


           Revista ,, Drum de lumină’’ nu este o revista banală, 

monotonă , care trece pur şi simplu prin mâna unui elev. Este o adeva-

rată ,,artă a creaţiei’’ care are rolul de a da frâu liber imaginatiei copi-

lariei.  Milioane de suflete inocente au pornit în căutarea universului 

dincolo de noi. Acolo se află lumea cuvintelor buclucase, ,, pline de 

lumină’’ şi de secrete aurite. Vorbim despre drumul de lumină făurit 

de micile fiinţe care şi-au adus contribuţia în aceată revistă. 

          Visele, speranţele şi iluziile copilăriei au dat viaţă paginilor cu 

ideile născute din iubire pentru şcoala noastră. Este un drum plin de 

lumină, succese şi impliniri, un adevărat drum călăuzitor pentru fiec-

are elev din şcoală care doreşte nu numai să informeze, ci şi să fie in-

format. 
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 PRINTR-UN PROIECT COMENIUS, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SILVANIA” 

 PROMOVEAZĂ 

DIVERSITATEA CULTURALĂ ŞI LINGVISTICĂ EUROPEANĂ 

 St ra tegia  Uniuni i  Europene 

referitoare la politicile din domeniul calităţii 

educaţiei şi formării profesionale, evidenţiază 

în special necesitatea cooperării dintre state 

şi învăţarea reciprocă, contribuind astfel la 

mobilitatea cursanţilor şi a specialiştilor în 

interiorul Uniunii. Ca o consecinţă, 

promovarea şi consolidarea dimensiunii 

europene în educaţie prin intermediul unor 

proiecte ca cele de tip Comenius, se află în 

strânsă legătură cu promovarea diversităţii 

culturale şi lingvistice în Europa. Proiectele 

şcolare de tip Comenius marchează prima 

componentă a „Programului de Învăţare pe 

Tot Parcursul Vieţii” şi se adresează în 

acelaşi timp instituţiilor de învăţământ 

preuniversitar, cât şi membrilor comunităţii 

educaţionale care îşi desfăşoară activitatea în 

acest sector: personal didactic, elevi, părinţi, 

autorităţi locale, dar şi asociaţii non-

guvernamentale prezente în orizontul 

spaţiului educaţional. Aceste proiecte sunt 

promovate şi susţinute financiar de către 

Comisia Europeană prin Agenţia Naţională 

pentru Programe Culturale în domeniul 

Educaţiei şi Formării Profesionale. La nivelul 

Uniunii Europene, obiectivele proiectelor 

Comenius vizează în principal optimizarea 

calităţii dimensiunii educative prin 

promovarea conştiinţei interculturale, a 

experienţei educaţionale europene şi a 

cooperării transnaţionale dintre şcoli.  

  

Începând cu 1 septembrie 2013, Şcoala 

Gimnazială "Silvania", din Şimleu Silvaniei, 

judeţul Sălaj, derulează şi coordonează 

Proiectul Multilateral Comenius "PEACE - 

People Events Around Countries of Europe" în  

parteneriat cu următoarele şcoli europene: 

„Zendensino - COOPERATIVA DE ENSINO 

IPRL”, Esposende, Portugal; „Primary School” 

No. 2, „Koluszki”, Polonia; „Mežvidu 

pamatskola”, Mezvidi, Letonia; „Sakarya 

Ortaokulu”, Ankara, Turcia; „Gymnasio 

Gastounis”, Gastouni,Grecia. Proiectul, care se 

va derula în perioada 2013 – 2015, este realizat 

cu sprijinul financiar primit în cadrul 

programului sectorial Comenius, şcoala 

beneficiind astfel de un grant în valoare de 

24.000 de euro, bani  



necesari implementării în bune condiţii 

a activităţilor propuse. 

Proiectul “People Events Around 

Countries of Europe ” a pornit de la ideea că, 

în fiecare ţară parteneră se regăsesc 

evenimente care sunt marcate la aceeaşi dată 

în întreg spaţiul european, dar şi sărbători care 

sunt specifice fiecărei ţări implicate în 

parteneriat. În acest sens, dacă avem pe de o 

parte sărbători religioase şi evenimente 

istorice şi culturale recunoscute la nivelul 

Uniunii Europene, avem în egală măsură şi o 

singularizare şi o perspectivă proprie asupra 

acestor evenimente, care individualizează 

naţiunea respectivă. În plus, nu trebuie trecute 

cu vederea modalităţile în care comunităţile 

din diverse regiuni înţeleg să-şi organizeze 

propriile momente istorico-culturale şi 

sărbători religioase („Zilele oraşului”, „Ziua 

mamei/tatălui”, „Zilele scolii” etc.). Din 

această perspectivă, participarea şi implicarea 

elevilor şi a cadrelor didactice din ţările 

partenere la aceste evenimente, poate fi un 

element de studiat, deosebit de interesant şi 

constructiv pentru toată părţile implicate în 

proiect. 

Pornind de aici, obiectivul principal al 

proiectului "PEACE - People Events Around 

Countries of Europe" este, după cum însuşi 

titlul o sugerează, acela de a surprinde felul 

în care evenimentele oficiale, menţionate 

mai sus, dar şi cele din viaţa familiilor 

elevilor, sunt organizate şi trăite în cel mai 

real mod posibil. Astfel de activităţi vor 

implica nu numai membrii echipelor de 

proiect, dar şi alţi elevi din şcoală sau din 

alte şcoli din regiune, familiile acestora, 

reprezentanţi şi simpli membrii ai 

comunităţii locale. 

Obiectivele concrete ale parteneriatului 

vizează: promovarea respectului faţă de alte 

limbi, culturi, naţionalităţi, precum şi a 

schimbului multicultural între elevi şi părinţii 

acestora, respectiv profesorii din şcolile 

partenere; descoperirea şi recunoaşterea 

specificului fiecărei culturi în parte; 

consolidarea cunoştinţelor de limbi străine şi a 

celor de utilizare a calculatorului dobândite de 

elevi în şcoală; creşterea motivaţiei pentru 

învăţarea limbilor străine şi a utilizării TIC, 

inclusiv în contexte nonformale/informale; 

întărirea sentimentului de apartenenţă la o 

Europă comună; încurajarea schimburilor 

pedagogice în vederea creşterii calităţii 

educaţiei; promovarea inovaţiilor şi a 

performanţelor, dar şi a dimensiunii europene 

în sistemul şi practicile educaţionale; 

încurajarea utilizării rezultatelor, produselor 

finale şi a schimbului de bune practici în 

activitatea didactică; combaterea fenomenului 

de părăsire timpurie a şcolii şi sprijinirea 

copiilor proveniţi din grupuri sociale aflate în 

situaţie de risc; 

                                         

S-a petrecut la şcoală, eram în clasa a IV-a, pauza mare.       

Un coleg fugea după o colegă, aceasta trece pe lângă 

catedră ( catedra era încărcată cu o grămadă de cărţi, cai-

ete, dicţionare, atlase, etc.), colegul meu fugind după ea 

se sprijină pe catedră şi aceasta se răstoarnă cu toate cai-

etele şi ce mai era pe ea, iar suportul pentru flori, care 

erau proaspăt udate peste catedră şi lucrurile de pe ea.         

S-a auzit un zgomot, în 30 de secunde era toată clasa la 

usa şi parcă priveam apocalipsa. Era un haos total, un 

munte de cărţi şi caiete pline de apă si pămant, şi florile 

toate cu capul în jos peste ele. În câteva clipe am început 

toţi să râdem de nu mai puteam; când vine doamna 

învăţătoare şi vede dezastrul, la început era nervoasă, dar 

apoi a început şi ea să chicotească, încercând să ne facă 

să nu vedem că şi ea râde. 

 

Drăgan Alexandru, clasa a  V-a A 

 

 

 
       Eram cu colegii la ora de sport când domn-profesor ne spune: 

      -Aşezaţi-vă în rând, azi vom da norma de control! Prima probă va 

fi, aruncarea mingii de oină. 

        Aruncă câţiva colegi cu mingea la o distanţă de aproximativ 20-

30 m. Unui coleg urma să i se întâmple ceva ce nu ar fi crezut nici el.  

Se pregăti să arunce cu mingea,  dar atunci când şi-a luat avânt a 

scăpat-o. Mingea a zburat în direcţia opusă. Toată lumea a început să 

râdă. 



                                           

 

 

 

 

 

 

 

Activităţile propuse au la bază 

necesitatea depăşirii limitelor impuse de 

graniţele geografice şi crearea unui spaţiu în 

care diferenţele culturale sunt depăşite, în timp 

ce toleranţa, înţelegerea, comunicarea şi 

solidaritatea sunt principii care ajută la 

înţelegerea logo-ului  “diferiţi, dar la fel”, în 

perfect acord cu principiul „unitate prin 

diversitate”. Având în vedere prezentul context 

socio-economico-cultural,  proiectul îşi 

propune să deschidă poarta cunoaşterii pentru 

elevii care vor trebui să devină cetăţeni activi ai 

Europei de mâine şi să accentueze 

oportunitatea de a accepta faptul că, 

permanentele schimbări şi transformări în plan 

socio-economic, solicită un cetăţean deschis 

spre învăţare permanentă şi spre găsirea unor 

activităţi profesionale noi în spaţiul European, 

diferite poate, de nivelul de pregătire iniţial. 

Produsul final al proiectului va consta 

într-o pagina web pe care vor fi încărcate 

diferite materiale reprezentând activităţi ale 

proiectului şi un calendar al evenimentelor 

marcante din viaţa ţărilor şi a şcolilor 

partenere. Informaţiile încărcate pe site vor 

putea fi accesate atât pe perioada derulării 

proiectului cât şi ulterior, ca sursă de 

documentare şi informare pentru diferite 

activităţi didactice. 

În ansamblul său, proiectul îşi propune să 

stimuleze elevii şi cadrele didactice spre 

studiul şi aprofundarea capacităţilor de 

comunicare în alte limbi decât cea maternă, 

instrument ce facilitează dialogul intercultural 

şi egalitatea de şanse. Prin intermediul 

activităţilor propuse, elevii beneficiază de 

şansa de a-l descoperi pe celălalt (cetăţean 

european ca şi el) dar şi de şansa de a 

conştientiza bucuria de a alege o viaţă reală, 

fapt ce presupune o permanentă acomodare şi 

adaptare, organizare eficientă şi decizii 

responsabile. De asemenea, elevii vor putea 

înţelege cât de importantă  este implicarea, 

asumarea unei atitudini optimiste, pozitive şi 

îşi vor putea forma trăsături de caracter precum 

solidaritatea, compasiunea şi respectul faţă de 

ceilalţi. 

 

                                   

 

 

 

 

DE PE LA NOI....  

Într-o şcoală, se aude 

un zgomot teribil dintr-

o clasă.  

Directorul intră în clasă 

şi vede îngrozit cum 

toată  lumea ţipă, se 

bate, unii s-au urcat pe 

bănci.  

Directorul se repede la 

cel mai zgomotos şi îl 

dă afară din sală. Se 

face dintr-odată linişte.  

- Unde este profesorul 

v o s t r u ? 

- Tocmai l-aţi dat 

afară... 

 

 

Cred că notele pe care 

mi le-ai adus cer o 

bătaie zdravănă.   

- Nu te sfătuiesc s-o 

faci, tăticule, profesorul 

nostru de matematică e 

campion la karate! 



Prin intermediul site-ului Proiectului 

„PEACE - People Events Around Countries of 

Europe” se vor realiza, începând cu luna 

octombrie 2013, schimburi de conţinuturi 

culturale între şcoli. Acestea vor putea fi 

cercetate multidisciplinar şi transversal de 

către elevi, din punct de vedere istoric, social, 

psihologic, geografic, literar, muzical, plastic 

şi cu ajutorul mijloacelor informatice. 

Produsele de parcurs vor fi "valize 

pedagogice" cu utilităţi educaţional /culturale, 

prin care valorificăm patrimoniul comun 

cultural european şi punem o bază sănătoasă 

pentru a-l proteja şi respecta mai mult. 

Activităţile proiectului vor fi integrate 

activităţii educative, de consiliere şi didactice, 

prin “proiecte-ramuri” ale aceluiaşi trunchi, 

care se vor derula cu echipe de elevi şi echipe 

multidisciplinare de profesori.  

 

Ne dorim ca acest proiect să reprezinte o 

lecţie exemplară referitoare la diversitate, sub 

toate aspectele ei (socială, culturală, etnică, 

religioasă, de gen), iar faptul că elevii şi cadrele 

didactice din şcoală pot avea acces la astfel de 

lecţii în repetate rânduri, le va oferi şansa de a-şi 

însuşi nu doar cunoştinţe şi valori de 

interrelaţionare şi cu caracter civic, de cetăţenie 

democratică, ci şi atitudini de acelaşi tip, 

precum şi competenţe transversale precum cele 

de comunicare în limba maternă sau în limbi 

străine, competenţe digitale sau de „a învăţa să 

înveţi”, ori competenţa de a integra cunoştinţele 

în structuri şi sisteme noi. 

                                         

 

                                   

 

…de-a lungul vieţii, omul se hrăneşte circa 4 ani şi doarme în medie 25 de ani? 

 

 

 

 

... mărul este cel mai consumat fruct din Europa  ?  

 

 

  

 

 

...pe parcursul unei vieţi de 70 de ani, inima unui om bate 

de 3 miliarde de ori ? 

 

 

 

 

 

  ... spălatul pe mâini previne 200 de boli ? 

           

 

 

Ardelean Adriana, clasa a VIII –a D 

 

 

 

Informaţii despre proiect şi activităţile sale puteţi găsi pe: 

 http://comeniusproject1315.wix.com/peace , http://comeniuspeace.blogspot.ro. 

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru 

eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

                                                                                                           Coordonator proiect,  

Prof. înv. primar POP CAMELIA 

http://comeniusproject1315.wix.com/peace
http://comeniuspeace.blogspot.ro


                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada 5-9 noiembrie 2013 în oraşul 

nostru s-a derulat prima etapă a proiectului 

Comenius ”PEACE- People Events Around 

Countries of Europe", la care au luat parte pe 

lângă şcoala noastră încă cinci şcoli europene: 

Zendensino - COOPERATIVA DE ENSINO 

IPRL”, Esposende, Portugal; „Primary School” 

No. 2, „Koluszki”, Polonia; „Mežvidu 

pamatskola”, Mezvidi, Letonia; „Sakarya 

Ortaokulu”, Ankara, Turcia; „Gymnasio 

Gastounis”, Gastouni,Grecia. 

   Fiind prima întâlnire a proiectului, 

obiectivele au vizat cunoaşterea partenerilor, a 

ţărilor din care aceştia provin, dar şi 

prezentarea şcolilor, stabilirea clară a 

sarcinilor pe care fiecare partener le are 

în vederea atingerii obiectivelor mari 

ale proiectului.  

   Ceremonia de deschidere s-a 

realizat cu  primirea oaspeţilor şi 

discursurile: primar,inspector general,  

 

 

 

 

 

 

 

directorul şcolii şi coordonatorul 

proiectului.    

După discursuri a avut loc un film de   

prezentare a şcolii „SILVANIA”, apoi a 

echipelor de proiect din fiecare şcoală 

poarteneră, steagurilor ţărilor partenere şi 

distribuirea ecusoanelor. 

Programul primei zile a inclus momentul 

„Students to students”, elevii din fiecare echipă 

având sarcina de a prezenta un film cu tema 

“My country, my soul”.Acest 

moment a facilitat tuturor 

echipelor, invitaţilor ocazia de a 

cunoaşte ţările şi şcolile partenere 

în proiect, dialogul European 

fiind declarat  oficial deschis. 

Workshop-ul “What about Roma-

nia?” ,desfăşurat în 5 locaţii                                    

 

P.E.A.C.E.-PEOPLE EVENTS AROUND 

COUNTRIES OF EUROPE 

PRIMA ÎNTÂLNIRE 

ŞTIAŢI CĂ ... ? 

 

... prima generaţie de telefoane mobile (AMPS şi NMT) a apărut în Japonia, în anul 

1979 ? După 12 ani,în 1991, apare generaţia a doua de echipamente de telefonie mobilă 

(GSM, CDMA şi TDMA) în Finlanda.Actuala generaţie, a treia (3G), a apărut tot în 

Japonia în anul 2001. 

 

 

...primul “calculator” apare în 1623 şi este realizat de Wilhelm Schickard? 

Maşina este denumită Speeding Clock şi putea face singură adunări şi scăderi 

dar numai cu numere compuse din maxim 6 cifre. 

 

 

...cel mai lung cuvânt din limba română este pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza ? 

Acesta conţine 44 de caractere.  Electroglotospectrografie (termen medical, 25 caracatere) este 

cel mai lung cuvânt cuprins în DEX „98 şi înseamnă: “Metoda de stabilire a compoziţiei armonice 

a semnalelor vorbirii prin analiza impulsurilor obţinute cu electroglotograful”. 

 

 

…în fiecare an, de 1 aprilie, Youtube pregăteşte farse vizitatorilor? În 

2008, toate linkurile au fost redirecţionate către pagina cu videoclipul 

melodiei “Never Gonna Give You Up”a lui Rick Astley,în 2009, când 

accesai un clip pe pagina principală,imaginea se întorcea cu susul în 

jos, în 2010 se schimbau culorile clipurilor, iar în 2011 site-ul şi-a 

“celebrat” cea de-a “o sută anivesare” cu “butonul 1911″, culori sepia 

la videoclipuri şi tonuri specifice începutului secolului 20. 



 

diferite, cu tematică diferită, a facilitat 

invitaţilor noştri ocazia de a cunoaşte România 

sub aspect istorico-geografic, tradiţii, produse 

româneşti, artă culinară şi s-a finalizat cu un 

moment de evaluare care ne-a permis să eval-

uăm felul în care oaspeţii noştri au fost impre-

sionaţi de informaţiile primate, care, în mod 

cert, erau mai bogate decât cele pe care le 

aveau, în momentul în care au ajuns în ţara no-

astră.  

Programul elevilor a continuat cu jocuri 

şi întreceri sportive, momente care le-au oferit 

ocazia să se cunoască mai bine, să stabilească 

relaţii adevărate bazate pe comunicare, 

cooperarare, dezvoltarea spiritului de echipă 

dar şi de competiţie.La finalul acestei prime 

zile, copiii se cunoşteau mai bine, legăturile de 

prietenie căpătaseră baze certe. 

În acelaşi timp, profesorii participanţi la 

întâlnire au fost împărţiţi în două echipe, 

coordonatorii din fiecare şcoală discutând 

despre activităţile viitoare ale proiectului,  

 

 

programul şi calendarul următoarelor 

întâlniri, iar colegii lor au participat la un 

workshop de iniţiere in folosirea programului 

Pro-Show.  

A doua zi a activităţilor s-a derulat 

începând cu întâlnirea de la Primărie, dialogul 

cu reprezentanţii comunităţii locale permiţând 

oaspeţilor să afle mai multe despre istoria 

localităţii, aspecte economice, culturale, 

sociale dar şi să-şi satisfacă anumite curiozităţi 

legate de oraşul în care se află în vizită. 

   Următoarele momente ale zilei au fost 

dedicate vizitării unor puncte cheie , sub aspect 

economic -fabrica de mobilă Simex, brutăria 

Sărmăşag-, cultural (biserica de lemn din 

Cehei), social (Secţia de Pompieri).În partea 

a doua a zilei,după ce echipele au participat 

la desemnarea oficială a logo-ului proiectului 

în urma voturilor înregistrate în fiecare ţară şi 

a paginii web a proiectului, elevii au petrecut 

ziua în familiile gazdă, care le-au pregătit un 

program special (excursii, drumeţii, 

etc).Profesorii s-au întâlnit cu  

                                         

sediment acumulat în stratul de turbă, care 

reprezintă un eşantion natural autentic pentru 

istoricul pădurilor din regiune. De asemenea 

au fost identificate 15 specii de coleoptere 

(pop. gândaci), între care şi o specie nesem-

nalată în România pâna la data studiului, ex-

istând probabil şi alte specii cu acelaşi statut. 

În privinţa speciilor animale, caracteristice 

pentru arie sunt coleopterele (pop. gândaci). 

Speciile identificate, puţine la număr, nu au 

fost încă semnalate pentru localitatea Iaz. Din-

tre speciile colectate, menţionăm identificarea 

la Iaz a unui coleopter ( fam. Curculionidae) 

nou pentru fauna ţării şi anume, Phytobius 

velaris Gyll ( M. Teodoreanu).  Faptul că la o 

singură colectare şi între puţinele specii 

găsite, s-a găsit o specie nesemnalată în 

România, demonstreaza valoarea acestui habi-

tat şi din punct de vedere coleopterologic. Ba-

zat pe aceasta, se presupune că şi fauna de 

coleoptere acvatice, de sol, etc din Mlaştina 

de la Iaz conţine specii încă necunoscute, ar-

gument în plus pentru protecţia ariei.  

În școlile din comunele SÎG, VALCĂU 

DE JOS, NUŞFALĂU, HALMĂŞD, IP, 

MARCA, CAMĂR, CARASTELEC, 

MĂIERIŞTE, s-au ţinut seminarii prin care 

elevii au fost informaţi în legătură cu RE-

ZERVAŢIA NATURALĂ ”MLAŞTINA DE 

LA IAZ”!  Elevii participanţi la seminarii au 

fost supuşi unui concurs de pictură, acţiune în 

urma căreia au fost premiate cele mai 

frumoase desene cu mesajele cele mai re-

prezentative pentru protecţia mediului încon-

jurător!  

           De asemenea, toţi elevii participanţi au 

fost premiaţi cu ghiozdane, tricouri si băscuţe 

imprimate cu titlul proiectului!                       

            S-au realizat seminarii şi actiuni de 

înştiinţare şi în primăriile din microregiunea 

Valea Barcăului!   

             S-au scris articole în presa despre 

importanţa acestei rezervaţii naturale iar noi, 

echipa UIP, împreună cu managerul de proiect, 

domnul Bodea Vasile Alexandru,  am 

participat la emisiuni radio-tv, tot cu scopul de 

a înştiinţa populația despre importanța sitului. 

  

      

 

Prof. RAMONA-MIOARA RAD  

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORI-

AL “MEDIU”. Domeniu major de inter-

venţie . 

           Dezvoltarea infrastructurii şi a 

planurilor de management pentru protejarea 

biodiversităţii şi reţelei Natura 2000  

Rezervaţia Naturală „Mlaştina de la 

Iaz” este situată pe teritoriul comunei Plopiş, 

în localitatea Iaz, la o distanţă de 1,5 km de 

intravilanul satului Iaz, la contactul pie-

montului cuaternar de eroziune Plopiş-

Cosniciu cu depresiunea. “Mlaştina de la Iaz” 

este o rezervaţie naturală de tip floristic, 

faunistic, paleontologic şi peisagistic, cu su-

prafaţa de 10 ha.  

În urma unor alunecări de teren din 

Pleistocen s-a format un lac piemontan, care 

prin colmatare a dat naştere unei mlaştini cu 

caracter mezo-oligotrof. Actuala mlaştină are o 

suprafaţă de 0,35 ha şi o adâncime maximă de 

5,1 m.                                                                                                                                

Peisajele desprinse dinspre culmile 

Plopişului, rezervaţia naturală "Mlaştina de la 

Iaz", Băile Iaz - băi cunoscute pentru efectele 

lor terapeutice şi nu în ultimul rând obiceiurile 

şi folclorul zonei bine conservate, fac din 

Plopiş una dintre cele mai atractive comune ale 

judeţului Sălaj.   

 

 

 

 

 

 

Comuna aparţine microregiunii Valea 

Barcăului, care cuprinde alte 10 comune, astfel: 

Sîg, Valcău de Jos, Boghiş, Nuşfalău, Halmăjd, 

Ip, Marca, Camăr, Carastelec, Măerişte. Pe teri-

toriul acestor comune se află alte două arii 

protejate de interes naţional (REZERVAŢIA 

PEISAGISTICĂ TUSA – BARCĂU din co-

muna Sîg si PĂDUREA LAPIŞ Nuşfalău) astfel 

încât, creşterea gradului de informare şi 

conştientizare a cetăţenilor din microregiune va 

avea un impact pozitiv şi asupra protecţiei aces-

tor arii protejate. Comuna Plopiş va putea fi un 

exemplu de bună practică pentru aceste comune.   

Mlaştina de la Iaz este o mlaştină de 

turbă activă- habitat prioritar care necesită 

declararea ca arie specială de conservare, care 

cuprinde o floră interesantă, cu un număr redus 

de specii, în principal specii de muşchi de tur-

bă, specii de plante de interes comunitar, dar şi 

un important  

reprezentantul ISJ Sălaj, Flavia 

Ardelean , care le-a prezentat cîteva aspecte 

specifice ale sistemului educaţional românesc. 

Ziua de vineri a inclus multe activităţi 

derulate în şcoală, activităţi care s-au centrat 

pe iniţierea în utilizarea unor instrumente de 

lucru specifice proiectului (TwinSpaces, Wiki 

Pages), workshop-uri de decoraţiuni culinare 

şi handicraft. Elevii din echipele de proiect au 

petrecut împreună cu toţi elevii şcolii pauze 

speciale, muzicale, având astfel posilitatea să 

cunoască şi alţi elevi ai şcolii, să stabilească 

noi şi frumoase prietenii. 

Sweet Box-ul, un moment aparte al 

zilei şi al întâlnirii, a adunat în acelaşi loc 

elevii şi profesorii din echipele de proiect, 

pentru a primi şi da mai departe o cutie cu 

dulciuri specifice fiecărei ţări.Elevii din 

România, cu generozitate, au împărţit cutia cu 

dulciuri primită din Polonia cu toţi oaspeţii 

şcoli, profesori elevi din şcolile 

europene.Aceştia, la rândul lor, ajunşi în şcoli 

vor împărţi Sweet Box-ul colegilor şi 

profesorilor lor. 

Momentul de gală al întâlnirii a fost 

spectacolul de tradiţie al şcolii „Silvania”, 

„Miss&Mister Toamna”, organizat de elevii 

claselor a VII-a C, a VI-a B, diriginţii şi 

părinţii acestora, cu ajutorul unor sponsori  

 

generoşi.Întreg spectacolul a fost 

dedicate oaspeţilor noştri, folosindu-se 

simboluri ale proiectului,ţărilor partenerilor, 

implicând profesorii şi elevii din cele cinci 

ţări europene în procesul de jurizare sau 

organizare a probelor de concurs.Au fost două 

ore de dans, cântec, culoare, sport , o invitaţie 

deschisă pentru a mai reveni în şcoala, oraşul 

ţara noastră , un “La revedere!”spus în cel mai 

frumos şi deschis mod posibil. 

Marea familie ,intitulată şcoala Silvania, 

a încercat să spună şi să trimită în Europa pov-

eşti frumoase despre elevii şi profesorii şcolii, 

oraşul nostru, România şi pentru asta le 

mulţumimtuturor celor care au muncit şi s-au 

implicat în aceasta densă şi frumoasă 

poveste:întâlnirea de proiect european Comenius 

din România, Şimleu Silvaniei, şcoala Gimnazi-

ală “Silvania”! 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru 

eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

Prof. înv. primar POP CAMELIA 

― MANAGEMENTUL DURABIL AL REZERVAŢIEI NATURALE 

MLAŞTINA DE LA IAZ ‖ – un proiect POSDRU prin care s-au inves-

tit, peste 500.000 mii de euro, în rezervaţia naturală din jud. Sălaj 



  4.Statuia lui Zeus din Olympia 

       Statuia lui Zeus este una dintre cele şapte minuni ale lumii antice, 

sculptată după tehnica criselefantină, în fildeş ornat cu aur şi avînd o 

structură internă din lemn. Statuia, cu o înălţime estimată la aproximativ 

12 m, a fost realizată de către sculptorul Phidias în preajma anului 

435 î.Ch. în oraşul Olympia din Grecia. Pentru adăpostirea statuii a fost 

construit un templu. 

 

5. Mausoleul din Halnicarnas 

Mausoleul din Halicarnas (azi Bodrum, Turcia) a fost 

o p e r a  a r h i t e c ţ i l o r  P y t h e o s  ş i  S a t y r o s  ş i 

a sculptorilor Scopas şi Timotheos. Mausoleul poartă numele 

guvernatorului local Mausol, care a fost guvernatorul 

(satrapul sau regele) provinciei elenistice Caria (377-353 î.Ch.) 

pentru care fusese destinat, ca mormânt-templu.  

 

6.Colosul din Rodos 

Colosul din Rhodos a fost o statuie imensă construită în antichitate pe 

insula Rhodos din Grecia. Statuia îl înfăţişa pe zeul grec al 

Soarelui, Helios şi măsura între 32 şi 36 de m. Construcţia s-ar fi realizat 

în 12 ani şi ar fi fost finalizată în anul 282 î.H. După unii, străjuia intrarea 

în portul din insulă. Conform cercetărilor mai noi, s-ar fi aflat 

aproximativ pe locul unde în prezent este intrarea în Castelul 

Templierilor. 

 

7.Farul din Alexandria 

Farul din Alexandria a fost construit în secolul al III-lea înainte de 

Hristos  în Egipt pe insula Pharos de lângă oraşul antic Alexandria (de la 

această insulă provine şi cuvântul românesc „far”). La început farul a fost 

doar un simbol al portului, apoi a devenit indicator pentru marinari. Farul 

avea o înălţime între 115 şi 135 de metri şi a fost pentru mult timp cea mai 

mare clădire făcută de om. Antipater din Sidon l-a numit între cele şapte 

minuni ale lumii.  

                                                                                             Ardelean Adriana, clasa a VIII—a D 

 

PRIMA ZI DE ŞCOALĂ 

 

 Frunzele ruginii se pregăteau să ţeasă covorul toamnei. Ne-am 

întâlnit în curtea şcolii. Povestea voastră începea. Începea cu 

momentele de descoperire a şcolii, a băncii, a colegilor; începea 

cu lacrimi de teamă sau sfioase semne de prietenie. 

Vă mai amintiţi prima zi de şcoală? Cum a fost? 

MANOLE DARIA-GEORGIANA: Prima zi de şcoală a fost foarte frumoasă. M-am trezit 

foarte devreme ca să ajung cât mai repede ca să îmi pot cunoaşte colegii şi pe doamna 

învăţătoare. 

BOŞCA LUCA-ANDREI: Am  intrat în cutrea şcolii şi erau foarte mulţi oameni. M-a 

emoţionat foarte tare Festivitatea de începere a noului an şcolar. Bine că era mama lângă mine. 

CRISTOLŢAN EDUARD: Am intrat pentru prima dată în sala mea de clasă. A fost foarte 

frumoasă. 

MĂRINCAŞ CRISTIAN–VASILE: Am cunoscut-o pe doamna învăţătoare. O cheamă ca 

şi pe mine. 

ARDELEAN IOANA-LARISA: Mi-am cunoscut colegii de clasă. Ce emoţii am avut când 

m-am prezentat!  

DEAC ADINA-TABITA: Îmi amintesc Povestea buburuzei pe care ne-a spus-o doamna 

învăţătoare.  

BOŞCA LORENA – IASMINA: Era vorba despre o buburuză pe care a întâlnit-o dânsa şi 

căreia îi plăceau foarte mult poveştile. 

MAN ADRIAN-VIOREL: Îi citeau poveşti părinţii ei, dar nu foarte des. 

TRIFU  DARIUS-IONUŢ: Ei munceau foarte mult, iar când veneau acasă de la serviciu 

erau foarte obosiţi. 

ZAHA  BOGDAN-MATEI: Îi mai citea şi bunica, dar de la o 

vreme ochii bunicii au început să obosească şi nu mai putea citi. 

BODNAR LĂCRIMIOARA–FLORENTINA: Aşa că nu 

prea avea cine să-i citească şi atunci a hotărât să meargă la scoală. 



                                        

 ZAHA  DAVID - CIPRIAN: Despre şcoală auzise de la o floare pe care se aşezase într-o zi 

însorită de vară.  

MARINCAŞ ANDREEA:  În  drum spre şcoală buburuza s-a întâlnit cu alte buburuze.  

MAL RAREŞ–ADRIAN: Acestea au întrebat-o unde merge. Ea le-a spus despre dorinţa ei 

de a şti citi şi că merge la şcoală. 

POGECSAN DIANA–ALEXANDRA: Celelalte buburuze au hotărât s-o însoţească şi au 

ajuns la şcoală. 

BONŢE ANTONIO–IOAN: Împreună au format o clasă nouă, clasa buburuzelor, pe care 

unii o cunosc ca fiind clasa pregătitoare A. 

IVAŞCĂU  ANDREEA-SORINA: Apoi  doamna învăţătoare a deschis petalele unei flori 

mari şi din ea a scos o mulţime de buburuze.  

LUCACI ARMIN–CLAUDIU: Buburuzele erau mici şi  roşii.  

TUSAN RAFFAELL–CRISTIAN: Doamna învăţătoare a pus câte una în pieptul fiecărui 

elev. 

PĂUN MARIA-GEORGIANA: Am primit şi eu o buburuză.  

BALLA DAVID–CRISTIAN: De fapt buburuzele suntem chiar noi, elevii clasei 

pregătitoare A.  

Împreună învăţăm să citim, să scriem, să socotim, să pictăm, dar şi alte lucruri folositoare în 

viaţă.  

 

 

 

 

                           

 

 

                                                                           Prof. înv. primar ELEONORA MARINKAŞ 

 

 

                                   

CELE ŞAPTE MINUNI ALE LUMII ANTICE 

1.Marea Piramidă din Giza 

        Aceasta este singura minune a lumii ce nu 

necesită descrieri ale istoricilor din antichitate sau 

ale poeţilor. Este singura minune a lumii asupra 

căreia nu se fac speculaţii referitoare la formă, 

mărime şi prezentare. Este cea mai veche şi totuşi 

singura care a supravieţuit timpului. se află pe lista 

celor şapte minuni ale lumii antice. 

2. Grădinile suspendate  ale Semiramidei 

 mai corect, Grădinile suspendate din Babilon au 

fost construite de regele Nabucuodonosor al II-lea

(605-562 în.Hr) pentru una din soţiile sale, Amytis 

sau Amuhea. Ele figurau în antichitate printre 

cele Şapte minuni ale lumii antice. 

3.Templul zeiţei Artemis din Efes 

     Templul zeiţei Artemis din Efes cunoscut şi 

ca „Templul Dianei”, a fost un edificiu antic 

grec construit pentru zeiţa Artemis. Templul a 

fost ridicat în anul 550 î.Hr. în Efes, oraş aflat 

atunci pe teritoriul imperiului babilonian. 

Templul zeiţei Artemis din Efes se află 50 km 

la sud de oraşul Izmir,Turcia. Din templul 

original, considerat una din cele şapte minuni 

ale lumii nu au rămas decât puţine relicve. 



 

TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE CRĂCIUN LA POPORUL ROMÂN ŞI LA 

ALTE POPOARE 
 

              De Crăciun, creştinii sărbătoresc Naşterea Domnului. Această 

sărbătoare este celebrată pe ziua de 25 decembrie. În seara de Crăciun, copiii 

merg la colindat din casă în casă pentru a vesti Naşterea Mântuitorului.  

   

                                                                                                                          

       La români, copiii vestesc această sărbătoare prin colinde şi prin scenete 

Steaua, Viflaimul. În timpul în care aceştia sunt la colindat, acasă vine Moş  

Crăciun.  

 

 

Acest moş simpatic aduce cadouri copiilor cuminţi în ziua de 24 spre 25 

decembrie. El este versiunea modernă a Sfântului Nicolae care era iniţial 

îmbrăcat în culoarea verde. El are o sanie trasă de reni, cu care umblă 

prin toată lumea împărţind cadouri. Copiii îi fac scrisori cu ce îşi doresc 

apoi le trimit către Polul Nord. 

  

         

 Obiceiul împodobirii bradului de Crăciun îşi trage originea din 

popoarele germanice. El a devenit un obicei  preluat de toată Europa după 

Primul Război Mondial. El a devenit unul din dintre cele mai practicate 

obiceiuri de Crăciun din lume.  

    

 

 

        

  La evrei, pe data de 25 decembrie până în data de 3 ianuarie, se  

sărbătoreşte Hanuka. Aceasta reprezintă Sărbătoarea inaugurării.  

Ei comemorează rededicarea templului din Ierusalim în urma  

victoriei revoltei conduse de fraţii Macabei. 

                                                               Toma Marcu, clasa a VI –a A 

 

                                         

OAMENI ŞI LOCURI 

 

 

FILE DE ISTORIE 

 

 
Muzeul Holocaustului este parte a patrimoniului istoric al 

oraşului nostru. 
Dar de unde a venit ideea de a face acest muzeu în Şimleu 

Silvaniei?  

Totul are o explicaţie istorică: în 1944, mii de evrei din zonă au 

fost închişi într-un ghetou din Sălaj, aflat la doar câţiva kilometri 

de oraşul de sub Măgura. 

Localnicii povestesc că au auzit din bătrâni cum că aceşti evrei au 

fost înfometaţi, bătuţi şi chiar torturaţi ca să divulge autorităţilor unde şi-au pus la adăpost 

averile. Mulţi au fost chiar ucişi. Cei care au rezistat au fost trimişi la Auschwitz. Această 

pagină cruntă de istorie a determinat apariţia muzeului. 

Castelul Bathory  dă un aer de curioziate tuturor  celor pasionaţi de 

istorie. 

1435 este ultimul an în care se mai pomeneşte de cetatea aflată pe 

dealul Cetăţii de lângă Şimelul Silvaniei.  

Mai târziu Bátori Miklós îşi construieşte un conac în centrul 

localităţii, care între 1582 şi 1592 este întărit de mai tânărul Báthori 

István, nepotul voievodului Báthori István.  

Anul 1592, precum şi blazoanele deteriorate ale famillilor Báthori şi 

Bebek, sunt vizibile şi astăzi deasupra porţii.  

Fiind transformată în cetate de graniţă, nu mai este locuită 

permanent şi starea ei se degradează, procesul fiind accelerat şi de 

războiul dintre curuţi şi lobonţi. 

Şi în zilele de astăzi se mai pot admira triumfătoarele ruine ale acestui castel care a întărit 

istoria oraşului. 

                                                                                      Sale Andreea, clasa a VI –a D 

 

 

                                   

 



 

ARTĂ ŞI CULOARE 

ŞTEFAN LUCHIAN-PICTORUL FLORILOR 

 

 

Adept al impresionismului, Ştefan Luchian este unul 

dintre cei mai importanti pictori români. S-a născut la 1 

februarie 1868 la Ştefăneşti (Botoşani). Ajunge la 

Bucureşti la Şcoala de Arte Frumoase, unde-l are ca 

protector pe Nicolae Grigorescu. Apoi studiază la 

München şi la Paris, la faimoasa Academie Julian, unde

-l are ca maestru pe William Bouguereau. Întors la 

Bucureşti, Luchian face parte din grupul fondatorilor 

„Salonului Independenţilor” din Bucureşti şi ai 

„Societăţii  Ileana”.                

 

 

A fost supranumit poetul plastic al florilor. 

Anemonele, macii, dumitriţele, garoafele şi 

trandafirii conturează universul floral al unui pictor 

care spre sfârşitul vieţii a pictat cu penelul legat de 

degete din cauza unei boli necruţătoare. Lucrarea 

“Un zugrav” este una dintre cele mai emoţionante 

portrete din pictura românească. Din coloritul cu 

nuanţe de cafeniu şi cenuşiu apar iluminate faţa 

pictorului, cu oval prelung şi mâna osoasă, obosită, 

care ţine penelul între degete ca pe-o comoară. 

Fruntea este uşor încruntată, buzele strînse. Ochii 

răspîndesc duioşie şi blîndeţe, unite însă cu o  

CĂLĂTOR PRIN UNIVERS 

 

POLONIA 

   Polonia este al doilea stat ca marime din Europa Centrală cu o largă 

deschidere la Marea Baltică. Capitala este situată la Varsovia în partea 

central-estică a ţării. 

 PERSONALITǍŢI POLONEZE: 

      Una dintre cele mai mari personalitati a fost Frederic Chopin , 

născut în Zelazowa Wola. Este considerat drept unul dintre cei 

mai prolifici şi influenţi compozitori de muzică pentru pian. 

             O altă personalitate de origine poloneză a fost Papa 

Ioan Paul al II-lea , pe numele său Karol Józef Wojtyła. El a 

condus Vaticanul din 1978 până în 2005.  

 
 

 

LOCURI TURISTICE:  

CRACOVIA-Situat pe Vistula datează din 

secolul VII  şi a fost capitala Poloniei între 1038 

şi 1569. Este unul dintre cele mai bine păstrate 

orasş medievale din Europa şi aici se află 

Palatul Wawel unde este îngropat principele 

Transilvaniei Sigismund Bathory.  

AUSCHWITZ-Cunoscut drept cel mai mare 

lagăr de exterminare nazist, Auschwitz a 

devenit locul emblematic de implementare 

a soluţiei finale, un element major în punerea 

în practică a Holocaustului; se estimează că 

cel puţin 1,1 milioane de persoane au fost 

omorâte acolo, din care peste 90% au fost 

evrei.    

     Oltean Bogdan,  clasa a VIII –a C 

                          Coordonator: prof. Daniela Oltean 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Pian
http://ro.wikipedia.org/wiki/Solu%C8%9Bia_final%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Holocaust


 

 

lăuntrică hotărâre de a învinge suferinţa 

şi de a crea mai departe. Tabloul 

exprimă deci încredere în forţele omului 

în ciuda condiţiilor vitrege. 

Către sfârşitul vieţii nu mai putea ţine 

penelul cu degetele paralizate. Punea pe 

cineva să i-l lege de încheietura mâinii. 

Va picta din scaunul cu rotile până la 

moarte, în 1917, fiind apreciat de 

Caragiale şi Tudor Arghezi, şi vizitat de George Enescu. A fost înmormântat la cimitirul Bellu la 

30 iunie 1916. Astfel se sfârşeste în flacăra unei inepuizabile pasiuni pentru arta sa, viaţa unui 

pictor. 

 

           “Luchian avea toate darurile marelui art-

ist şi, în primul rând, acel caracter autentic, acea 

neîmblânzită vehemenţă a personalităţii după 

care recunoşti pe maeştri… Profunda capacitate 

afectuoasă şi energie, o melancolie îmbinată cu 

o viguroasă autoritate…, un sentiment nervos al 

formei, sunt trăsăturile pe care le sesizăm mai 

bine în caracterul şi în talentul său, într-o limbă 

totodată sonoră şi suavă, Luchian a fost un mare 

revelator al sufletului românesc”. (Tudor Vianu) 

 

 

                                                                                 Prof. Sorina Misarăş 

                                         

 

 

            

 

 

 

 

 "Lică nu ştia să zică/ Lâu, lăţuscă, lămulică...". 

Vi se pare cunoscut? Sunt numai două din 

versurile care străbat stângaci dincolo de 

cabinetul logopedului. Unii copii găsesc dificil 

să pronunţe anumite sunete sau cuvinte şi 

tocmai în asta constă rolul logopeului: în a trata 

şi corecta tulburările de pronunţie şi de 

emisiune vocală. 

             Cauzele acestor tulburări sunt dintre 

cele mai diverse: de la malformaţii ale 

organelor care participă la actul vorbirii (buze, 

limba, maxilare etc.), până la un model verbal 

greşit al celor din jur, pe care copilul şi-l 

însuşeşte prin imitaţie. Un caz frecvent întâlnit 

este acela în care copilul pronunţă defectuos 

anumite sunete pentru a se alinta. 

              Pe tărâmul magic - cabinetul 

logopedic " laţa" se transformă în " raţă" , 

imaginile devin cuvinte, cuvintele prind contur, 

propoziţiile capătă sens. Prin exerciţii de 

respiraţie - jocuri atractive, plăcute şi 

distractive ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

umflatul baloanelor, realizarea acestora din apă 

cu săpun, stingerea lumânărilor, imitarea 

mișcărilor limbii pisicii în momentul în care 

bea lapte, vibrarea buzelor prin imitația 

motocicletei, „De-a căluţul” sau „Pupicul şi 

Zâmbetul”... începe magia transformării.  

   Jocul cu sunetele din natură este 

esențial pentru dezvoltarea vorbirii. Noi ne 

jucăm imitând diferite animale, fenomene ale 

naturii (cum face ursul, albinuţa, vântul, tunetul, 

pisica) sau ghicește animalul, ne transformăm în 

instrumentişti virtuoşi, extratereştrii, sculptori în 

plastilină şi 

reporteri de 

ştiri.  

       

Corectarea 

tulburărilor 

de limbaj presupune un număr variabil de 

şedinţe, în funcţie de dificultăţile pe care le 

întâmpină copilul, dar şi de felul în care el 

evoluează pe parcurs. Fiecare copil are un ritm al 

său!   

       Uneori, corectarea durează de la câteva luni 

până la 1-2 ani, dar un rol esenţial în acest de-

mers îl are echipa: logoped - părinte şi 

învăţătoare.  

Prof.logoped, NARCISA IOANA 

MAGICIANUL CUVINTELOR 



                                         

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

Exemplu :  Un câine lăţos 

             Roade la un ……….. 

,, Cine ştie câştigă ” – Învăţătorul împarte tabla în trei coloane, în funcţie de cele trei 

rânduri de elevi. Se numerotează cu 1,2,3 şi se stabilesc rândurile corespunzătoare. Se 

adresează întrebări, pe rând, fiecărui copil din fiecare rând. Se notează răspunsurile 

corecte cu 5 puncte. La sfârşit se face totalul pentru fiecare rând, stabilindu-se 

câştigătorii . 

,, Eu spun una, tu spui alta ” sau ,, Eu spun una, tu spui multe ” – Sunt jocuri didactice 

prin care se urmăreşte consolidarea cunoştinţelor despre cuvintele cu sens contrar 

(antonimele) : alb-negru, sus-jos, 

mare-mic, scurt-lung, bun-rău, aproape-departe etc. Sau, în a doua variantă : şcoală-şcoli, carte-

cărţi, om-oameni etc. 

 9. ,,Alege jetonul potrivit !,, 

Se prezinta elevilor cate doua jetoane cu o varianta corecta si una incorecta  

ex :  caiet           caet 

  10. ,,Unde sunt greşelile ?,, 

  Pe tablă este scris un text în care s-au strecurat greşeli. Elevilor li se comunică numărul 

greşelilor. Ei rescriu textul corect. Câştigă rândul cu cele mai multe lucrări bune. Ceea ce 

diferenţiază jocul didactic de alte jocuri şcolare este că, la jocul didactic predomină învăţarea şi nu 

distracţia. Folosit în diverse situaţii de învăţare, jocul didactic face ca elevul să fie solicitat la un 

efort intelectual deosebit: să observe, să identifice, să analizeze, să compare, să transforme etc 

            De fapt, pus în situaţia de joc, copilul realizează o învăţare adevărată, dar având impresia că 

se joacă. Jocul este „proprietatea copiilor”, iar noi dascălii trebuie să veghem pentru a nu li se 

încălca dreptul la joc. Cei ce-i învaţă pe copii jocuri sunt răsplătiţi cu dragostea şi admiraţia 

acestora. Vă îndemn să priviţi în ochii copiilor atunci când ei se joacă. Veţi vedea în ei toată 

bucuria şi fericirea pământului. Veţi înţelege atunci că sunteţi cel mai răsplătit om de pe pământ, 

pentru truda şi răbdarea dumneavoastră- vă puteţi retrăi copilăria de fiecare dată când intraţi în 

jocul copiilor. 

 

Prof. înv. primar BONTE  ADRIANA - MARIA 

ATELIERUL DE CREAŢIE 
ZÂNA TOAMNA 

Era spre sfârşitul verii. Legumele şi fructele aşteptau cu nerăbdare venirea Zânei 

Toamna, pentru a putea începe petrecerea mult visată, pe care o aşteptau de atâta timp. Dar 

Zâna se lăsa aşteptată deoarece spiriduşii cei răi îi furaseră mantia împodobită cu frunze 

arămii şi coroniţa bătută cu fructe şi legume. Aceştia doreau ca Zâna Vara cea aurie şi 

călduroasă, să rămână veşnic pe pământ. 

Legumele şi fructele au pus la cale un plan pentru a o ajuta pe Zâna Toamna. Ele au 

ales-o pe Zendaya – zâna cea curajoasă, una dintre ucenicele Zânei Toamna pentru a recupera 

de la spiriduşii cei răi mantia şi coroniţa. 

Zendaya a pornit de îndată spre ascunzătoarea spiriduşilor. Când s–a lăsat întunericul 

ea s–a furişat înăuntrul ascunzătorii şi a luat harta care indica locul unde spiriduşii ascunseră 

lucrurile Zânei Toamna. 

Spre dimineaţă, când spiriduşii s–au trezit şi au văzut că harta lipseşte, au fost foarte 

impacientaţi. Ştiau că planul lor, de a rămâne veşnic Zâna Vara pe pământ, a eşuat. În timp ce 

spiriduşii căutau harta, Zendaya era aproape de locul unde aceştia ascunseră mantia şi 

coroniţa. 

Pentru a putea lua lucrurile Zânei Toamna, Zendaya a fost nevoită să se ferească de 

capcanele întinse de spiriduşi, dar fiindcă aceasta era foarte curajoasă, a reuşit să treacă cu 

bine de toate capcanele. În acest timp spiriduşii au pornit şi ei spre locul unde erau ascunse 

mantia şi coroniţa, însă au ajuns prea târziu, căci Zendaya deja le luase şi pornise spre Valea 

Anotimpurilor, unde o aştepta cu nerabdare Zâna Toamna. Ajunsă aici i–a înmânat Zânei 

Toamna mantia şi coroniţa. 

În acel moment, copacii au îmbrăcat haine de sărbătoare, frunzele ca nişte lacrimi 

cădeau aşternând un covor multicolor, unele s–au prins în horă cu vântul şi au pornit într–o 

drumeţie lungă. Legumele şi fructele etalându–şi rochiile colorate şi răspândind un parfum 

îmbătător sărbătoreau venirea Zânei Toamna. Doar păsările erau triste pentru că erau nevoite 

să plece de la petrecere. Ele şi–au luat rămas bun dând un ultim spectacol în înaltul cerului. 

Toată natura era într–o mare sărbătoare. 

                                                            Ihoş Iarina Valentina, cls a IV-a E , înv.  Puşcaş Elena 



                                         

 

JOCURI DIDACTICE ŞI ALTE ACTIVITĂŢI LUDICE FOLOSITE ÎN 

ORELE DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ 

 

Jocul didactic - cuprinde o categorie de jocuri care nu trebuie să lipsească din activitatea 

educativă. În primele clase jocul didactic ocupă un loc important. Folosirea lui în clasele mici 

determină pe micul şcolar să înveţe cu plăcere, să prezinte interes faţă de activitatea desfăşurată la 

clasă.Jocul didactic îi ajută pe cei timizi să devină mai încrezători în forţele lor proprii, să fie mai 

siguri pe răspunsurile lor, să aibă încredere în capacităţile lor.Jocurile didactice îl motivează pe 

elev.  

         Prin jocul didactic se asigură înţelegerea, fixarea sau repetarea anumitor cunoştinţe în mod 

plăcut, fără ca interesul elevilor pentru lecţie să scadă.  Dăm în acest sens câteva exemple :  

,, Citeşte – potriveşte ”  - Potrivirea unor imagini la o propoziţie dată sau invers . 

,, Citeşte şi completează ” – Învăţătorul scrie la tablă cuvinte sau propoziţii incomplete, 

punând în locul silabei sau cuvântului care lipseşte, o liniuţă. Jocul poate fi o 

competiţie antrenantă între rânduri sau se poate desfăşura sub formă de ,, joc mut 

” ( elevii completează la tablă cu cretă colorată ) . 

,, Ghiceşte cine sunt eu ” – Elevul numit va mima mişcări sau sunete emise de animale . 

Cine va ghici va putea continua jocul .  

,, Jocul păcălelilor ” – Li se adresează elevilor ,, întrebări capcană ”. Elevii trebuie să 

răspundă cu ,,DA” sau ,, NU” . 

Exemplu :- Cuvântul ,, comunicare” începe cu sunetul ,, O” ? 

- Strugurii se coc iarna ? 

- Fulgii de zăpadă sunt verzi ? 

- ,, Mingea lui Ionel” – aceasta este o propoziţie ? 

- După litera ,,a” , în alfabet urmează litera ,, z” ? 

Elevii urmăresc întrebările şi răspund cu ,, DA” sau ,, NU” . 

,, Recunoaşte şi grupează” – Li se cere copiilor să recunoască dintr-o mulţime de 

ilustraţii, pe cele ale căror denumiri încep cu o literă dată, sfârşesc cu o literă dată, sunt 

alcătuite dintr-un număr de 2-3-4 silabe etc. 

,, Completează rima ” – Învăţătorul citeşte versuri simple şi uşoare. La al doilea vers, 

cuvântul care întregeşte rima nu va fi citit ci va fi completat de copii. 

 

 

E TOAMNĂ  

E toamnă iar,                                                                

E toamnă iar, 

Şi rândunelele au plecat,                                              

Ce mare bucurie! 

Lăsând în urmă,        

 E cea mai mare bogăţie ,    

 Codru –ntunecat,  

 În livadă şi câmpie .                             

Predoiu Petruţa, cls a III- B 

                        prof. înv. primar Vancea Ana -Sorina 

                                      DESEN: Filip Giulia, cls a III a B 

                           Căprioara                                                                  Iedul 

     grijulie       curajoasă    plapând       jucăuş 

   sărind    îmbărbătând   pierind                                zburdând     behăind     mirosind 

   Căprioara îşi iubea iedul.                                           Iedul zburdă pe creste. 

                     PROTECTOARE                                                   NEŞTIUTOR 

           Chiş Irina, clasa a II –a C                                                      Porcar Tudor,clasa a  II –a C 

 

 Lizuca                                                                    Patrocle 

 ascultătoare  curajoasă                                               cuminte    mic      

               mergând    sperând     visând                                   însoţind    lătrând    ajutând     

     Lizuca merge la bunici.                                         Patrocle este bun prieten. 

 CUMINTE JUCǍUŞ 

                Santavan Maria, clasa a II-a C                                   Santavan Bianca, clasa a II –a C 

          

                                                       Prof. înv. primar Teieru Cristina 



                                         

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

                                                                                     

            

 

 

 

 

 Şcoala incluzivă asigură şanse egale 

tuturor copiilor; face ca diferenţa dintre copii / 

elevi să fie respectată şi valorizată; 

discriminarea şi prejudecăţile să fie combătute 

prin politici şi practici educaţionale incluzive. 

Elevii trebuie să simtă că sunt în siguranţă,  să 

simtă că sunt acceptaţi şi valo-rizaţi, să 

comunice, să-şi dezvolte abilităţile şi 

capacităţile. Şcolile să accepte diferenţele şi 

să le utilizeze ca resurse pentru propria 

dezvoltare. Important de menţionat este faptul 

că un copil cu dificultăţi de învăţare nu va fi 

orientat spre învăţământul special. 

           Profesorul de sprijin este un personaj 

nou, care are un rol principal în eficientizarea 

procesului educaţional în clasele unde se 

desfăşoară învăţământul integrat. Profesorul 

de sprijin: 

- participă la evaluarea iniţială a copilului 

împreună cu cadrul didactic de la clasă, pentru 

a putea evalua nivelul comportamentului 

anterior intervenţiei şi pentru a avea un punct 

de reper în aprecierea modificărilor ulterioare; 

- colaborezează la elaborarea planului de 

servicii personalizat - PIP  

- participă activ la adaptarea programei 

curriculare, şcolare ; 

informează cadrele didactice  cu  privire la  

 

 

 

 

 

 

problematica educaţiei integrate ; 

- realizează parteneriat  în munca de la clasă, 

asistând efectiv la ore şi oferind sprijin; 

  - cooptează profesorul clasei în realizarea de 

fişe individuale pentru lucrul pe sarcini mici, 

diferenţiate, care să permită achiziţii în paşi 

mărunţi, conform ritmului de învăţare al fiecărui 

elev; 

- organizează activităţi care să promoveze lucrul 

în echipă, ajutorarea între copii, susţinerea şi 

sprijinul între membrii echipei de lucru, element 

foarte important pentru copiii cu CES, deoarece 

în acest caz, se simt valorizaţi pentru ceea ce 

sunt şi-i valorifică drept indivizi; 

-efectuează activităţi de consiliere în cadrul 

clasei şi de consiliere individuală a elevului cu 

C.E.S.; 

-realizează activităţi de consiliere cu părinţii, 

pentru a asigura suportul familiei şi intervenţia 

eficientă a acesteia în procesul de învăţare; 

- evaluează, alături de cadrele didactice, 

progresul copilului integrat în funcţie de 

programele curriculare adaptate. Procesul de 

evaluare va fi continuu şi se va face în diverse 

momente ale procesului de învăţământ - 

evaluarea formativă  si sumativă. 

 

Prof. sprijin:VERONICA ARDELEAN 

NOAPTEA  DE CRĂCIUN 

 

               Se lasă înserarea peste sat. Ninge liniştit. În fiecare casă e veselie.Se aud colindători care 

vestesc Naştera lui Iisus. 

               Împodobind bradul, cei mai mici aşteaptă ca mama să înceapă să le spună povestea 

Naşterii Pruncului Iisus care a schimbat soarta omenirii. 

               Casa e caldă şi luminoasă.  Mama pregăteşte prăjiturile aromate,cozonaci şi mere. E atâta 

bogăţie! 

               Cu mânuţele îngheţate, cu obrăjorii roşii, luptându-se cu nămeţii, copilaşii sosesc la 

fereastra luminată. Cu glasuri voioase încep să colinde şi primesc apoi cu bucurie daruri. 

               E liniştită Noaptea de Ajun . Mama îşi îmbrăţişează cu drag copiii şi îi duce la culcare. Ştiu 

cu toţii că în zori vor găsi sub brad cadouri minunate de la Moş Crăciun. 

 

                                                                                   Fiţ Roberta,  cls a III a  B 

                                                           Prof. înv. primar Vancea Ana- Sorina 

 

    Desen: Filip Alexia, cls a III a B 

  Prof. înv. primar:Vancea Ana Sorina 

FRUMOASA IARNǍ 

Iarna la noi a sosit, 

Cu fulgi pufoşi a venit, 

Cu puterea ei de gheaţǎ 

Drumul, râul le îngheaţǎ. 

 

Iarnǎ, iarnǎ, bun venit, 

Noi cu toţii ne-am gǎtit, 

Sǎniuţe  pregǎtim 

 Şi spre derdeluş pornim. 

De joacǎ sunt pregǎtiţi, 

Iar pe râul îngheţat 

Au mers şi au patinat. 

                                                                         

Spre searǎ vin încântaţi,                                                                                

De pǎrinţi sunt aşteptaţi                                                                                     

Şi-i poftesc cu drag la masǎ,                                                                                      

În casa lor cǎlduroasǎ.                                                                

REMES DANIEL 

Înv. Chereji Maria 

ROLUL CADRELOR DIDACTICE DE SPRIJIN ÎN 

INTEGRAREA COPIILOR CU C.E.S. SAU CU 

DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE, ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ 



                                         

 
 

 

 

GÂNDURI ALESE… 
CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII DASCĂL? 

 

„Să fii dascăl înseamnă să fii veşnic tânăr, după cum  

să fii tânăr, înseamnă să fii dascăl”. 

Cele mai multe calităţi ale dascălului sunt cerute de  

rolul de îndrumător al copiilor. O calitate care-l caracterizează pe dascăl este dragostea 

faţă de copii. Dascălul care-şi iubeşte copiii are o atitudine atentă, caldă, faţă de fiecare dintre 

ei, el nu trece cu vederea greşelile lor şi nici nu scade nivelul cerinţelor faţă de ei.  

Munca de la catedră solicită răbdare, blândeţe, delicateţe, mai ales când lucrează cu 

elevii de vârstă şcolară mică. Dascălul trebuie să dea dovadă de spirit de observaţie, 

creativitate, punctualitate, conştiinciozitate.  El trebuie să fie un om cu o largă cultură, cu 

deschidere spre opera de educaţie a elevilor săi, de modelare a minţii şi a sufletului. 

Personalitatea dascălului impune tact  şi măiestrie pedagogică. Un dascăl care dovedeşte 

măiestrie pedagogică, care nu se poate forma decât prin activitatea comună cu elevii şi printr-o 

cunoaştere profundă a psihologiei copilului,  este artistul desăvârşit în opera lui.  

Îmi iubesc profesia, iubesc copiii şi nu de puţine ori am învăţat de la ei să redevin 

copil,Mă simt foarte bine în preajma lor pentru că  mă ajută să-mi păstrez sufletul de copil. La 

finalul unei generaţii mă simt ca o pasăre care trebuie să-şi lase puii pentru a zbura spre alte 

taine ale cunoaşterii. Pot spune însă că, spre deosebire de o pasăre care poate nu mai are ocazia 

să-şi vadă puii pe care i-a învăţat să zboare, eu am ocazia să-mi reîntîlnesc “puişorii”, iar 

bucuria reîntâlnirii este enormă, mai ales atunci când îi văd realizaţi.  Îi mulţumesc lui 

Dumnezeu că mi-a dat acest dar, şi anume  acela  de a bate la poarta sufletelor  copiilor pentru 

a le modela, pentru a-i conduce spre  marele titlu de “OM” şi pentru a împărţi lumină şi 

căldură cu ajutorul a celor două instrumente pe care orice dascăl le are la  îndemână-Sufletul  

şi Mintea.  

Prin urmare „Ca să poţi povesti sau cânta copiilor, trebuie să-i iubeşti, să cauţi să 

pricepi firea şi lumea aparte în care trăiesc,să ştii să cobori până la nivelul personalităţii lor. 

Trebuie să iei parte împreună cu dânşii la toate manifestările sufleteşti; într-un cuvânt, 

rămânând om mare, să fii cât se poate de copil.” (George Coşbuc)    

                                                            

                                                                             Prof.înv.primar Vancea Ana-Sorina 

ACUM SUNT SINGUR… 

 

Casa e pustie fără ei…Nu am aceeaşi 

dispoziţie ca înainte, mă uit la alţi copii 

şi mi-e greu. Nu-mi trebuie bani şi 

plîng…Inima mea nu mai este întreagă 

fără mama şi tata… Dorul de ei mă 

apasă, nici nu ştiu cum să redau acest 

sentiment…  

Eram fericiţi cu părinţii alături… Eram 

vesel, deoarece primeam de la ambii 

căldură. Mă ajutau şi îi ajutăm…Când 

veneam acasă, mâncarea era gata… 

Aveam cui să mă jelui, cu cine să comunic…Mămica mă ajuta la învăţat… Cu tata jucam fotbal, 

aveam mult timp liber… De cînd au plecat, le simt lipsa… Simt nevoia de un sfat… Nu are cine să 

mă ajute… Bunicii nu-i pot spune tot… M-am închis… Am 

desenat un nor ce semnifică izolarea… Înainte voiam 

libertate. 

După ce părinţii au plecat am atâta libertate, încât m

-am săturat de ea. Libertatea a devenit închisoare… Orice 

copil ar dori ca părinţii să fie acasă. O familie întreagă este 

mai importantă decît orice…  

Visul meu este ca părinţii să vină acasă şi să fim iarăşi toţi împreună. 

                                                                                                   Temian Darius, clasa a IV-a A 

 

 

 

 

Prof. înv. primar Moldovan Valentina 

 



 

TU… 

Cu glasul tău dulce tu raiu-mi deschizi, 

Cu părul tău moale viaţa mi-o legi. 

Să ştii că-n veci visez la ochii tăi cei vii, 

Iubirea ta îmi trezeşte gândul meu de-a fi. 

 

O, îndulceşte-ţi ochii tăi , iubită! 

O,arată-ţi faţa ta de nea! 

Nu ştii că-n piept inima mea rănită 

Tresare-adânc la întristarea ta? 

Stau şi mă gândesc la tine 

Şi suspin şi mă trezesc, 

Şi iubirea curge-n mine, 

Şi cu drag spun „Te iubesc!” 

 

Un ecou adânc tresare, 

Vorba-mi zboară, mă-ntristez, 

Chiar de vraja ta dispare 

Eu continui să visez. 

 

Ruţaş Ionuţ,  clasa a VI-a D 

AZI EŞTI ADULT! 

      Îţi deschizi tu aripile mici 

      În zori de zi mai blândă 

      Zadarnic vrei ca să le mişti 

      Să zboare unde-or s-audă 

 

      Încerci să pleci fără succes 

      Chiar şi înspre pustiu 

      Doar ca să ştii,că unde-i fii 

      E linişte,şi tot e viu 

 

       Iar tot ceea ce ai sperat 

      Se duce dintr-o dată  

      Ca barza la sfârşit de vară 

      Ce pleacă-n altă ţară 

 

     Eşti liber doar să te avânţi, 

     Cătuşe nu mai ai. 

     Nici lanţuri groase la picior, 

     Să te-oblige să stai. 

 

     E greu,  însă, dacă doreşti 

     Te poţi aventura 

     Spre noi tărâmuri, ca-n poveşti. 

     Acolo poţi pleca. 

     Chiar dacă nu-i uşor să-i laşi 

     Te poţi îndepărta 

     De vechea viaţă, ce, mereu 

     Va fi în umbra ta. 

 

    Cu ochii mari şi rugători 

    În faţa ta vor sta 

    Bunici,mătuşi, chiar şi vecini 

    Să nu-i laşi în urma ta. 

  

    Căci tu pe veci ai să regreţi, 

    Vei fi dezamăgit. 

    Şi niciodată n-o să poţi 

    Să mai fii fericit. 

 

    Iar ca o melodie scurtă, 

   Aşa, de rămas-bun 

   Vei auzi suspinul greu 

   De plâns şi dor nebun. 

 

   Şi dacă eşti tu egoist 

   Din cuşcă vrei să scapi 

   Asumă-ţi că eşti un adult 

   Dar de-ai tăi,nu uita! 

Rus Rodica, clasa a VI-a B  



 

 

 

O AMINTIRE NEŞTEARSĂ ... 

 

 

             Amintirea mă poartă, 

amintirea mă duce…. 

             Chipul ei senin, conturat de 

lumina jucăuşă a razelor de soare, se 

zărea în faţa ochilor mei care priveau 

tainicul şi misteriosul ascunziş al 

fericirii. 

             Îi zăream ochii migdalaţi ca 

două stele încolţite de întregul 

univers, ce mă priveau gânditori, plini 

de dragoste şi mândrie. Afişa mereu 

seriozitate şi hotărâre în faţa elevilor. 

Chiar şi atunci când auzea o glumă ce răsuna în clasa invadată de tăcere şi nu-i trăda niciodată 

chipul. Ochii serioşi aţintiţi asupra noastră, iar buzele nemişcate  erau conturate de un roşu intens 

al rujului nelipsit din geanta mare şi încăpătoare ce ascundea lucrări preţioase pline de cuvinte 

izvorâte din imaginaţia elevilor. 

            O văd puternică, cu genele lungi şi mătăsoase, iar obrajii îi are de un roz pal.Vocea ei 

asemeni unui strop intens al unei ploi calde îmi trezea amintiri ale aventurilor trăite prin lectură, 

prin dragostea de a citi şi a gândurilor mele, iar această voce răsună şi acum când privesc luna ce-i 

poartă chipul. 

          Pentru mine va rămâne mereu aceeaşi profesoară ce m-a îndrumat pe calea vieţii mele. 

                                                                                         

                                                                                                   Alexandra Crişan, clasa a VI –a D 

 

CE-O FI COPILĂRIA? 

Mă gândesc la un cuvânt, 

Spun „ COPILĂRIE „ 

Ce-o fi acest cuvânt? 

Nimeni nu ştie. 

 

O fi un soare blând, 

Sau un ghiocel plăpând? 

O mică floricică, 

Sau un zbor de turturică? 

 

Poate e o uşă 

Spre un basm nemărginit, 

Sau poate o poveste  

Care nu are sfârşit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poate e-o albină 

Ce zboară din floare-n floare 

Sau poate o furnică 

Ce umblă pe cărare. 

 

Poate-o fi susurul apei 

Prin pădure suspinând, 

Sau poate lucirea stelei 

Noaptea,cerul luminând. 

 

Copilăria este  

O comoară pe pământ, 

E cheia spre viaţă, 

E cel mai frumos gând.  

Sale Andreea, clasa a  VI –a D 


