Curierul de Banca
Revista judeţeană Nr.I, Anul 2014

Şcoala Gimnazială Banca, Judeţul Vaslui, Tel. 0235/437151

―Docendo discimus.‖ ―Învățând pe alții, învățăm și noi.‖

Coordonator: prof. Dumitriu – Broştic Elena – Liliana
Colectivul de redacţie:
 prof. Ambrono Oana – Nicoleta
 prof. Dăncescu Violeta
 prof. Apostu Andreea
 prof. Dumitriu Florin
 înv. Răducanu Maricel
 înv. Diaconu Constantin
 ed. Ştefăniţă Tiţa
Colaboratori:
 Dir. prof. Grigore Doiniţa
 Dir. adj. prof. Băhnăreanu Doina
 Preot paroh, Braharu Dănuţ – Lucian
 Prof. Nistor Alina (Şcoala Gimnazială Floreşti, Jud.
Vaslui)
Redactor de imagini: Dumitriu – Broştic Elena – Liliana
Tehnoredactor: Dumitriu – Broştic Elena – Liliana
ISSN 2359 – 845X
ISSN–L 2359 – 845X

CUPRINS
Recurs la Argument
Să ne amintim – Istoria locală
127 De ani de tradiţie şi continuitate
Interviu cu dascălul de odinoară
Interviu în banca 2
The portrait of a teacher
Le élève parfait?
Curiozităţi din lumea ştiinţifică
La leçons d’ histoire - Union européenne
Ce proiecte derulăm?
Diorama – metaforă a instantaneelor

Why a European Day of Languages?

Recurs la Argument
Stimaţi cititori,
Revista ,,Curierul de Banca” se doreşte a fi „o cale către sine” a elevului
contemporan băncean, a elevului cititor sagace, a profesorului scrib, şi lector în
egală măsură. Demersul nostru constituie o încercare de „punere sub lupă” a
activităţilor şcolare, extraşcolare desfăşurate de-a lungul timpului în şcoala
noastră. Trebuie menţionat că un filon arhaic rezidă încă în comunitatea de pe
valea Loavei. Am considerat că e necesar să valorificăm, să cunoaştem şi să
respectăm ceea ce au realizat înaintaşii noştrii pentru a ne căpăta propria
identitate astăzi. Este cunoscut faptul că „botezul literar” al scriitorului
Demetru Demetrescu-Buzău l-a avut ca „oficiant” pe Tudor Arghezi. Astfel
onomastica bizară Urmuz s-a fixat în mentalul colectiv intrigând şi suscitând
interes. Prin urmare, revista noastră, in statu nascendi, a primit numeroase şi
bizare nume, însă cercetarea arhivelor literare ne-a salvat de un „patron” ridicol.
Se pare că ziarul Iarmarocului de la Banca, ocazionat de sărbătoarea
Sfântului Ilie a fiinţat în perioada 20 iulie 1901 – 20 iulie 1904, cu numele
„Curierul de Banca”. Un ziar de iarmaroc, care apărea ocazional, cu reclame în
versuri, impresii, descrieri, poezii, cântece, toate inspirate din viaţa satului. Se
tipărea la tipografia „Comercial”, strada Principală, Bârlad, Redacţia şi
Administraţia: Târgul Banca. Fondatorul său era H. Friedman, născut în 1879 şi
stabilit în comună după un periplu şi prin alte comunităţi vasluiene. Între anii
1902 – 1903 dierector al ziarului a fost Victor Ion Popa. Sub numele „Curierului
de Banca” s-au publicat detalii despre: „Teatrul sătesc”, „Cum e viaţa la Banca”,
„Programul târgului”, „Mersul trenurilor de plăcere”, „Către cititori”, „Premiile
abonaţilor revistei” şi păţanii.
După cum se observă un corpus eterogen, însă ceea ce e notabil este faptul
că o comunitate relativ restrânsă avea propria publicaţie. Astfel, noi, cei de
astăzi, împrumutăm acest nume cu responsabilitate, dar mai ales bucurie, căci
băncenii contemporani pot re-descoperi şcoala – „vatra satului”.
Revistele şcolare româneşti, scrise şi redactate de elevii din cursul
gimnazial şi liceal, au luat naştere în Transilvania, ca un mijloc de conservare şi
cultivare a limbii naţionale şi de alimentare a sentimentului patriotic. ,,Aurora’’ a
fost prima revistă şcolară care a apărut la Blaj în 1834, ca publicaţie a Liceului
din puternicul centru de cultură românească din Transilvania. La început,
revistele au fost manuscrise şi şapirografiate. După 1860 au început să fie
tipărite, iar după 1870 au pătruns şi în Principate prin cărturarii ardeleni veniţi
de peste munţi. In 1905 au fost organizate de Spiru Haret şi introduse
obligatoriu în şcoli. Au cunoscut o dezvoltare excepţională în perioada interbelică,
ca apoi aproape 20 de ani, să fie interzise, fiind înlocuite cu gazetele de perete.

Apariţia lor a fost reluată în 1966, în perioada de liberalizare, cunoscând o
puternică efervescenţă între anii 1967- 1981, când marea lor difuzare (peste
700 de titluri tipărite în capitală şi în judeţe) a determinat Ministerul
Învăţământului să organizeze concursul naţional al revistelor şcolare, urmat anual,
de tabăra naţională de vară a redacţiilor laureate.
După revoluţia din 1989 şi mai ales după 1993, această formă a creaţiei
literare şcolare cunoaşte un puternic reviriment, fiind recunoscută ca experienţă
românească unică în lume – în cei peste 150 de ani de existenţă şi de numeroase
progrese ale tehnicilor de imprimare. În perspectiva integrării europene,
revistele şcolare trebuie să vină în sprijinul formării elevilor şi a cadrelor
didactice, în cunoaşterea de către aceştia a preocupărilor colegilor lor din
celelalte state, a găsirii metodelor şi mijloacelor de dialog şi comunicare, a
limbajului comun, a punţilor de legătură, a cunoaşterii tradiţiilor şi a altor
preocupări comune statelor din Uniunea Europeană. Acest amplu preambul relevă
necesitatea demersului nostru.
Iar, dacă revista stârneşte interesul cititorilor, atunci, putem spune că
eforturile noastre nu au fost în zadar.

Coordonator: prof. lb. română Dumitriu – Broştic Elena – Liliana

Să ne amintim – Istoria locală
Banca este situată în partea de sud a județului Vaslui, în Dealurile Fălciului. Aparține
de comuna Banca având coordonatele: 46° 18' Nord, 27° 48' Est. Satul Banca este așezat pe
cursul mijlociu al pârâului Banca (cunoscut și sub numele de Recea). În sudul satului Banca,
pe direcția est-vest, se întind dealurile domoale Coasta Dumbrăvii, Dealul Băncii, Dealul
Răzeșilor și Dealul Feredeu, a căror înălțime maximă este de cca. 200 metri. În lipsa unor
orizonturi dure, care să le protejeze de intemperii, aceste dealuri au fost și sunt în continuare
modelate de pârâuri, torenți sau alunecări de teren. În partea estică a satului Banca se află
dealurile Chirei și Coasta Recea, cu înălțimea de 250 metri. Între Valea Băncii și Valea
Loavei, pe direcția est – vest, se întinde Dealul Podiș.

Contrucţia unei imagini – reflecţii asupra trecutului
Deși cercetările arheologice au scos la iveală fragmente ceramice vechi, caracteristice
culturii Criș (sec.IV), culturii Dridu și culturii Sântana de Mureș (sec.IV), cele mai multe
fragmente ceramice descoperite pe teitoriul satului Banca provin din secolul al XVII-lea.
Vestigiile descoperite dovedesc continuitatea locuirii acestei zone, chiar dacă unele perioade
istorice nu sunt suficient documentate sau se bucură de o reprezentare mai slabă. Prima
atestare documentară a așezării aflate pe locul actualului sat Banca datează din 18 iunie 1444,
însă prima menționare documentară a numelui așezării, Banca, datează din 23 martie 1554,
apărând într-un ispisoc emis de Alexandru Lăpușneanu prin care acesta a miluit ―pe Coste
paharnic și frații săi, Ion și Nistor, pe sora lor Sora, feciorii Magdei, sora lui Gherman, cu un
sat, Colonești, pe Bârlad și cu moară în Bârlad, și Lalohoveni sub pădure și Banca cu a patra
parte de moară în Bârlad ...‖ Satul Banca, asemeni satelor învecinate Ghermănești, Mastatici
și Picigani (sate vechi, din secolul XV, dispărute în secolul XIX) se aflau în stăpânirea
familiei lui Toader Gherman, cel care a dat mai târziu numele satului Ghermănești. Urmașii
acestei familii au sărăcit însă și au fărâmițat satul, prin moșteniri sau prin pierderea
proprietății. Istoricii consideră că urmașii foștilor proprietari, denumiți răzeși, se află în
vechea vatră a satului, denumită astăzi Răzeși. Teritoriul ocuăpat de satul Banca s-a extins în
timp și cu alte zone locuite de clăcașii aduși de familiile Costache și Lambrino. La 11
septembrie 1779 a avut loc o hotărnicie la Banca, între proprietarii satului de atunci: Todosica,
fiica lui Scarlatache Costache, paharnicul Iordache Lambrino și răzeșii reprezentați prin
Stamatin, Vasile Tacu și Constantin Diaconu. Condica liuzilor din 1803 menționează Banca
cu loc puțin, 19 liude ce trebuiau să plătească 144 lei și 12 breslași. Satul se afla atunci în
stăpânirea fiilor banului Lambrino. (Gheorghe Gherghe, Marin Rotaru – Comuna Banca.
Pagini de monografie, Ed. Sfera, Bârlad, 2002; Dan Ghinea – Enciclopedia geografică a
României, Ed. Enciclopedică, București, 2002).

Prof. Dumitriu Florin

127 De ani de tradiţie şi continuitate
După minuţioase cercetări ale unei istorii orale, dar cu surse autentice precum: bătrânii
satului, preot paroh, foşti absolvenţi ai şcolii, cât mai ales învăţătorii de ieri şi astăzi, am aflat
că Şcoala cu clasele I-VIII Banca din judeţul Vaslui a luat fiinţă în anul 1887 funcţionând
vreme de 51 de ani în case ale familiilor Tacu, Popovici şi altele, inclusiv în incinta fostului
Magazin Sătesc (casă a cumnatului lui Al.Ioan Cuza). Până în anul 1908 şcoala era primară.
Începând cu anul 1938 sediul şcolii se mută în incinta Căminului Cultural unde va funcţiona
până în 1960. După acest an va fi construită o clădire nouă care rămâne sediul şcolii până în
anul 2008. În perioada 1975 – 1971, timp de patru ani, după absolvirea a opt clase, elevii
aveau posibilitatea să urmeze încă doi ani în aceaşi şcoală. Începând cu anul şcolar 2009 –
până în prezent şcoala funcţioneză în clădirea actuală, amplasată în curtea şcolii vechi. În
acest an a fost demolată vechea clădire, rămânând răzleţ, să amintească de cei 121 de ani de
istorie, „un zid părăsit./ Și neisprăvit./ La loc de grindiș,/ La verde-aluniș". Şcoala nu şi-a
pierdut identitatea, dimpotrivă, şi-a consolidat renumele de loc srăvechi în care învăţăceii de
odinoară au deprins slova românească ajungând astăzi să reprezinte „o poartă‖ între trecut şi
prezent. Îi onorăm pe cei care au păşit pragul şcolii şi au plecat cucerind „zări albastre‖.
Ilustrăm o pagină dintr-o condică veche de prezenţă ce are scrijelite nume care astăzi
demonstreză că avem obligaţia să le urmăm exemplul:
Gheorghe Răducanu – absolvent a patru clase în anul 1891;
Tacu Victor – decan al Facultăţii de Medicină Iaşi, pensionat;
Răducanu Dumitru – profesor universitar, chirurg, pensionat;
Hardon Gheorghe – general (în rezervă);
Popa Elena – profesor de matematică, pensionat;
Ştefăniţă Petru – profesor pensionat;
Popa Ion – avocat, fost Şef Barou Bacău, pensionat;
Răducanu Mia – director biblioteca „Stroe Belloescu‖ Bîrlad, pensionat;
Diaconu Constantin – învăţător (în prezent);
Răducanu Maricel – învăţător (în prezent);
Lăutaru Tudoriţa – profesor matematică, pensionat;
Bouroş Dumitru – avocat (în prezent);
Grigore Doiniţa – profesor matematică, (director în prezent).
Răsfoim paginile registrului matricol ajungând în prezent. Să sperăm că cerneala nu se
va şterge nici de pe paginile noastre. Rămâne, aşadar obligaţia ca parcurgerea învăţământului
gimnazial să ne aducă peste ani în postura de absolvenţi înţelepţi, cucernici şi recunoscători
dascălilor de odinoară şi de astăzi.

Imagini ale şcolii de altădată - imagini ale satului de azi şi de ieri
Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Crucea Monument al Eroilor

În faţa Şcolii cu clasele I – VIII Banca, anul 1982

În excursie la Neamţ, în Humuleşti, Lacul Roşu şi Zimnicea, între anii 1981 – 1985

Excursie şcolară la Cheile Bicazului, Zimnicea, Bucureşti, anul 1987, Şcoala în anii 1990
(colectivul de profesori)

Şcoala între anii 1990 – 2008 (elevi şi profesori) Clădirea veche – demolată

Şcoala – în prezent

Înv. Răducanu Maricel
Prof. Dumitriu – Broştic Elena

Interviu cu dascălul de odinioară
-Prezentaţi-vă,vă rog!
-Mă numesc Lăutaru Tudoriţa.
-Ştiu că aţi fost profesoară în şcoala în care învăţ eu. Câţi ani aţi funcţionat ca profesor?
-Da, timp de 34 ani, am predat matematică în mai multe şcoli, printre care şi cea din această
localitate.
-Cum erau elevii de odinioară? Descrieţi-i pe scurt!
-Pe când eram profesoară, elevii erau tot copii, numai că erau mai puţin răsfăţaţi şi aveau
extrem de puţine mijloace de informare.
-Ce amintire v-a ramas cea mai dragă?
-Mai bine, să spun că m-au impresionat foarte tare emoţiile unor elevi care au mers prima dată
cu trenul când am organizat o excursie la Iaşi.
-Este şcoala de astăzi diferită de cea de altădată?
-Da, sunt multe diferenţe, dar nu fundamentale.
-Ce le lipseşte elevilor de astăzi pentru a fi mai buni?
-În opinia mea elevii sunt buni, nu sunt ei ''responsabilii cu lipsurile.''
-Cine v-au fost modele ca elev, dar ca profesor?
-Primul model – prima mea învăţătoare.
-Oferiţi un sfat elevilor şcolii noastre!
-Adolescenţa şi sfaturile sunt noţiuni incompatibile. Aşadar, le urez elevilor, să aiba cutezanţa
de a visa şi inteligenţa de a-şi împlini visurile!

Îndrumător Prof. Dumitriu Florin
Elev, Lăutaru Sorin, cl. a VII-a

Interviu în banca 2
Suntem colegi de clasă şi învăţăm la aceeaşi şcoală. Am fost provocaţi să răspundem
la câteva întrebări. Sperăm să aveţi răbdare să ne citiţi răspunsurile. Poate astfel ne vom
cunoaşte mai bine şi când ne vom vedea pe holurile şcolii ne vom recunoaşte salutându-ne

Î1: Te rugăm să te prezinţi (nume, prenume, vârsta şi clasa).
Î2: Ce pasiuni ai?
Î3: Care sunt calităţile tale? Dar defectele?
Î4: Îţi mai aminteşti cum a fost prima zi de şcoală? Povesteşte-ne câteva detalii!
Î5: Care este modul tău de studiu? Are vreun rol biblioteca în viaţa ta?
Î6: Ai vreo discilpină de studiu preferată? Dacă da, de ce ai ales-o?
Î7: Crezi că şcoala are importanţă în formarea personalităţii unui adolescent ca tine?
Dacă da, care?
Î8: Ce apreciezi la şcoala în care înveţi (ambient, confort, profesori colegi)? Dar ce te
nemulţumeşte (mediul, profesorii, colegii)?
Î9: Ce sentimente crezi că vei avea când vei părăsi şcoala gimnzială? Detaliază!
Î10: E importantă educaţia pentru tine? Ai modele pe care le apreciezi şi care au reuşit
social datorită şcolii?
1. Numele meu este Baltag Cristina – 1. Mă numesc Alexandru Aurel, elev în clasa
Georgiana. Am 14 ani şi sunt elevă în clasa a a VIII-a şi am 13 ani.
VIII-a, a Şcolii Gimnaziale Banca.
2. Ca mici pasinuni, desenul, să creez 2. Biliard, tenis de masă.
anumite lucruri, de pildă brăţări, colaje. Îmi
place să personalizez lucrurile cu aspect
monoton. Din când în când îmi aştern
gândurile pe hârtie, mai apoi devenind scurte
poezii.
3. Calităţile mele sunt legate, în primul rând 3. Sunt darnic, bun, îndrăzneţ. Defecte
de performanţele mele şcolare. După părerea am destule. Impertinent, uneori.
mea creativitatea este atuul meu. Ambianţa
stă la baza multora dintre realizările mele. La
graniţa dintre calitate şi defect se situează
sensibilitatea mea. Sunt o persoană care se
supără
uşor, iar acest
lucru mă
dezavantazează.
Un aşa-zis „viciu‖ al meu este că nu pot să
mă abţin în a mânca dulciuri.
4. În prima zi de şcoală am mers cu
4. Nu îmi amintesc prea bine. Prima zi
mama şi o mătuşă. Mă amuz când îmi
din clasa a V-a e mai proaspătă. L-am
amintesc că mătuşa mea a dorit să-mi
cunoscut pe domnul diriginte şi am
facă poze împreună cu ceilalţi colegi, iar
primit cărţile.
când am făcut poză de grup, eram tristă

că nu mă aflu în primul rând. Îmi
amintesc şi impresia plăcută pe care mia lăsat-o din prima clipă doamna
învăţătoare. Prima zi de şcoală a fost o zi
în care toţi copiii eram ruşinoşi şi
entuziaşti.
5. Modul meu de studiu este simplu. La
limba română şi matematică reţin din
clasă. Doar noţiunile noi le mai repet
acasă. La materiile la care nu reţin
imediat, repet până înţeleg, nu învăţ
mecanic. Pentru mine biblioteca este
locul în care îmi satisfac curiozităţile
personale şi mă informez şcolar.
6. Materia mea preferată este limba
engleză. Mi-a stârnit interesul datorită
pronunţiei, cât şi pentru că e o limbă
foarte vorbită pe glob. Trebuie să o
cunoşti.
7. Şcoala este importantă în formarea
personalităţii unui adolescent, deoarece
ne dezvoltă nivelul cunoştinţelor.
Profesorii ne insuflă valori morale, ne
sfătuiesc. În şcoală învăţăm prima dată
să ne integrăm într-un colectiv,
respectând reguli.
8. Mă nemulţumesc condiţiile. Nu avem
chiar totul. Poate şi atitudinea unor
colegi e nepotrivită. Sunt de admirat însă
profesorii, care găsesc puterea de a
forma elevii. Prin această oportunitate
care mi se oferă, doresc să le mulţumesc
tuturor îndrumătorilor mei.
9. Când voi părăsi şcoala gimnazială voi
avea un sentiment de degajare pentru că
am reuşit să închei o etapă
reprezentativă din viaţa mea. O să fiu şi
tristă, deoarce îmi vor lipsi unii colegi şi
anumiţi profesori.
10. Din fericire am modele pe care le
apreciez şi care au reuşit social datorită
şcolii, unele modele fiind chiar din
familia mea. Prin puterea exemplului
lor am învăţat că pentru a fi utile
cunoştinţele acumulate trebuie folosite
în domenii care ne atrag.

5. Nu am nicio metodă de studiu. Mă
bazez pe ce reţin. Nu merg la bibliotecă,
nu împrumut cărţi.

6. Disciplina preferată e ed.tehnologică,
deoarece învăţ lucruri practice, de zi cu
zi. Îmi place să aflu despre lucrurile pe
care oamenii le folosesc.
7. Şcoala este importantă în viaţa unui
elev pentru a fi informat. Poţi învătând,
să devii un om valoros.

8. Mă nemulţumesc colegii. Apreciez pe
unii profesori.

9. Probabil trist, deoarece voi simţi lipsa
colegilor.

10. Am modele pe care le apreciez şi
care au reuşit social datorită şcolii. Unul
dintre ele fiind unchiul meu, care este
dascăl. Cred că este bine plătit, munca
pe care o face nu este aşa de grea, în
schimb, nu practică doar o meserie, este
credincios.
Îndrumător Prof. Dumitriu – Broştic Elena
Eleva, Baltag Cristina, cl. a VIII-a
Elev, Alexandru Aurel, cl. a VIII-a

The portrait of a teacher / L’ élève parfait?

Think back for a minute on the teacher
who you remember most fondly, from your
school days. Your Science teacher, who
brought the subject to life? The music teacher
who trained you for an inter-school contest
and wouldn‘t let you feel nervous about
facing a big audience? The art teacher who
didn‘t let the class laugh at you after you
messed
up
a
drawing?
What was it that made these teachers
endearing or memorable? Let‘s try to identify
and put in words some of those intangible
qualities that they possessed. Empathy: ‗This
teacher understands me.‘ Empathy means
getting out of your own shoes and into
someone else‘s. It means really getting under
the students‘ skin — understanding what each
girl or boy in your class is feeling.
*Justice: ‗This teacher is fair.‘ Children are
quick to spot partiality and injustice, and
equally quick to appreciate reasonableness.
I‘ve heard male students say — ―Miss X is
the only teacher who scolds the girls as much
as she scolds the boys!‖ The teacher
concerned was happy to take that as a
compliment, though it doesn‘t sound like
one! Too often, teachers say, ―This child
always ...‖ — filling in the blank with a
theory about the child, not taking facts into
account. It‘s worth taking the time to delve a
bit into a given situation, and not falling back
on labels assigned to certain students.

L'élève idéal? C 'est pas moi, mais ce n
'est pas difficile de s'imaginer son portrait.
Pour cela on doit prendre en compte plusieurs
aspects: son attitude vis -à -vis de l école, sa
relation avec ses collègues et ses professeurs,
sa relation avec la famille et sa relation avec
la societé dont il appartient.
Premièrement l 'élève idéal doit avoir
les meilleurs résultats scolaires, un
comportement irréprochable et une tenue
décente. Il doit être travailleur, sérieux,
obéissant et très respectueux avec ses
professeurs.
En ce qui concerne la relation avec les
autres élèves, l 'élève idèal doit être toujours
l'ami idéal. Il doit savoir écouter leurs
problèmes, il doit être disponible à leurs
donner des conseils et offrir son appui dans
les mauvais moments. Il doit être un exemple
pour ses collègues.
Enfin, l 'élève idèal doit être un bon frère
ou une bonne soeur et l 'enfant dont les
parents sont orgueilleux.
Il doit être un modèle pour la societé.
Aujourd' hui ayant en vue les
changements de notre societé et regardant
le portrait d 'un élève idéal on reste avec la
question:
Y a-t-il encore l‘élève idéal?

*Passion for the subject: ‗If this teacher can
love the subject so much, so can I!‘ Passion is
something that goes beyond knowledge or
educational degrees. It is a deep love for the
subject, a white-hot excitement that, in turn,
kindles
the
spark
in
students.
*Being a student yourself: ‗This teacher is
always learning.‘ The day you stop learning
is the day you stop being a good teacher.
*Practise what they preach: ‗This teacher
models the expected behaviour.‘ Clichéd, but
true. Students imitate what you do. If you‘d
like them to be polite to you, you need to be
polite to them. If you‘d like them to keep
their promises to you, you need to keep your
promises to them. They‘ll do as you do.
Above all — remember to enjoy
ourself in class — teaching/learning is fun!
Your chosen subject is your passion, and
children are the best people in the world to be
with!
Îndrumători: Prof. Ambrono Oana – Nicoleta
Prof. Dăncescu Violeta
Eleve: Vişan Diana – Andra, cl. a VII-a
Alexandru Loredana – Silvia, cl. a VIII-a

Curiozităţi ale corpului uman
Află ce nu știai despre oameni!






Atunci când ne lovim într-un anume loc din zona cotului resimțim o durere acută.
Aceasta se datorează faptului că pe aici trece nervul cubital, poziționat de-a lungul
osului humerus. Se consideră că aceasta ar putea fi o scurtă formă de paralizie.
Cand o persoană moare, auzul este ultimul simț perceput. Văzul este primul care
dispare.
Cel mai greu „organ‖ al corpului este pielea. Ea cântărește 3,2 kilograme.
Cel mai mare mușchi este latissimus dorsi. Acesta este un mușchi plat de pe spate
care intră în acțiune în timpul mișcării brațului.































Conform anumitor cercetări, organismul unei femei are nevoie de o oră în plus de
somn față de cel al unui bărbat.
Corpul uman are 206 de oase.
Corpul unui om conține: destul potasiu pentru a provoca explozia unui tun de
jucărie; destul zahăr pentru a umple un borcan; destulă grăsime pentru a face 7
bucăți de săpun; destul fier pentru a face un cui; destul sulf pentru a deparazita un
câine.
Creierul continuă să transmită semnale sub formă de impulsuri electrice timp de
aproximativ 37 de ore după moarte.
Creșterea creierului se oprește în jurul vârstei de 15 ani.
Culoarea părului depinde de melanină (pigment). Pe măsură ce îmbătrânim se
secretă tot mai puțină melanină și se formează mici bule de aer apărând astfel
aspectul cărunt al părului.
Dacă vei apuca vârsta de 70 de ani, înseamnă că ai trăit mai mult de 2 miliarde de
secunde.
De-a lungul unei vieți, o persoană își petrece 6 ani visând.
Dinții unui om sunt tari aproape ca piatra.
Drumul mâncării de-a lungul esofagului durează cam 8 secunde. În medie, stomacul
digeră o masă bogată în grăsimi în 6 ore, în timp ce pentru o masă bogată în
carbohidrați îi sunt necesare doar 2 ore.
Fără pigmenți, pielea noastră ar fi excesiv de albă. Însă vasele sanguine de la
suprafața pielii adaugă un strop de roșu. Pigmentul galben și melanina sepia sunt
create, la rândul lor, de razele UV. Aceste patru nuanțe sunt amestecate pentru a da
naștere culorilor de piele pentru toate rasele.
Femeia clipește de 2 ori mai des ca bărbatul. Femurul este mai tare decât betonul.
Greutatea corpului omenesc este de 50 de ori mai mare decât aceea a creierului.
Gura noastră produce aproximativ 250 g de salivă zilnic.
În corpul uman există suficient fosfor pentru a crea 250 de chibrituri.
Înălțimea omului variază în timpul zilei. Dimineața suntem cu un cm mai înalți
decât seara. Acest lucru se întâmplă deoarece discurile intervertebrale se ―tasează‖
atunci când stăm în picioare, datorită greutății propriului corp.
Inima bate de aproximativ 2.700.000.000 de ori de-a lungul vieții.
Inima continuă să bată după ce este scoasă din corp. Chiar dacă este tăiată în bucăți,
mușchii inimii vor continua să bată.
Inima femeii bate mai repede decât cea a bărbatului.
Intestinul gros are zece metri lungime.
Îți folosești aproximativ 200 de mușchi când faci un pas mergând.
La aproximativ fiecare șapte ani, corpul dumneavoastră înlocuiește echivalentul a
aproximativ un nou schelet.
Majoritatea bărbaților petrec 3.300 ore din viață pentru a se bărbieri. Dacă nu ar fi
bărbierită, barba ar putea ajunge la 9 metri într-o viață de om.
Mandibula este cel mai dur os din organism.
Matematicianul John von Neumann a calculat că mintea umană poate înmagazina
280 de catralioane de biți de memorie.
Media înălțimii la femei este cu aproximativ 10 cm mai mică decât media înălțimii
la bărbați.
Ne schimbăm poziția de 30-40 de ori pe noapte. Nevoile medii de somn sunt de 1422 ore pe zi la un copil pănă la o lună, 13-15 ore la unul spre 1 an, 10-12 ore până la
6 ani, 9 ore la 12 ani și 7 ore și jumătate la un om adult.


















Nu se poate strănuta cu ochii deschiși.
Omul are aproximativ 76 000 de fire de păr pe cap.
Numărul de neuroni din creierul uman este astronomic, acesta ajunge la 100 de
miliarde de celule nervoase.
O persoană poate trăi fără mâncare până la o lună, dar fără apă numai o săptămână.
O persoană rade în medie de circa 15 ori pe zi.
Ochii pot distinge aproape opt milioane de nuanțe.
Ochii și creierul construiesc culori din valuri de energie.
Organismul uman conține aproximativ cinci litri de sânge.
Pe un centimetru pătrat de piele se află aproximativ șase milioane de celule, 5000 de
receptori, 15 glande sebacee, 200 fibre nociceptive (pentru durere), 10-25 receptori
tactili și corpusculi termosensibili, patru metri de fibre nervoase, un metru de vase
sanguine, și peste 100 de glande sudoripare.
Pentru atenția acordată jocurilor video se consumă tot atâtea calorii cât pentru
mersul pe jos cu 3,2 km/h.
Persoanele dreptace trăiesc, în medie, cu nouă ani mai mult decât cei stângaci.
Un bărbat obișnuit mănâncă în jur de 50 de tone de alimente de-a lungul vieții
pentru a menține o greutate de 80 de kg.
Un om face într-un an aproximativ 2,5 milioane de pași
Urechile pot distinge peste 300 000 de tonalități.
Zilnic, avem în jur de 70 000 de gânduri.

Îndrumător Prof. Apostu Andreea
Elevă: Ştefăniţă Daniela, cl. a VIII-a

Union européenne
L’Union européenne (UE) est une association de vingt-sept États indépendants qui
ont, par Traité, délégué l'exercice de certaines compétences à des organes communs destinés
(droit international public) à coordonner leur politique dans un certain nombre de domaines,
sans constituer cependant un nouvel État superposé aux États membres. Comme les autres
organisations régionales, l'UE exerce ses prérogatives sur un champ géographique restreint;
cependant, elle dispose d'un rôle politique propre et d'un pouvoir de contrainte sur ses
membres de façon plus importante que dans une organisation régionale classique.
Au regard du Droit international, l'UE dispose de la Personnalité juridique et son statut résulte
d'un traité qui ne peut être modifié que par l'accord unanime de tous ses signataires. Elle est
instituée et régie par deux traités fondamentaux : le Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, signé le 25 mars 1957 et entré en vigueur le 1er janvier 1958, et le Traité sur
l'Union européenne, signé le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er novembre 1993. Suite à
la tentative de les remplacer par un traité constitutionnel unique, ces deux premiers traités ont
été conservés et amendés par le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007 et entré en
vigueur le 1er décembre 2009.
Le Traité de Maastricht entérine notamment la création d'une monnaie dite unique. L'euro est
la monnaie commune des 27 États membres de l‘Union européenne et la monnaie unique de
16 d‘entre eux, ainsi que, de facto, de certains États et territoires, comme le Monténégro ou le
Kosovo. Hormis le Danemark et le Royaume-Uni qui ont obtenu une dérogation lors de la
rédaction du traité de Maastricht, tout pays appartenant à l'Union européenne doit adhérer à
l'euro.
La Roumanie est le premier pays de l'Europe centrale et de l'est qui a établi des relations avec
la Communauté européenne, depuis 1974. Après son adhésion à l' Union européenne le 1er
janvier 2007, en même temps que la Bulgarie, la plupart de ses parlementaires ont rejoint le
groupe des Parti libéral européens (qui voient ainsi leur nombre augmenter de 17%) et les
partis de centre-droite; un moindre nombre a rejoint le groupe socialiste, et quelques-uns,
l'extrême-droite européenne qui a ainsi pu se constituer en groupe. La plupart de ces eurodéputés, quel que soit leur engagement actuel, ont un passé communiste.

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENShttp://www.cleopatra-lorintiu.com/ro/documentar

Prof. Dăncescu Violeta

Ce proiecte derulăm?
În şcoala noastră activitatea instructiv – educativă se desfăşoară atât la nivelul
preşcolar, primar, cât şi gimnazial. Elevii se implică în toate activităţile şcolare, dar un capitol
bogat este cel al activităţilor extraşcolare. Acestea sunt desfăşurate sub îndrumarea
educatorilor, învăţătorilor, a profesorilor şi a diriginţilor. Astfel grupa mijlocie, a
„Iepuraşilor”, sub conducerea doamnei educatoare, Ştefăniţă Tiţa, desfăşoară activităţi
extraşcolare, remarcându-se cu rezultate deosebite. Activitatea lor a fost omagiată şi premiată
de revista „Draga mea”. Le urăm să crească în ascultare, pricepere şi „urechiuşele lor să fie
ciulite la glasul doamnei‖.

Sunt mici, dar premiaţi

Ed. Ştefăniţă Tiţa

Proiect extraşcolar „Ziua Culturii Naţionale”
Proiectul extraşcolar vizează întocmai familiarizarea elevilor cu semnificaţia acestei
zile. Este important ca aceştia să manifeste o preocupare pentru activităţile extraşcolare cu
caracter informativ-formativ, dar mai ales cultural. Într-o societate contemporană dominată de
spirit mercantil, acultural şi profund amoral este imperios ca elevii să discearnă valorile
culturale autentice, să diferenţieze cultura de non-cultură, să îşi dorească să devină indivizi
care să reveleze în faţa societăţii acel „Le bon sens est la chose du monde la mieux
partagée” diferit de ceea ce astăzi reprezintă. Sinonimele franceze ale conceptului sunt:
discernement, jugeote, justesse, lucidité. Astfel discernământul, judecata limpede, justeţea şi
luciditatea devin arme în faţa simţului comun pe care cei din jur îl manifesta de multă vreme.
Considerăm că activitatea desfăşurată a avut în vedere tocmai acest deziderat. Astfel, elevii au
arătat că sunt interesaţi în a-şi forma o cultura generală consistentă, a deprinde spirit critic şi a
învăţa că lectura şcolară, dar mai ales extraşcolară este demersul care asigură diferenţierea
între ceea ce se poate învăţa şi ce se poate descoperi. Activităţile propuse au vizat :
1. Prezentare pe tema: ”Eminescu şi ce putem învăţa descoperindu-l”;
2. Joc de rol: „Interviu cu poetul Mihai Eminescu”;
3. Concurs: „You must....récite avec plaisir la poésie”;
4. Curiozităţi matematice despre Eminescu: „141 de ţări şi aproape 2000 de desene...”
Elevii clasei a VIII-a ai Şcolii Gimnaziale Banca au realizat o dramatizare a poemului
„Luceafărul”. Aceştia au pus în scenă unul dintre cele mai cunoscute poeme eminesciene,
evidenţiind filonul filosofic, dar şi folcloric al surselor de inspiraţie ale poetului. Destinul
fiinţei umane, suferinţa acesteia, dubla ipostază a omului mânat de idealuri şi a celui ce se
supune locului comun au fost subliniate prin jocul dramatic sincer, emoţionant şi emoţional al
elevilor. Astăzi Eminescu este receptat în şcoală într-o manieră clişeizată. Este redus,
neconform, supus locurilor comune, prejudecăţilor şi legendelor. Sunt aspecte reale datorate
în mare parte lipsei lecturii în cheie profundă, exegetică, dominată de judecată critică.
Considerăm data de 15 ianuarie doar un pretex de a le reaminti elevilor, şi nu numai, că rostul
comemorării este să ne amintim de premanenţa textului.
Este necesar ca elevii să descopere în Eminescu un om modest, rafinat, romantic, o
personalitate marcantă a epocii sale şi un scriitor profund, un poet vizionar şi un publicist
sagace. Jocul de rol propus de elevii calsei a VI-a a marcat o activitate ce a stârnit curiozitatea
elevilor prin iscusinţa întrebărilor şi francheţea răspunsurilor. Concursul de recitare desfăşurat
de elevii clasei a VII-a a readus atenţiei texte eminesciene în limba română, franceză şi
engleză subtile, pline de vervă satirică, filosofică cu tematică romantică de tip înalt.
Postumele sale au suscitat un interes aparte elevilor şi au fascinat publicul auditor prin forţa
lor creatoare, prin muzicalitate şi forma prozodică inconfundabilă. O componentă importantă
a autenticităţii a constiutuit-o prezentarea curiozităţilor matematice despre cunoscutul poet.
Domnul profesor a realizat o prezentare sub forma unui „puzzle uriaş‖ despre obiectele
aparţinând poetului. Astfel valiza, ceasul de aur Breguet şi bastonul sunt doar câteva dintre
elementele care au suscitat atenţia. Volumul „Mihai Eminescu în grafica mondială”
deocamdată, în doar atâtea exemplare cât pentru un „semnal‖, a ieşit de sub tipar, la Editura
Karta Graphic, în condiţii tehnico-editoriale impecabile, alcătuit de Nicolae Ioniţă. Cartea
promite să devină un adevărat eveniment cultural. Cu sprijinul primăriei şi al Consiliului
Local Municipal Ploieşti, se află în curs de editare albumul monumental: „I. L. Caragiale –
un omagiu planetar”, (3 volume, 1500 de pagini, aproape 2000 de desene, 1500 de graficieni
din 141 de ţări), care va fi lansat cu ocazia Centenarului Caragiale din iunie a.c. Până atunci
însă, povestea albumului „Mihai Eminescu…”. Complet altceva faţă de simpla reţetă a unei
cărţi ilustrate are o dublă valenţă, fiindcă este şi volum de versuri şi album de artă grafică.

Relaţia dintre poezie şi grafică este una specială, această nouă modalitate de a-l edita pe
Eminescu inversând raportul cauză – efect. În alcătuirea cărţii nu se mai pleacă de la text spre
ilustraţie, cum s-a făcut întotdeauna până acum, când editorul stabilea textele şi le încredinţa
unui plastician să le ilustreze grafic. De data asta, primordial este desenul. Sutele de graficieni
care contribuie la albumul acesta au primit tema „Eminescu‖ în decursul ultimilor zece ani. Şi
a făcut fiecare ce a crezut de cuviinţă, după intuiţia, sensibilitatea sau inspiraţia sa. Unii i-au
făcut portretul, alţii au recurs la caricatură, mulţi au desenat ceva plecând de la o poezie, de la
o idee poetică, de la un mesaj liric depistat în versurile lui Eminescu sau chiar de la un aspect
biografic, cel mai adesea, dragostea dintre poet şi Veronica Micle sau prietenia lui cu Creangă
şi Caragiale. În aceste condiţii, era normal ca autorul să selecteze textele eminesciene pornind
de la sugestiile implicite şi de la mesajele explicite pe care le transmit desenele. Chiar dacă
„desenul selectează poezia‖ este un criteriu de principiu, în sensul că domină, dar nu exclude,
aşa se explică de ce au fost reţinute aceste 116 poezii şi nu altele sau, exemplificând, de ce a
fost aleasă poezia „Lacul” şi lăsată de-o parte „Scrisoarea III”. În unele lucrări, există
elemente grafice evidente, care au impus autoritar selecţia poeziilor pe care le ilustrează fără
dubiu. Câţiva artişti au fost cu mult mai tranşanţi, valorificând grafic în lucrările lor chiar
textul eminescian, în română sau în altă limbă. Alţii preferă o mult mai difuză corespondenţă
între poezie şi desen. Sunt, în fine, şi destule cazuri în care desenul este neutru, de regulă, un
simplu portret, care nu poartă în el vreo sugestie anume, în sensul că nu a fost inspirat de vreo
idee, vreun sentiment, vreun mesaj sau viziune stârnită de cine ştie ce poezie eminesciană în
sufletul desenatorului de aiurea. Acest tip de desene pleacă exclusiv de la una dintre cele patru
fotografii ale lui Eminescu, pe care istoria literaturii române le-a confirmat ca fiind autentice.
În destule pagini, coexistă desene şi poezii care par a se ignora reciproc, explicaţia fiind aceea
că aici operează acele alte criterii de selecţie pe care nu le exclude principiul „desenul
selectează poezia‖, despre care vorbeam mai sus.
Activitate în imagini – Dramatizare „Luceafărul”

Joc de rol – „Interviu cu poetul M. Eminescu”

PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN - “UNDE-I SATUL DE ALTADATĂ?”
”Copilo, pune-ți mâinile pe genunchii mei.
Eu cred că veșnicia s-a născut la sat.
Aici orice gând e mai încet,
și inima-ți zvâcnește mai rar,
ca și cum nu ți-ar bate în piept
ci adânc în pământ undeva.
Aici se vindecă setea de mântuire
și dacă ți-ai sângerat picioarele
te așezi pe un podmol de lut.
Uite, e seară.
Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi,....” – Lucian Blaga (”Sufletul satului”, 1924)
Astăzi tendinţa este aceea de a accede spre modernitate. Uităm însă, de cele mai multe
ori, de unde s-a pornit în această ascensiune. Împrumutăm chiar unele aspecte şi obiceiuri din
viaţa occidentalilor, le punem în practică, ne bucurăm de ele şi le acordăm întâietate pentru că
societatea contemporană se ocupă cu punerea în circulaţie a datelor despre ele. Practicile şi
obiceiurile noastre tradiţionale au fost însă uitate undeva, iar tinerii, chiar să dorească, ajung
cu greu la acest tip de informaţii. Proiectul educațional”Unde-i satul de altădată?” vizează
întocmai familiarizarea elevilor cu modul de desfăşurare a unor ritualuri străvechi întrucât
multe dintre aceste obiceiuri, practici şi rituri se mai practică şi astăzi. Considerăm că
demersul propus a stârnit curiozitate şi interes din partea elevilor şi-i va ajuta, în aceeaşi
măsură, să cunoască, să înţeleagă, să utilizeze resursele folclorice în dezvoltarea lor culturală.
Folclorul trebuie considerat ceea ce este şi anume fundament, sistem de baza al culturii
moderne. Orice curent şi mişcare din artele moderne au corespondent în artele populare.
Astăzi, numai folclorul mai păstreaza rostite elementele străvechimii. Performanțele folclorice,
de cele mai multe ori, le întrec în substanță pe cele moderne, pentru că inițierea vine din
familie, din viața de zi cu zi, mai ales în zonele în care obiceiurile și datinile se pastrează cu
sfințenie. Aceste obiceiuri populare, tradiții, sunt niște performanțe permanente, ce cu timpul
au devenit competențe, ele au un rost, un înțeles întregit.

Fotografii activitate - ”Ornamente populare tradiționale ale zonei”, ”Ritualuri de
înmormântare –Doine, bocete”

Înv. Răducanu Maricel
Diaconu Constantin

Prof. Nistor Alina, Şcoala Gimnazială
Vaslui

Floreşti,

La Journée internationale de la francophonie est une célébration mondiale de l‘Organisation
internationale de la francophonie (OIF) ayant lieu le 20 mars de chaque année. C‘est
l‘occasion pour les francophones du monde entier de fêter en exprimant leur solidarité et leur
désir de vivre ensemble, dans leurs différences et leur diversité, partageant ainsi les valeurs de
la Francophonie.
Qu'est-ce que la Francophonie?
Le terme de francophonie apparut pour la première fois en 1880. C‘est le géographe
français Onésime Reclus (1837-1916) qui l‘a employé pour désigner les espaces
géographiques où la langue française était parlée. Le terme de Francophonie (avec une
capitale initiale) qui désigne plutôt l‘ensemble des gouvernements, pays ou instances
officielles qui ont en commun l‘usage du français dans leurs travaux ou leurs échanges.
La Roumanie et la Francophonie
La Roumanie est devenue membre
observateur de la communauté des Etats et
gouvernements ayant en commun la langue
française lors du sommet de la francophonie de
Versailles, en 1991.
En 1993, lors du sommet suivant, des Iles
Maurice, la Roumanie obtenait le statut de
membre de plein droit de cette structure.
Plus tard, en 2006, notre pays a organisé à
Bucarest le XIe sommet de la Francophonie,
consacré aux « technologies informatiques de
l'éducation ».
Le français dans le monde
Le français est, avec l‘anglais, l‘une des deux seules langues parlées et apprises sur
tous les continents.
220 millions de francophones sont répartis dans le monde.
Le français, avec plus de 116 millions d‘apprenants, est la langue étrangère la plus
largement apprise après l‘anglais et la neuvième langue la plus parlée dans le monde.
Le français fait partie des six langues officielles et de travail de l‘ONU (avec l‘anglais,
l‘arabe, le chinois, l‘espagnol et le russe) et des deux langues de travail du Secrétariat
général (avec l‘anglais).
Le français est avec d‘autres langues, langue officielle d‘autres institutions
internationales : OCDE, UNESCO, CNUCED, ECOSOC, FAO, HCR, OTAN, OIT,
CEDEAO, OMS, OMC, OMPI, UNICEF, UA, FIFA.
Sur Internet, le français apparaît en troisième position par le nombre de pages sur la
Toile, après l‘allemand et l‘anglais.

Soixante-quinze États et gouvernements font partie de l‘Organisation internationale de
la Francophonie (cinquante-six États et gouvernements membres et dix-neuf
observateurs).
Le français est langue officielle dans trente-deux États et gouvernements membres de
l‘Organisation internationale de la Francophonie.
La Francophonie dans notre école
Dans notre école, la Journée Internationale de la Francophonie a été célébrée selon le
programme suivant:

1. Présentation Power Point «
2. La 2. Francophonie»
3. Théâtre en Français
4. Karaoke
5. Exposition de symbol des Francophones
6. La mode dans les couleurs du drapeau français
7. Concours: « Dessinons les les 10 mots de la francophonie »
8. Concours : « Qui chante? »
Le but de l‘activité : promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique;
Les objectifs :
-

renforcer les connaissances des élèves sur la Francophonie ;
raffermir leur sentiment d'appartenance à la communauté francophone ;
contribuer à la promotion de la langue française ;
stimuler la créativité des élèves ;
susciter le goût de parler en français;
L‘activité a entraîné un grand nombre d‘élèves. Les plus jeunes et les plus nombreux
ont été les participants de la troisième et de la quatrième qui ont chanté avec beaucoup
d‘enthousiasme des chansons pour les débutants.
Les élèves de la sixième ont mis en scène deux fables célèbres écrites par Jean de La Fontaine
c‘est-à-dire « La cigale et la fourmi » et « Le corbeau et le
renard » . Les hôtes de l‘événement ont été les élèves de la
huitième, mais les plus impliqués ont été ceux de la septième
représentés par les élèves Baltag Cristina Georgiana et
Alexandru Loredana Silvia. Celles-ci ont été « l âme » du
mouvement francophone de notre école. Elles ont présenté
l‘histoire et les symboles de la francophonie, et à la fin elles
ont aussi interprété de célèbres chansons comme : « Aicha » , «
Champs Elysées », « Et si tu n‘existais pas », et « C‘est ma terre
». En rouge, blanc et bleu toute l‘école a pris vie écoutant et
regardant le spectacle francophone.

Realisé prof. Dăncescu Violeta
PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN - CERCUL DE LECTURĂ„ANIBALECTORII DIN BANCA”
Proiectul „Cercul de lectură” vizează îmbunătăţirea competenţelor de comunicare,
culturale, sociale, prin cunoaşterea culturii locale şi naţionale, prin participarea la manifestări
culturale, precum şi deschiderea interesului spre cultura diversă, indispensabile vieţii active
într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI. Totodată se are în vedere nivelul
cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii. Este menţionat
acest mod de abordare întrucât reacţiile elevilor, de tipul: „De ce să citim?‖, impun un model
pluri- şi interdisciplinar, în acord cu societatea tehnologizată care ne obligă spre deschidere
didactică. Trăim într-o epocă a vizualului. Şi noi, şi elevii noştrii. Decodăm zilnic mesje. Fie
că citim ultimul post de pe facebook, fie ca „citim‖ reclama de pe panoul publicitar, fie citim
o carte. Citim deci. Facem lectură. Lectura textului, lectura imaginii, lectura spotului
publicitar, lectura videoclipului, lectura afişului, lectura unui film. Totul este scriitură? Nu.
Totul este imagine. Dar dacă viaţa ne pune în situaţia de a decoda imagini, vine şcoala în
sprijinul nevoii de a decoda mesajul lor? Ne dă instrumentele necesare unei astfel de lecturi?
Ne oferă cheia dezvoltării acestei abilităţi de viaţă? În „Legea Educaţie Naţionale, 2011‖ sunt
vizate şapte categorii de abilităţi de bază, necesare în secolul XXI: abilităţi de învăţare,
abilităţi de informare, abilităţi de gândire, abilităţi de comunicare, abilităţi de cooperare,
abilităţi de muncă, abilităţi de adaptare. A face corect lectura unei imagini, a unui text de orice
tip, se înţelege decodare, este o abilitate de viaţă: de învăţare, de informare, de gândire şi de
comunicare. După cum preciza J. Giasson, lectura este un proces activ, holistic, de costruire a
sensului şi presupune interacţiunea celor trei componente de bază: cititorul, textul şi contextul
actului lectural. A citi înseamnă a repera unele semne, a face ipoteze. Prin urmare acest
proiect este în consens cu idealul educaţional.
Activitate în imagini –„Fiinţe cum altele nu-s”, „Mascotagrama”

Prof. Ambrono Oana

Dumitriu Florin
Dumitriu – Broştic Elena
Înv. Diaconu Constantin
Răducanu Mihai
”Cel născul în Betleem vine la buni’ în chiler”

”Plugușorul, Semănatul și Sorcova”

Corul Elevilor – ”Împăratu` Hristos a-nviat și viață veșnică ne-a dat”

Activităţi de consiliere şi orientare în carieră – „Ştiu ce vreau să devin!”

Drumeţii pe valea Chirei – Să ne cunoaştem plaiurile – elevii şi profesorii

PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ
„A FUNNY HALLOWEEN DAY‖
Extracurricular activity is an integral part of the didactic approach, coming to define
the educational sphere target groups through projects, partnerships, clearly defined objectives,
evaluation and feed-back of information, meant to delineate the cultural profiles of students,
to open doors to permanent education. . At school age children are very receptive. The role of
the teacher (and his family) is to provide gradually and in accordance with the peculiarities of
the age, knowledge, behaviours and motivate the necessary eco-civic norms, to create and to
organize educational activities stimulating.
TARGETS for pupils: to acquire knowledge about the origin of the feast of Halloween; old
legends, symbols, colours, traditions and habits of children, fantasy outfits, games and songs.
applying knowledge gained from English; the use of imagination in creating specific holiday
decors and costumes of carnaval; stimulating the spirit of competition by participating in
games and contests using and developing the skills and interests of children; expansion and
influences exercised in the process to go deeply into children's learning; to contribute to the
harmonious development of children; communication skills; awareness and empowering the
student to the local community through direct involvement; knowledge of interculturality;
partnerships: school-student-family-community-other factors of education; fill your free time
with activities, recreational, informative type, competition.
Activities: decorate the Hall with pumpkins* sells parade / costumes parade * accessories *
conducting diplomas awarding to participants for different contests and children's games
TARGET GROUPS • pupils of I-VIII/Banca and Sîrbi Village • teachers involved in projects.

HALLOWEEN PARTY
Students will organize a small Halloween Carnival "Funny Halloween Day" as
extracurricular activity. Before the start of the event, all children will be quiet in the
characters of their choice. Opening the 1st grade , being the youngest, will go through school
with the famous phrase "Trick or Treat", thus bringing the atmosphere of celebration in our
school.
TRICK OR TREATING Trick or treating, trick or treating. BOO BOO BOO BOO
BOO BOO, See the witches flying, See the flying witches, Peter, Peter. Later, the halloween
Festival will take place in the Hall of Fame festivities. Planar will be achieved through the
recitation of poems on Halloween against the background of a typical holiday songs Hello
Halloween! Hello witches, ghosts, Hello hello pumpkins on the posts. Hello black cats and
goblins, skeletons, bats Hello hello! Hello and hello moon owls! Halloween is coming soon!
Co-oprezentatorul will say a few words about the celebration of Halloween, etc.
1st and 2nd grades "Five Little Pumpkins"
Halloween Freeze Dance . Materials: tape recorder. Play Halloween party music or
creepy sound effects and tell the children to dance. When you turn off the music, they all need
to freeze. Whoever is caught moving during the freeze is out of the game. The last person
dancing, wins. For a fun variation on this game, tell the children they will need to pose in the
Halloween shape you will have called out during the previous freeze. Some fun shapes could
be: black cat; pumpkin; broomstick; mummy; bat. Awarding the participants of the event will
receive diplomas and sweets. There will be three categories: * the most funny Halloween
Pumpkin * most funny greeting card * most Halloween Funny Halloween costume Also the
teams will be awarded in the event. Extracurricular Activities conclusions may become an
efficient way of initiation into the knowledge of the cultural training of the students of the
value of skills which they give evidence. Centered on the students, projects become effective
by achieving educational goals, character modelling and civic spirit. Feed back: exhibitions
with lanterns made of audiovisual materials Recording students Making an album, personal
portfolio that contains materials used to design activity. Achievement and developing a
inclusive and intercultural education.
Realized by prof. Ambrono Oana-Nicoleta
Activitatea în imagini

Şi altădată şi acum ne despărţim cu greu de şcoala noastră – Curs festiv clasa a VIII-a

Lectura matematică – metaforă a instantaneelor
Conform DEX LECTÚRĂ, lecturi, s. f. Faptul de a citi1; citit, citire. ◊ Sală de lectură
= încăpere amenajată pe lângă o bibliotecă, în care publicul poate citi cărți, reviste etc. – Din
fr. lecture, lat. lectura.
„Oare ce mi-a scris pe frunte afurisitul destin
cu litere fine, cu o pană de venin?
Am întrebat savanţii lumii cu feţe de iască,
dar nici unul n-a ştiut să-mi citească.
Fruntea e o taină gravă pe care abia o port,
ochii în flăcări stau mărturie că încă nu-s mort.
Şi mâinile vâslind nebuneşte prin viaţă
mă apropie de un liman, de-o ceaţă.
Ce se vede acolo ca noaptea care se naşte?
E moartea care te scrutează, care te paşte?
Ea şterge scrisul de pe frunte cu un burete
şi pleacă apoi trântind uşile de perete”.
Emil Botta, „A fost un mister”, Vol. „Întunecatul April”
“Noi ştim că unu ori unu fac unu,
dar un inorog ori o para
nu ştim cât face.
Ştim că cinci făra patru fac unu,
dar un nor fără o corabie
nu ştim cât face.
Ştim, noi ştim că opt
împărţit la opt fac unu,
dar un munte împărţit la o capră
nu ştim cât face.
Ştim că unu plus unu fac doi,
dar eu şi cu tine,
nu Ştim, vai, nu ştim cât facem.
Ah, dar o plapumă

înmulţită cu un iepure
face o roşcovană, desigur,
o varză împărţită la un steag
fac un porc,
un cal fără un tramvai
face un înger,
o conopidă plus un ou,
face un astragal...
Numai tu şi cu mine
înmulţitţ şi împărţiţi
adunaţi şi scăzuţi
rămânem aceiaşi...
Pieri din mintea mea!
Revino-mi în inimă!” Nichita Stănescu, “Altă matematică”, Vol. “Măreţia frigului”
Într-o seară de iulie (a 24-a din anul 1977) se stingea, la numai 65 de ani, poetul Emil
Botta. Poetul ―întunecatului april‖. Personaj fascinant al culturii române, actor, poet şi
jurnalist, unul dintre primii noştri autori de cronici cinematografice avizate şi… „visător fără
saţiu‖. Fratele eseistului Dan Botta (1907-1958), deşi s-a născut la Adjud, avea rădăcini
ardeleneşti (prin tatăl său, medicul Theodor Botta). Avea să fugă de acasă, la numai 15 ani,
pentru a se face actor. Poate şi dorul ―fără saţiu‖ de poezie. Destinul actoricesc şi-l împlineşte,
urmând – la vârsta potrivită - Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti. În 1937,
“Întunecatul April” îl scotea pe Botta din plutonul poeţilor contemporani lui, aşezându-l pe
treptele poeziei incandescente. Primul text aparţine poetului – actor, prea puţin cunoscut
publicului în dubla ipostază. Care e ipoteza intrepretativă pe care o putem stabili? Avem a
face cu un poem întunecat, cu accente expresioniste, ce răsuceşte cuţitul în rănile tristeţii.
Detalierea ipotezei: E un poem pe care diarista Jeni Acterian îl citează ca un memento în
“Jurnalul unui fete greu de mulţumit”. Exhibarea durerilor în alonja misterului neguros
revelează o mască, nu ca în teatru, unde Arlechinul ascunde suferinţele actorului. Poezia
―neagră‖ pe care o aşterne pe hârtie nu poate fi măsluită cu fard. Doar accentuată. Este o
comedie a morţii şi a neputinţei, populată de eul iţit dintr-o mitologie proprie. Extragerea
concluziei: Ideea obsesivă a dispariţiei nu înspăimântă, dimpotrivă, confruntarea cu neantul
este dorită, tocmai pentru că reprezintă singura experienţă pe care vrea să o înţeleagă.
Nichita Stănescu (n. Nichita Hristea Stănescu, 31 martie 1933, Ploiești, județul
Prahova — d. 13 decembrie 1983 în Spitalul Fundeni din București) a fost un poet, scriitor și
eseist român, ales post-mortem membru al Academiei Române. Considerat atât de critica
literară cât și de publicul larg drept unul dintre cei mai de seamă scriitori pe care i-a avut
limba română, pe care el însuși o denumea „dumnezeiesc de frumoasă”, Nichita Stănescu
aparține temporal, structural și formal, poeziei moderniste sau neo-modernismului românesc
din anii 1960-1970. Nichita Stănescu a fost considerat de unii exegeţi, precum Alexandru
Condeescu și Eugen Simion, un poet de o amplitudine, profunzime și intensitate remarcabile,
făcând parte din categoria foarte rară a inventatorilor lingvistici și poetici. A fost laureat al
Premiului Herder. Care e ipoteza intrepretativă pe care o putem stabili? Textul citat a
apărut în volumul din 1972 având ca temă refacerea simbolurilor. Detalierea ipotezei: Este
alcătuit din patru secvenţe. Cea dintâi cuprinde mai multe structuri binare, în cadrul cărora
afirmarea unui adevăr aritmetic este urmată de negarea logicii matematice, prin utilizarea ei
într-un plan în care legile sale nu mai sunt valabile. În cea de a doua secvenţă, cele patru
operaţii aritmetice sunt puse în slujba unei logici aparent fanteziste. Bizarele şi ostentativele
afirmaţii se succed fară să mai fie însoţite de contra-argumente, fapt care aduce în prim planul
discursului opţiunea poetului pentru o „altă matematică", adică pentru o altă viziune asupra
raporturilor dintre lucrurile lumii. Desigur, cuvântul făra sens „astragal" încununeaza lipsa de

raţiune a socotelilor aritmetice care duc la rezultatele de factură ludică. În cea de a treia strofă,
operaţiile aritmetice sunt aplicate cuplului erotic, spre a evidenţia încapsularea celor doi
subiecţi în propria lor individuaţie şi, respectiv, drama comunicării afectate atât de legea
individuaţiei cât şi de gândirea analitică. Din această pricină, ideala contopire a îndragostiţilor
rămâne, în pofida celor patru operaţii aritmetice la care se spun în ontologica lor frământare,
la stadiul de dorinţă irealizabilă. Ultima secvenţă are calitatea unei surprize finale formulate în
regimul stilistic al imperativului. Respectivul ordin se constituie într-o pledoarie pentru
comunicarea „de la inimă la inimă" care este superioară celei cenzurate de raţiune.
Extragerea concluziei: Cele două căi de cunoaştere poezia şi matematica, care apar şi în
lirica barbiană tind să fie reduse la limbajul unic iniţial şi iniţiatic. Quod erat
demonstrandum ■
Prof. Dumitriu – Broştic Elena – Liliana

Why a European Day of Languages?
There have never been more opportunities to work or study in a different European
country - but lack of language competence prevents many people from taking advantage of
them. Globalisation and patterns of business ownership mean that citizens increasingly need
foreign language skills to work effectively within their own countries. English alone is no
longer enough.Europe is rich in languages - there are over 200 European languages and many
more spoken by citizens whose family origin is from other continents. This is an important
resource to be recognised, used and cherished. Language learning brings benefits to young
and old - you are never too old to learn a language and to enjoy the opportunities it opens up.
Even if you only know a few words of the language of the country that you visit (for example
on holiday), this enables you to make new friends and contacts. Learning other peoples'
languages is a way of helping us to understand each other better and overcome our cultural
differences. Objectives:
Language skills are a necessity and a right for EVERYONE – that is one of the main
messages of the European Day of Languages.
The overall objectives are to raise awareness of:




Europe‘s rich linguistic diversity, which must be preserved and enhanced;
the need to diversify the range of languages people learn (to include less widely used
languages), which results in plurilingualism;
the need for people to develop some degree of proficiency in two languages or more to
be able to play their full part in democratic citizenship in Europe.

The Committee of Ministers decided to declare a European Day of Languages to be
celebrated on 26th September each year. The Committee recommended that the Day be
organised in a decentralised and flexible manner according to the wishes and resources of
member states, which would thus enable them to better define their own approaches, and that
the Council of Europe propose a common theme each year. The Committee of Ministers
invites the European Union to join the Council of Europe in this initiative. It is to be hoped
that the Day will be celebrated with the co-operation of all relevant partners.

English teacher: Ambrono Oana - Nicoleta

