul este considerat piatra cea mai preţioasă. Faima şi-a păstrat-o din antichitate, când era cunoscut sub numele
de adanas, nebiruitul. Se ştia de pe atunci că nimic nu e mai
dur decât diamantul. Adevărul este însă altul. Diamantul este
sfărâmicios şi poate arde ca orice cărbune, căci în realitate nu
este decât carbonul cel mai curat. A luat naştere în focul lăuntric al pământului, dar la temperatura de cel puţin 900de grade
C se mistuie ca un chibrit. După ardere nu rămâne însă nici un
fir de cenuşă.
(După texte nonliterare din Evaluare naţională - Limba şi
literatura română 2013)

Curiozităţi despre lumea în care trăim
¤ Furnicile nu dorm niciodată. Cu toate acestea, în zorii zilei, furnicile se întind asemenea oamenilor pentru a se dezmorţi.
¤ Aproximativ 90% din populaţia întregii planete locuieşte
în emisfera nordică.
¤ Irlanda este singura ţară europeană în care nu există
şerpi.

¤ Cel mai înalt om din toate timpurile avea, la 22 de ani
(când a decedat) 2,72 metri.
¤ Cel mai scund om din lume este din Nepal, şi la vârsta de
60 de ani măsoară doar 56 de centimetri.
¤ Cea mai înaltă clădire construită vreodată are 828 de
metri şi se află în Dubai.
¤ Cel mai mare val tsunami de până acum a avut 524 de
metri înălţime.
¤ Cel mai mare animal din lume este balena albastră.
¤ Cea mai mică bovină din lume este de origine indiană şi
are 81 de centimetri înălţime.
¤ Cel mai mic căluţ din lume are doar 43,18 cm înălţime.
Crăciun Dragoş
Cls. a VII-a A

divertisment
¤ Ofiţerul stării civile:
- Acceptaţi ca statusul vostru pe Facebook să se schimbe în
”căsătoriţi”?
Mireasa: - Da!
Mirele: - Da!
Ofiţerul: - Să se apropie martorii, să dea click pe like!
Pop Cătălin
Cls. a VIII-a A

Rebus
Ce cuvânt se formează între literele A și B?

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B.

Glume
¤ Profesorul în timpul orei:
- Mircea, trezeşte-l pe Mihai! Nu ştiu ce l-a adormit.
- Lecţia ... domnule profesor!
¤ Într-o şcoală se aude un zgomot teribil dintr-o clasă. Directorul intră în clasă şi vede îngrozit cum toţi elevii ţipă, se
bat, unii se urcă pe bănci ... Directorul se repede la cel mai
zgomotos şi îl dă afară din sală.
Se face dintr-o dată linişte.
- Unde e profesorul vostru?
- Tocmai l-aţi dat afară!...

1. Paralelogramul cu două laturi consecutive congruente.
2. Paralelogramul cu toate unghiurile drepte și toate laturile
congruente.
3. Paralelogramul cu toate unghiurile drepte.
4. Se notează astfel “=”.
5. Submultiplu al kilogramului.
6. Se notează astfel “√”
7. Matematica în limba engleză.
8. Cifra unu în scriere romană.
9. Semidreapta cu originea în vârful unui unghi care împarte
unghiul în alte două unghiuri de dimensiuni egale.
10. Teoremă ajutătoare în matematică.

¤ Fi- fi- fiţi bun, u- u- unde ssse află ş- ş- şcoala de- de- de
bâl- bâl – bâlbâiţi?
- La ce vă mai trebuie? Observ că vă bâlbâiţi foarte bine.
¤ Familia Popescu se află în drum spre litoral, în concediu.
La un moment dat, doamna Popescu sare ca arsă:
- Vai de mine! Am uitat aragazul aprins. Să ne întoarcem,
până nu ia foc casa!
- Lasă, mamă, n-ai nicio grijă, nu arde nimic. Am lăsat robinetul deschis la baie.
¤ Un copil o întreabă pe mama sa:
- Ce sunt fructele de mare?
- Păi, de exemplu, caracatiţa, calamarul, creveţii...
- Atunci – e de părere copilul – vulpea, ursul şi lupul sunt
fructe de pădure.
¤ Doctorul: În ce loc vă doare cel mai tare?
Pacientul: La serviciu, domnule doctor.

Grebenișan Bogdan
Cls. a VII-a A

Colectivul de redacţie:
Redactor şef:
prof. GÂŢA IOANA,

Tehnoredactori:
prof. SĂPLĂCAN ANDREEA
prof. VĂRĂREAN VIRGINIA

Redactori:
MARE MARA, VI A
CRĂCIUN DRAGOŞ, VII A
ANDRECUŢ ALEXANDRA, VIII A
PUGNA DANIELA, VIII A
STUPINEAN CRISTINA, VIII A

