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DE ZIUA TA!
Elevii clasei pregătitoare B
Prof.înv.Cosmina Ceaca
De dimineață, mama e cea dintâi dintre ai casei care se trezește
și îmi vine, abia pășind, la căpătâi zicând: deschide ochii și zâmbește!
Mă piaptănă și îmi face un sandviș bun,
ea știe că îmi place untul și brânzica
și gata către școala des de drum,
mă duce de mânuță tot mămica.
Spre amiază, însoțindu-mi pașii mici,
tot împreună revenim acasă,
dar nu înțeleg cum de a fost la serviciu
și e atâta ordine prin casă!
Îi povestesc ce am mai făcut la școală
și ea ascultă atentă tot ce zic,
și-mi face o floare dintr-o portocală
și nu pare obosită nici un pic.
Pe seară, pregătindu-mă de somn,
o rog să-mi citească și o poveste
și nici n- apare prințul că adorm,
dar ea e tot lângă mine și-mi citește.
Aș vrea să știu din ce fântână bea atâta apă vie!
Offff....las’ că încetul cu încetul cresc
și când voi fi ca ea :
precis că voi afla secretul!

8

9

10

11

12

În vizită la D-l Goe
(continuare)

Prof. Larisa Pop

-Ce e? Ce e? Sar cucoanele.
-Scoateți televizorul din priză! zbiară și mai
tare

Goe,

bătând

din

picioare.

S-a

blocat

telecomanda în ecraann!!!
Madam Popescu se repede să ia telefonul din
mâna băiatului ei, care, în urma întâmplărilor a
încremenit:
-Vezi? Vezi dacă faci nebunii? era să-mi
strici telefonul...ți-ar fi plăcut să rămân fară telefon? Sărută-mă să-mi treacă
și să te iert!
Ionel sare de gâtul mamei și-o sărută..mamei îi trece, iar mamițica sare să-l
certe pe Goe:
-Vezi dacă nu te-astâmperi? zice aceasta și-l zguduie pe Goe de mână.
-Ce faci, soro? ești nebună? nu știi ce simțitor e? zice mam’mare.
Și apucându-l de mâna cealaltă, îl smucește de la mamița lui, chiar când
tanti Mița scoate ștecherul din priză. Din smucitura lu’mam’mare într-un sens,
combinată cu plutirea în aer a ștecherului în direcția greșită rezultă că Goe se
reazimă în nas de plasticul ce limitează cablul de curent. Goe începe să urle...În
sfârșit n-au ce să facă. Trebuie să se hotărească ce-i de făcut cu televizorul.
Cum era să stea băiatul fără televizor câteva zile.
-Te mai doare nasul, puișorule? întreabă mam’mare.
-Nu...răspunde Goe.
-Să moară mam’mare?
-Să moară!
-Ad’să-l pupe mam’mare că trece!
Și-l pupă în vârful nasului; apoi femeia se întoarce la locul ei.
-Dar pe mamițica n-o pupi?
-Pe tine nu vreau, zice Goe cu umor.
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-Așa? zice mamița...Lasă că nu-ți iau telefon nou.
-Las’că știu eu că te prefaci! zice Goe.
-Ți-ai găsit pe cine să-nșeli! râde mam’mare
Mamița începe să râdă; scoate din poșetă ceva și zice:
-Cine mă pupă....uite! ciocolată!
Goe ia ciocolata fără să o pupe pe cucoană și-i face semn lui Ionel( care discuta
cu madam Popescu și cu mine despre admirația lui pentru motociclete) să
meargă în curte.
-E lucru mare cât e de deștept! zice mam’mare
-E ceva de speriat, parol! adaugă tanti Mița.
Pe când băieții se jucau afară, cucoanele se dau în vorbă de una, de
alta...Timpul trecea fără a fi simțit.
-Ia mai vezi ce fac băieții afară, mamițo! zice mamița către mam’mare.
Mam’mare se ridică bătrânește și iese pe terasă.
-Goe, puișorule! Ionel! Goe!
Băieții nicăieri.
-Vai de mine! țipă cucoana, nu-s băieții! Unde-s băieții!... s-au prăpădit
băieții!
Și toate cucoanele sar...
-Au căzut pe undeva! Țațo, mor!
Dar deoadată apare Goe alb la față ca tricoul din reclama noului Ariel spring.
-Ce e cu tine? Te doare la inimă? întreabă mam’mare.
-Nu!...e....este...
-Vai de mine! Îi e rău băiatului!...se agită mamițica
-Nu!....nu!....a leșinat Ionel! zice bâlbâit Goe.
-Cum? Ionel al meu? Aoleu, am să mor! plânge madam Popescu
Se repede toată lumea lângă trupul căzut lat al lui Ionel.
-Vai de mine! țipă mama. Ajutor! moare copilul!
Îl ridic pe băiat și-i deschid repede cămașa la gât și la piept.
- Nu-i nimica! zic eu! Apă rece!
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Îl stropesc bine, pe când mama pierdută căuta pe Google ce-i de făcut, iar
celelalte doamne se uitau speriate să vadă dacă ochii vecinilor asistă la scenetă.
- Ce-ai mai făcut, băiete? îl întreb eu după ceși mai vine în fire.
- N-am făcut nimic. Am fumat prea mult!
răspunde el ușurat că și-a revenit.
Am lăsat pe cele două familii cu scumpii lor băieți ce
se

pregăteau

de

examen

afară

de

orice

stare

alarmantă și am ieșit. Am mai întors o dată capul
să văd dacă au intrat în casă și am oftat văzând că
doamnele și-au reluat cursul poveștilor în timp ce
băieții erau cu ochii lipiți de ecranele laptopurilor de
pe mese.

-------------------------------Sfârșit-------------------------------------
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Vrei să vezi lumea și să te întorci cu un bagaj plin de informații și experiețe?
Atunci, BiTriMulti (BTM)”, Multilateral Training Course for newcomers in youth exchanges
este soluția
Prof. Larisa Pop
Întrucât paradigma societății contempoarane s-a

Erasmus +, am avut parte de exerciții interactive de

schimbat simțitor în ultimii ani în ceea ce privește tinerii

cunoaștere a participanților, de simulare a completării și

și implicarea lor în activități formatoare, deseori lucrul cu

aplicării unui formular de candidatură, de găsire a

aceștia reprezintă o provocare pnetru cei care intră în

partenerilor potriviți într-un proiect european și de

contact cu ei zilnic, iar aici mă refer cu precădere la

evaluare a competențelor dobândite în acest seminar.

cadrele didactice care petrec între patru și șase ore

Principalul scop al acestui curs a fost să ofere

împreună cu cei tineri. Astfel, printre problemele

cursanților o experiență internațională de învațare care

întâmpinate de către profesori în activitatea didactivă se

să-I ajute pe aceștia să dezvolte proiecte pe mobilități și

pot enumera: cunoaşterea şi înţelegerea problemelor

schimburi de tineret. Printre obiectivele cursului de

elevilor, sprijinirea dezvoltării lor, asigurarea echilibrului

formare trebuie menționate dezvoltarea cunoștinețelor, a

acestora,

abilităților și a atitudinii necare organizării de schimburi

identificarea cauzelor inadaptării şcolare și optimizarea

de tineret bazate pe practicile și principiile învățării

relaţiei şcoală-elev. Aceste aspect supărătoare au fost

informale și pe standardele programelor europene ce

evidențiate la nivel mondia în rândul tinerilor și, de aceea,

vizează domeniul tineret ; reflectarea participanților

programul European Erasmus+ cu departamentul

asupra procesului personal de învățare și familiarizarea

concentrate 100% pe tineri, Youth in Action (Tineri în

lor cu documentul Youthpass și oferirea oportunitiții de

acțiune) vine în ajutorul profesorilor și al lucrătorilor cu

a cunoaște și întâlni parteneri pentru proiecte

tineri, oferind un set de cursuri și seminarii în care

internaționale.

între

cerinţele

şcolare

şi

posibilităţile

aceștia dobândesc competențe necesare pentru implicarea

Activitățile s-au ținut în hotelul Stanley (unde

tinerilor în actiuvități care să le genereze abilități,

am fost și cazați), situat în centrul Atenei. Ele au fost

informații și atitudini care contribuie la formarea lor

coordonate și susținute de formatorii Gerald Dowden

personal și profesională. Un astfel de curs a fost

din UK, Marta Piszczek din Spania și Evi Koutsospirou

BiTriMulti (BTM)”, Multilateral Training Course for

din Grecia.

newcomers in youth exchanges la care am participat în

La seminar au participat 27 de cursanți veniți din

februarie 2017.

15 țări europene precum : Estonia, Lituania , Finlanda,

Seminarul s-a desfășurat pe parcursul a cinci zile,
dintre care prima și ultima zi au fost rezervate pentru
sosire și plecare (15.02.2017, 19.02.2017). În cele trei
zile propuse pentru derularea activităților de însușire a
cunoștințelor legate de scrierea și participarea in proiecte
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Irlanda, Letonia, Bulgaria, Spania, Turcia, Cipru,

zi, 18.02.2017, cei trei formatori Marta, Evi si Gerald

România, Italia, Ungaria, Olanda, Grecia și Slovacia.

ne-au comunicat feedback-ul pentru fiecare sectiune pe

lucrurilor,

care a trebuit sa o completam. In acest fel, am descoperit

organizatorii ne-au furnizat toate materialele de care am

punctele tari si punctele slabe ale proiectului si ale

avut nevoie: markere, foi de flipchart, formulare de

formularului nostru. Spre seara, am intervenit in

candidatură, videoproiector, laptopuri, pixuri

activitatea de evaluare a seminarului BTM prin

Pentru

buna

desfășurare

a

impartasirea cunoștințelor dobândite pe parcursul celor
trei zile petrecute in Atena.
Odată implicată în activitățile dinamice ale
seminarului, eram tot mai surprinsă de bogația de
informații și abilități pe care le asimilam pe parcursul
fiecărei zile petrecute in Atena. Datorită cunoștințelor pe
care le-am dobândit in acest curs, doresc să mă implic cât
Am participat activ la toate activitățile propuse în

mai mult in activitati care urmaresc dezvoltarea personală

cele 3 zile de seminar. In dimineata primei zile,

și profesională prin seminarii si cursuri ce au la bază

16.02.2017, la ora 9.30 am intrat la cursul intercultural

învățarea non-formală. Pot afirma că în cele trei zile de

unde ne-am prezentat fiecare numele, tara de provenineta

BTM mi-am îmbunătățit competențele sociale, civile și

si ocupatia. Dupa exercitiile de imprietenire si cunoastere

interculturale, dar și cele de comunicare si exprimare in

a grupului de colegi, am participat la cursul ”Erasmus+

limba engleză care aduc plus-valoare dezvoltării mele

Youth in action programme”

personale și profesionale.

unde am aflat multe

lucruri interesante si noi despre acesta si unde am

TCA este un curs în care am invățat foarte multe

intervenit cu intrebări și răspunsuri cand a fost cazul. A

lucruri, atât practice, cat si teoretice și am legat multe

doua zi, 17.02.2017, am lucrat in echipa cu Ruta

prietenii. A fost una dintre cele mai interesante experiențe

Garbstiene din Lituania si Inga Fabriciusca din Letonia

din care m-am întors acasă cu un bogat bagaj de

pentru elaborarea unui proiect Erasmus + de mobilitate

cunoștințe și atitudini care mi-au deschis orizonturile în

KA1. In acest simulacru am stabilit tema si grupul țintă a

dezvoltarea

proiectului,

obiectivele,

activitatile

si

programul

activităților, necesitățile grupului țintă, rezultatele
scondate și modalitățile de diseminare a rezultatelor
proiectului. In după-amiaza aceleași zile, am completat
formularul de aplicare a proiectului nostru intitulat
”Dancing and singing-a way to know each others”
impreună cu cele doua colege de grupa, urmând să fie
evaluat și să primim răspunsul a doua zi. Astfel, in a treia
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personal

și

profesională.

Fii isteţ pe Internet!!!
Reguli pentru o navigare sigură şi plăcută pe Internet!
Internetul este o lume fantastică, plină de informaţii utile şi lucruri distractive, dar ea poate
ascunde şi pericole.

Regula nr. 1

Persoanele pe care nu le cunoşti sunt persoane străine. Acestea pot fi altcineva decât spun
că sunt.

Regula nr. 2

Poartă-te frumos cu ceilalţi pe internet, aşa cum o faci la locul de joacă.

Regula nr. 3

Nu spune nimănui adresa ta, şcoala la care înveţi sau alte date personale despre tine.

Regula nr. 4

Dacă simţi că ceva este în neregulă spune părinţilor sau unei persoane adulte în care ai încredere.
☺ Părinţii tăi sunt persoane de încredere cu care poţi să vorbeşti despre activitatea ta pe
internet. Stabileşte împreună cu ei o listă de site-uri sigure şi un program pentru folosirea
computerului.
☺ Parolele conturilor tale sunt secrete şi iţi apartin. Ele sunt ca şi cheile de la casă, nu le dai
nimănui, nici măcar cunoştinţelor. Mai multe informaţii despre Cum mă asigur că nu-mi va
sparge nimeni parola? găseşti pe Helpline Sigur.info.
☺ Nu da persoanelor întâlnite pe internet informaţii despre tine sau familia ta - poze cu
tine, adresa ta de acasă, numărul de telefon, şcoala la care înveţi, locul de muncă al părinţilor tăi.
☺ Internetul este un spaţiu public la care oricine are acces. Nu posta poze sau informaţii
personale pe internet, pentru că alţii le pot vedea.
☺ Nu tot ceea ce vezi sau citeşti pe internet este adevărat sau potrivit vârstei tale. Ai mare
grijă să intri pe site-uri sigure şi să verifici cu părinţii tăi informaţiile citite.
☺ Nu răspunde mesajelor supărătoare sau care conţin cuvinte sau imagini nepotrivite.
Blochează persoana care le trimite si spune-le părinţilor.
Ce trebuie să faci dacă ai o problemă sau o
întrebare legată de internet?
Dacă s-a întâmplat ceva pe internet care nu ţi-a
plăcut, te-a speriat sau, pur şi simplu, nu ai înţeles, poţi
oricând să te opreşti din navigare. Vorbeşte direct cu
părinţii tăi sau cu un adult în care ai incredere şi explică-le
ce te-a îngrijorat. Dacă vrei să vorbeşti cu altcineva poţi să
scrii sau să suni la Internet Helpline, unde o persoană
draguţă te va asculta şi sfătui.
Prof. înv. primar: Gabriela
Tuşer
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Hai să dăm
mână cu mână
Autor: Colectivul clasei a IV-a A

Cu ocazia zilei de 24 ianuarie – Ziua Micii Uniri - clasa a IV-a a
prezentat sceneta Moș Ion Roată și Unirea.
Mica Unire din 24 ianuarie 1859, a rămas în istoria românilor ca data în
care s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române, la foarte scurt timp după
numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țării Românești.
După 158 de ani de când
s-au înfăptuit toate acestea, ziua
de 24 ianuarie ne face din nou
să retrăim acești pași făcuți de
strămoșii noștri pentru tot ce
înseamnă astăzi România.
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Gând din suflet

Interviu realizat cu elevii claselor a VIII-a

Școala este un poligon de antrenamnet

invatatoare . Eram timizi si tacuti, insa foarte

pentru lume, iar profesorul încearca să ne ajute

entuziasmați. Ascultam cu mare atenție ceea

cât poate…..profesorii încearcă. Ei dau tot ce

ce ne spunea domnișoara învățătoare. Fiecare

pot. Chiar mai mult decat pot. Iar noi, liberi în

elev avea uniforma și un abecedar din care am

sfârșit și nerăbdători să zburăm, ne luăm adio

învățat să citim și să scriem. Începusem să

cu o disimulată aroganță și plecăm…..fără să

răsfoim paginile abecedarului care aveau un

ne dăm seama că i-am luat cu noi pentru

miros plăcut de cerneală. Se citea fericirea și

totdeauna. Ne amintim

curiozitatea în ochii noștri . ( a VIII-a A )

mai degrabă omul-

profesor, decât profesorul-om.

Prima zi de școală a fost o zi unică cu o

Îmi voi aduce aminte mereu și mereu….

încărcătură împresionantă de emoții. Am făcut
cunoștință cu doamna învățătoare, persoana care

Acum, la sfârșit de ciclu gimnazial,

urma să ne ghideze pașii timp de 4 ani. Am pășit

trebuie să ne luăm rămas-bun de la cei care

sfioși pentru prima dată pragul școlii, locul unde

timp de opt ani ne-au însoțit în adunarea

urma să ne petrecem 8 ani de zile. ( a VIII-a B)

paginilor de jurnal al călătoriei noastre în
această școală. Astfel, elevii claselor a VIII-a

Ce eveniment plăcut vă apare în gând

A și a VIII-a B împărtățesc, în interviul care

legat de Școala Gimnazială Nr.1 Chieșd?

urmează, gânduri, sentimente și experiențe

Serbarile, excursiile, voluntariatele si multe

trăite împreună cu noi.

alte activitati ma tin legata de aceasta scoala.
Școala

Prin ele am invatat , am descoperit si am

Prima etapa a formării noastre ca viitori

mai frumoase amintiri impreuna cu colegii si

Ce

înseamnă

pentru

voi

experimentat lucruri noi . Asa ne-am facut cele

Gimnazială Nr.1 Chieșd?

cadrele didactice . (a VIII-a A)

adulti si un mijloc de a evolua.

Evenimentul de care imi voi aminti cu drag

Vă mai aduceți aminte de prima zi de

este Târgul de Crăciun organizat impreuna cu

școală cu primele emoții și reacțiile colegilor?

doamna diriginta si colegii. Aci am muncit

Descrieți, pe scurt, acea zi.

mult si ne-am implicat cu totii creând un

Imi amintesc perfect prima zi de scoala. Eu

colectiv puternic care prin mult efort si a

si colegii mei ne-am asezat in bancute,

îndeplinit scopul propus. (a VIII-a B)

nerabdatori sa o cunoastem pe domnisoara
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Ce mesaj le transmiți acestora acum, la

Cum i-ați caracteriza pe colegii vostri din

final de etapă școlară?

clasele mai mici?
Colegii din clasele mai mici sunt foarte

Sa nu se lase batuti niciodata, indiferent de

energici si creativi . Au o imaginatie bogata si

situatie deoarece "Succesul înseamnă a fi în

o mare dorinta de cunoastere . (a VIII-a A)

stare să mergi din eșec în eșec, fără să-ți pierzi
entuziasmul." (a VIII-a A)

Din păcate, elevii din clasele mai mici fac
parte dintr-o generație noua in care tehnologia

Acestora le urez mult succes in continuare ,

ocupa un loc prioritar preluându le tot timpul.

iar sfatul meu pentru ei este sa învețe mai mult

Învățatul nu mai este o prioritate pentru ei , iar

deoarece prin ambiție si perseverență pot

despre școală acestia. (a VIII-a B)

evolua . (a VIII-a B)

Dar profesorilor?
Dragi profesori, acum pe ultimul drum , cand
peste putin timp vom auzi pt ultima oara
clinchetul clopoțelului, noi, elevii claselor de a
8-a vrem sa va mulțumim . In primul rand va
mulțumim pentru înțelegere , răbdare , interesul
acordat și bunatarea cu care ne explicati fiecare
lucru pe care nu il intelegeam . Ne ati ajutat sa ne
formam ca adolescenți si ne ati pregatit pt viitor
prin sfaturi folositoare.

22

23

24

25

26

Din activitățile noastre…

8 MARTIE 2017
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FRANCOFONIA
20 MARTIE
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ZIUA MONDIALĂ A APEI - 22 MARTIE
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Activități din cadrul lecțiilor
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