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AVEM  REVISTA  ȘCOLII! 

 

 Școala Gimnazială NICOLAE  LABIȘ are de astăzi  revistă și acesta este un aspect pozitiv și important 

al activității sale. Este darul nostru de Crăciun pentru copii și părinți, pentru dascăli și pentru toți cei care vor 

să ne cunoască. Va deveni  tradiție  și va fi o carte de vizită prezentată cu  mândrie. 

 Revista unei  școli contribuie la îmbunătățirea calității educației, oferind  elevilor o platformă pentru 

a-și exprima ideile și creativitatea. Îi va ajuta în dezvoltarea abilităților lor de gândire critică. Mai mult, poate 

fi esențială în construirea unei relații de la egal la egal, în timp ce le modelează perspectivele, opinia și 

identitatea.  

 Realizarea acestei reviste va contribui în mod sigur la: construirea încrederii în sine a autorilor de 

articole; îmbunătățirea procesului educațional;  îmbogățirea cunoștințelor; o înțelegere mai bună a mentalității 

elevilor; stimularea  comunicării; construirea  muncii în echipă; finanțarea școlară (de ce nu?!).   

Pentru aceste motive și pentru altele care nici prin gând nu ne trec, dorim tuturor elevilor, cadrelor 

didactice și părinților din Școala Gimnazială NICOLAE LABIȘ să participe cu curaj la crearea acestui spațiu 

al fanteziei, al bucuriei de a împărtăși cu ceilalți idei și visuri, al prieteniei și al entuziasmului! Haideți să ne 

lăudăm în revistă cu tot ce avem frumos, inedit, vesel! Fiți liberi și inspirați! 

Mulțumim, Mihaela Stanciu! 

Director Adjunct 

Profesor pentru Învățământ Primar Gabor Diana 

 

 

Despre primii ani de viață ai lui Nicolae Labiș 

„- Ia-l în brațe și spune după mine: Cum mi-i drag mie, așa să fie drag la toată lumea.”  

„- Nu spune asta, moșică, pentru că nu mi-i drag deloc!” 

 „-Ba, are să-ți fie, spuse tăios moașa și, Doamne, tare drag mi-a mai fost”, povestea mama lui Nicolae 

Labiș, Ana-Profira, despre Nelu, cum îi zicea ea. 

Eugen și Ana-Profira Labiș, ambii învățători, locuiau în casa școlii din Poiana Mărului, Suceava; o 

clădire modestă cu cerdac și un cireș amar aflat de veghe.  

Căutând printre amintirile părinților, la numai patru luni, tatăl său, Eugen, l-a luat în brațe și au urcat 

pe un cal roib, galopând mai bine de cinci kilometri. Aflând acestea, mama lui s-a temut pentru siguranța 

copilului, dar cel din urmă s-a bucurat de experiență.  
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Nicolae era vioi, dar foarte serios. Nu îi plăcea să râdă ușor, fiind o provocare pentru membrii familiei. 

Părinții povestesc că o fată din vecini l-a luat în brațe, apoi văzând că nu zâmbea la feluritele ei solicitări, a 

rupt o crenguță de tei și i-a scuturat florile peste față. „-Uitați-vă, doamnă, ce frumos râde!”  

Semnele neliniștii sale creatoare s-au manifestat de timpuriu. Până la 11 luni, somnul îi era agitat și, 

dacă începea să plângă, mama sa îi arăta cerul cu stele, fapt ce îl calma. Cu timpul,  părinții au început să-i 

citească poveștile lui Ion Creangă, poeziile lui Eminescu sau basmele lui Petre Ispirescu, pe care copilul le 

asculta cu interes, dar, mai ales, Fetița cu chibrituri, îl emoționa. 

Pentru a fi sub supraveghere, la vârsta de cinci ani, Nicolae o însoțea pe mama lui în sala de clasă, se 

așeza la o bancă și desena. Acolo, s-a împrietenit cu cel mai bun elev din clasa a IV-a care l-a învățat să scrie 

și să citească, fără știrea părinților, ajungând să fie mai iscusit decât colegii săi.  

Faptul că mama lui era învățătoare, nu a reprezentat pentru el o mândrie în fața celorlalți colegi, din 

contră, a ajutat-o pe aceasta, fiind un model pentru elevi. La povestit era neîntrecut, dar abia în clasa a II-a 

mama lui a observat că acesta compunea și versuri. Avea un caiet cu poezii dintre care amintim: Roibul, 

Bunica, Sora mea, Haiducii, Ciobanii. Din păcate, caietele de școală și caietele cu poezii s-au pierdut în timpul 

celui de-al Doilea Război Mondial, când casa le-a fost distrusă. 

Timpul exagerat acordat cărților, i-a nemulțumit pe părinți care au organizat excursii în natură cu 

scopul de a-i arăta și o altă lume. Aceste plimbări erau îndrăgite de Nicolae și, de multe ori, se finalizau cu el 

așezat pe o lespede, contemplând priveliștea sau ascultând fluierul și baladele oamenilor din munți.  

Despre anii copilăriei, Nicolae Labiș a vorbit în Lupta cu inerția:  

Revăd din nou poiana primei amintiri - 

Copilul care am fost eu spre mine vine, 

Vorbeşte rar muşcându-şi buzele subţiri... 

- Îmi placi. Dar eu am să devin mai bun ca tine… 

BIBLIOGRAFIE :  

Prof. intervievator DIMA, Petrache, „Ana-Profira și Eugen Labiș: Retrăim în amintire timpul 

copilăriei lui Nicolae Labiș timpul tinereții noastre”, în Revista Noastră. Publicație a elevilor 

Liceului „Unirea Focșani, nr. 116-117-118/1986, pp.2148-2155. 

LABIȘ, Nicolae, Poezii. Moartea căprioarei, Editura Litera, București, 2020. 

 

Profesor istorie: Neagu Adina 



                                                                                                                          

Universul Școlii „Nicolae Labiș” 

Nr. 1 / 2021                                                                                                                                      P a g i n ă  6 | 54 

 

Copilăria Basmului 
                                

 

A fost odată ca niciodată, când lupii erau prieteni buni cu oile și vrăjitoarele dansau hora cu oamenii, 

un copil pe nume Basm. El avea doi frați, Poezia și Textul Științific. 

Basmul și frații lui aveau o copilărie ca toți ceilalți. Se jucau cu alți copii de vârsta lor, făceau năzbâtii, 

se certau și întotdeauna se împăcau la finalul zilei. Ei erau cei mai buni scriitori din întreaga lume, contopindu-

și ideile într-o operă cu totul și cu totul diferită. Textul împrumuta câte o bucățică din fiecare. Basmul aducea 

figurile lui de stil, făcându-i pe cititori să se bucure de această experiență. Poezia adăuga rima, fiindcă știa că 

este plăcută la auz. Textul Științific avea puterea extraordinară de a-i readuce pe cititori cu picioarele pe 

Pământ după atâta stat cu capul în nori. 

Într-o zi, frații noștri s-au certat foarte rău. Basmul considera că trebuie să fie mai important și să 

transforme totul în fantezie, Poezia voia ca opera să ia formatul său, iar Textul Științific își dorea să prezinte 

cititorilor realitatea. Nu mai vorbeau de luni de zile... nici măcar nu se priveau în ochi. Începeau ușor, ușor să 

se urască. Cei care le citeau textele știau că se întâmplă ceva cu cei trei. Frații au observat că succesul lor de 

altădată dispăruse și au înțeles că trebuie să rezolve problema. Au decis ca fiecare să scrie propriul text și să 

își folosească doar abilitățile personale. Odată cu trecerea timpului, cei trei frați se îndepărtaseră atât de mult, 

încât abia se mai salutau. Deși își redobândiseră succesul, niciunul dintre ei nu părea fericit. Părinții lor se 

îmbolnăviseră și toți sufereau, dar le era greu să se împace.  

Totuși, într-o zi ca oricare alta, Basmul, mezinul familiei, a decis să facă primul pas. Băiatul le-a 

reamintit fraților săi cât de fericiți erau în clipele în care cooperau fără a se gândi care dintre ei este mai 

important. Le-a mărturisit că și-ar dori să retrăiască acele clipe de fericire. Lacrimi fierbinți au început să curgă 

pe obrajii celor trei frați care s-au îmbrățișat și au promis că nu vor repeta greșeala. 

După câțiva ani, fiecare a luat de soție o poveste care mai de care mai frumoasă și au trăit fericiți până 

la adânci bătrâneți. Și mai trăiesc și acum prin basmele, poeziile și textele științifice care captivează fiecare 

generație. Și am încălecat pe o căpșună și v-am spus o mare minciună. 

Autor: Pene Anelise Elena 

Clasa: a VIII-a B 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-Ruxandra 
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Țară Sfântă, 

Țară bună, 

Românie, tu ne ești 

Mamă grijulie! 

Pe români tu-i îngrijești, 

Pe români tu îi iubești 

Și de rele îi păzești. 

Îi ajuți să se-mplinească 

Și drumul să își găsească. 

Tu ești mamă, tu ești casă, 

Tu ești o dulce mireasă. 

Autor: Clinciu Maria Valentina 

Clasa: a VI-a D 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-

Ruxandra 

             

Vine iarna cea frumoasă 

O perioadă miraculoasă, 

Ce ne adună pe toți, 

Bunici, părinți și nepoți 

Haideți, spuneți, nu vă place 

Anotimpul sărbătoare? 

Să vă spun eu drept, nu mai pot s-aștept! 

N-aș vrea să se termine, 

Dacă ar fi după mine! 

Acest anotimp plin de bucurie, 

O perioadă aurie! 

Autor: Alexandru Maria Cristina 

Clasa: a V-a B 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-

Ruxandra 

                                         

Trăia odată, demult, într-un sătuc, o familie 

foarte săracă: mama, tata și o fetiță de cinci anișori, 

pe nume Greta. Deși aveau foarte multe lipsuri, 

erau fericiți. 

Cu două zile înainte de Crăciun, seara, când 

Greta voia să se ducă la culcare pe salteluța ei de 

paie care îi servea drept pat, mama se ivi în pragul 

ușii cu o carte veche și prăfuită în mână. Aceasta îi 

spuse: 

- Vrei să îți citesc o poveste, iubita mea? 

- Da, mămico! Vreau!  

Mama se așeză lângă micuță și începu să îi 

citească o poveste despre Moș Crăciun și despre 

cadourile pe care acesta le aduce copiilor cuminți 

în dimineața de Crăciun, sub brăduțul împodobit. 

Impresionată, Greta o întrebă pe mămica ei: 

- Crezi că, dacă vom face și noi bradul anul 

acesta, va trece moșul să îmi lase și mie un cadou? 

- Nu știu, scumpo! Asta depinde doar de el! 

A doua zi, Greta a mers la tatăl ei să îl roage 

să meargă împreună să aleagă un brad pentru 

Crăciun. 

- Tată, uite, acela este foarte frumos! spuse 

fetița, arătând spre un brad mare. 

- Scumpo, toți brazii sunt frumoși, dar nouă 

ne trebuie unul potrivit pentru căsuța noastră! 
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- Bine, tati!  

După ce au găsit bradul potrivit, s-au întors 

în casa lor micuță, dar plină de iubire. Toți trei au 

început să decoreze bradul cu niște ornamente 

confecționate din hârtie, deoarece nu au avut bani 

de globuri. 

Pe seară, Greta aștepta tăcută lângă brad. 

Atunci mama ei o întrebă: 

- Greta, ce faci aici? 

- Îl aștept pe Moș Crăciun!  

- Vino la culcare, scumpo! Moș Crăciun 

așteaptă să adormi și apoi ne va vizita! 

- Dar eu aș vrea să îl văd! răspunse Greta 

căscând. 

După puțin timp, fetița a adormit în fața 

bradului. Mama a privit-o și a început să plângă, 

gândindu-se că va fi dezamăgită dacă Moș Crăciun 

nu va ajunge și la ei.  

Dis-de-dimineață, Greta s-a trezit și s-a dus 

direct la brad. Sub acesta era un pisoiaș zgribulit 

care se uita speriat la fetiță. Greta l-a luat în brațe 

și a început să-l mângâie. Apoi a mers în grabă la 

părinții ei și le-a zis: 

- Mami, tati, uitați ce mi-a adus moșul! De 

acum am cu cine să mă joc! 

- Este superb! spuse mama cu lacrimi în 

ochi.  

Anul acela a fost unul special pentru Greta, 

deoarece de atunci a avut și ea cu cine să se joace. 

Chiar dacă nu avea jucării, era fericită că nu mai 

era singură atunci când părinții erau ocupați. 

 

Autor: Clinciu Maria Valentina 

Clasa: a VI-a D 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-

Ruxandra 

 

   În ajunul Crăciunului, La Polul Nord era zarvă, ca în fiecare an. Spiridușii împachetau ultimele cadouri, 

renii îsi beau poțiunea magică de zburat, iar Moșul verifica pentru ultima dată lista cu copii obraznici. 

Când totul fu gata, Moș Crăciun își aruncă în sanie sacul cu cadouri și porni la drum.  

În timp ce împărțea cadouri copiilor cuminți, un portal uriaș se deschise în fața lui și, în câteva secunde, 

se trezi înghițit de acesta. Până să-și dea seama ce se întâmplă, se trezi într-o altă dimensiune. Acolo lumea 

arăta exact la fel ca aceea în care se născuse. Ceva era diferit, totuși: în acel loc nu se auzise de Crăciun.  

Moșul, care acum arăta ca un om al străzii, și-a propus să aducă acolo spiritul Crăciunului, din moment 

ce nu se mai putea întoarce acasă. Încercă ore în șir să le povestească oamenilor despre acea sărbătoare 

minunată, dar în zadar. Nimeni nu-l credea. 

În timp ce stătea trist pe o bordură și privea în jos, gândindu-se că îi va fi imposibil să-și îndeplinească 

dorința, doi copii, o fată și un băiat, trecură pe lângă el. 

-Vă simțiți bine? întrebă fata. 
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Bătrânul îi privi pe copii. Parcă doi îngeri fuseseră trimiși în ajutorul lui. Fata cu ochii verzi ca 

smaraldul părea o zână în rochia sa albă. Băiatul pistruiat, cu părul roșcat și scurt l-a cucerit imediat cu 

zâmbetul său.  

Bătrânul le spuse copiilor povestea sa. Le mărturisi unde s-a născut, ce reprezintă Crăciunul și cât de 

importantă este această sărbătoare pentru el.  

-E chiar greu de crezut! zise fata mirată. 

-Eram sigur că nu mă veți înțelege, eu... 

-Vă înțelegem, zise băiatul, și am dori să vă ajutăm. 

-Chiar vă rog! spuse Moșul bucuros. Trebuie să îmi găsesc sania. 

-Adică acea trăsură cu schiuri? întrebară copiii nedumeriți. 

-Da, ați văzut-o? răspunse Moșul entuziasmat. 

-Normal, toată lumea vorbește despre o caleașcă ciudată, apărută din senin în centrul orașului, zise 

fata. 

-Ce mai așteptăm? întrebă băiatul încântat. 

Au plecat să recupereze sania. După ce au găsit-o, s-au urcat și au răspândit cadouri în tot orașul. 

Legate de ele era un bilețel cu tot ce ar trebui să știe oamenii despre Crăciun și un desen cu Moșul, pentru a 

ști cum arată. 

În sfârșit, când toată lumea a început să creadă în Crăciun, Moșul fu teleportat în lumea sa, iar copiii 

i-au continuat misiunea.  

 

Autor: Constantin Ema Teodora 

Clasa: a VI-a D 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-Ruxandra 

Iarna rece iar sosește, 

Albul ei mă-veselește, 

Fulgi de nea dansează-n zbor, 

Spre mirarea tuturor. 

Copiii veseli au plecat, 

Să colinde peste sat. 

Gospodinele au preparat 

Aluat pentru cozonac. 

Moș Crăciun când va veni, 

Cadouri sub brad vor fi. 

Cu drag vom sărbători, 

Împreună această zi. 

 

Autor:  COROBOIANU BIANCA 

Clasa: a IV-a A 

Profesor coordonator: Nedelea Simona 
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Ce s-a întâmplat după dispariția 

șoricelului din bibliotecă? 

Domnul Soarece a primit scrisoarea. La 

început, s-a speriat. S-a gândit să plece tocmai în 

Polonia, și să caute o altă bibliotecă. Dar nu, s-a 

gândit că nimeni n-ar fi putut să-l cunoască, 

tocmai pe el, șoarecele filosof, cu masteratul la 

medicină luat! Așa că nu a plecat nicăieri, și a 

început să ronțăie niște cărți…chiar de medicină!  

Până într-o bună zi, când Arpagic l-a ochit 

și a început să se îndrepte spre el! 

- Of, spuse șoricelul. Trebuia s-o ascult pe 

colega mea din bibliotecă și să fug înainte ca 

Arpagic să mă mănânce! 

- Hei! Stai pe loc! 

-Te rog, stimate domn Arpagic, a zis 

șoricelul pe un ton implorator, cruță-mă, și nu mă 

mânca! 

-Stai chill, că nu-ți fac nimic! Știu, nu pot 

să sufăr șoarecii de bibliotecă, dar de tine chiar am 

nevoie! 

  - Scuză-mă că te întrerup, dar cuvântul 

,,chill’’, oricâte cărți aș fi citit eu la literatura 

engleză, nu este demn de folosit pentru un motan 

de oraș! Mă rog, ce spuneai? 

  - Uite, eu sunt mai prostuț de fel, și 

doream să te întreb, dacă tu, un șoarece, scuză-mă, 

un domn cu carte ca tine, ai vrea să mă meditezi. 

Promit că  îți dau chipsuri cu brânză și Fuze-Tea 

în fiecare săptămână.   

  - Accept, dar mai trebuie sa îți rogi stăpâna 

(că am auzit că de miorlăituri ești tare iscusit) să 

îți mai împrumute cărți de medicina. Batem 

palma? 

  - Batem, zise mulțumit Arpagic. 

       Și așa, cei doi au rămas prieteni buni, iar 

Arpagic și-a ținut promisiunea, și l-a hrănit și i-a 

dat cărțile făgăduite șoricelului.  

Și-am încălecat pe-o pisica, și am ronțăit 

cu voi, toate cărțile din bibliotecă!       

                                                                                 

                Autor: Fifoiu Maria-Clara 

Clasa a VI- a B 

Profesor coordonator: Tudor Reliana

Prietenia, piatră rară, 

Bine s-o păstrezi, 

De nu, pierzi o comoară, 

Ce e mai sfânt. 

Prietenia te scapă din necaz, 

Nu vrea bani, 

Nici aur, 

Nici nestemate. 
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S-ai o comportare fairplay, 

Să fii nobil, demn, respectuos, 

Să fii modest de ești -nvingător, 

Să fii senin de ești-nvins. 

Prietenia, stea nedescoperită, 

Dacă o vezi și simți, 

E arma împodobită 

Cu armonie și bucurie

Autor: Popa Alexandru Marian 

Clasa a V-a F 

Profesor coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  

  

Apolodor și oița năzdrăvană 

 

Într-o frumoasă zi de vară, la marginea unei împărății, Apolodor ieși cu oile sale la păscut. Soarele 

strălucea pe cerul senin ca un glob de foc, iar oițele parcă ar fi vrut să intre în pământ, că acolo era mai răcoare. 

- Veniți aici la umbră, oițele mele, zise cu blândețe ciobănașul Apolodor. 

  - Vom veni, drăguțule ciobănaș, așa cum poftești, răspunse oița năzdrăvană, dar trebuie să păzim turma 

de arătarea care ne stârpește. 

  Atunci băiatul lăsă capul în jos și abătut se uită în depărtare, dându-i dreptate oiței! Erau vremuri grele, 

nu doar arșița le chinuia pe bietele oițe, dar și arătarea din ținutul vecin.  

Într-o zi, ciobănașul se duse la palat să vorbească cu împăratul. Făcu repede un buchețel cu flori de 

câmp pe care i-l dărui fetei cele mici ale împăratului, care se îmbujoră toată când îl primi. 

poate recupera vreodată ceea ce dispare.  

Mărite împărate, zise tânărul, nu se cuvine să stăm cu frica-n sân tocmai aproape de porțile împărăției 

Domniei Tale. Se aude cum umblă, mai ales noaptea, o vietate care fură ființele pământene și nimeni nu mai 

poate recupera vreodată ceea ce dispare. 

                                                                   

Trebuie să facem un plan înțelept și să punem la cale prinderea arătării. Zis și făcut, dar cale lungă 

până la finalizare. 
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Într-o seară cu lună plină, fiica cea mică a împăratului se afla în grădina palatului. Ea se juca cu o bilă 

de aur pe care o aruncase în spatele unui tufiș. Când s-a îndreptat într-acolo, pocitania veni la fată și o luă, 

făcându-se nevăzută. 

Durere mare la palat când împăratul află că a fost răpită tocmai fata cea mică, lumina ochilor 

săi.  Adună toți înțelepții de la palat și în acea seară se sfătuiră. 

A doua zi, tânărul cioban care auzise de vestea tristă, îi spune împăratului că dorește să plece în 

căutarea arătării, după fata cea mică, fiindcă îi căzuse tare dragă. Își luă desaga cu mâncare, un bici și nu plecă 

fără oița lui năzdrăvană. Drumul era lung și anevoios, după aproape două zile de mers se opriră la marginea 

unei păduri pustii. 

Din depărtare, se apropia un bătrânel care îl întrebă pe Apolodor ce vânt îl aduce. Băiatul, cum îl văzu, 

vru să-i dea o mâna de ajutor să se așeze, așa de slăbit era bătrânelul. Dar oița simți că nu-i lucru curat cu 

bătrânelul și îl sfătui pe ciobănaș să se îndepărteze de el și să-i spună că e bolnav. Nu era altcineva decât 

arătarea noastră deghizată în acel om, care dorea să afle ce caută băiatul în acea zonă. 

 - Ce cauți fiule, prin pustietatea asta? 

- Merg să găsesc un vraci, așa ca dumneata, care să mă vindece de o boală fără leac. 

- Eu sunt cel pe care îl cauți și o să te lecuiesc de povara ce o ai pe suflet. 

- Bine, dragă moșule, am mare noroc că te-am găsit! 

Bătrânelul îi spuse că o să-i dea o poțiune pe care s-o bea și să se vindece. Intră în casa acestuia și se 

uită, cu mare băgare de seamă, de jur împrejur, poate o vedea pe fiica cea mică a împăratului ascunsă undeva. 

Dar nu stătu mult timp că bătrânelul și veni cu oala cu licoarea magică. 

Oița mirosi poțiunea și îi spuse tânărului să nu se atingă de ea pentru că este otrăvită. Cum să facă să 

nu observe bătrânelul că nu o bea? Când bătrânelul se pregătea să pună masa, ciobănașul merse repede în 

grădină și turnă licoarea la rădăcina unui păr. Îi spuse moșului că a băut tot și că deja se simte mai bine. De 

sus, din pod, se auzi o voce fermecată. 

Tânărul își dă seama că fata împăratului este acolo închisă. Oița năzdrăvană se dădu de trei ori peste 

cap și se transformă într-un porumbel alb ca spuma laptelui și zbură la fată. Când îl zări tânăra fu fericită. 

Porumbelul îi spuse cine este și atunci fata se înveseli și mai tare. Acesta o ajută pe fată să se dea peste cap, 

să spună cuvintele magice și să devină și ea un porumbel argintiu. Totul a fost așa cum a plănuit. Au zburat la 

fereastra camerei unde se află ciobănașul și îi spuseră să-și ia rămas bun de la moș și să plece. Porumbelul alb 

deveni oița năzdrăvană și plecă alături de stăpânul său. Porumbița zbura înaintea lor fericită. 

După câteva zile, ajunseseră la palat. Când văzu împăratul porumbița nu o recunoscu. Ea se transformă 

în fata împăratului, cea mică și frumoasă. 
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Împăratul era bucuros că fata lui s-a întors la palat și avea ochii în lacrimi, deoarece nu mai credea că 

o s-o mai vadă vreodată. De bucurie, o căsătorește pe fiica lui cu Apolodor, care se dovedi foarte curajos și 

înțelept. Cei doi au trăit până la adânci bătrâneți, fericiți. 

  Autor: Florea Nadia-Maria 

Clasa a VI-a B 

Profesor coordonator: Tudor Reliana 

 

și uite așa...a devenit și preferata mea... 

 

 

sinceră să fiu, 

nu mi-a plăcut niciodată,  

nu m-a atras deloc. 

nu am urât-o, 

dar nu aș fi ales-o niciodată.  

știam că există, 

o vedeam mereu, 

dar nu îi dădeam importanță. 

pentru mine, ea nu era cu nimic mai specială 

decât celelalte culori. 

o foloseam în picturi, desene, 

pentru a evidenția câte ceva. 

ea nu era niciodată în prim plan. 

cu fiecare tușă de culoare nouă 

o estompam și mai tare 

și scoteam în evidență pe altele. 

dar din momentul în care am aflat că era preferata 

ta,  

am început să realizez cât de frumoasă e de fapt 

și așa mi-am dat seama cât de oarbă am putut fi 

și de câtă ignoranță am putut da dovadă 

când am spus că ea era  

doar o simplă culoare... 

 

 

 

azi am cumpărat o floare, 

că mi-a plăcut cum arăta 

și am adus-o până acasă 

și am așezat-o lângă geam 

și m-am dus și eu acolo, lângă ea 

să privim împreună asfințitul de iulie. 

și i-am povestit, 

și i-am cântat, 

și ea părea fericită 

și eu eram la fel și se făcuse noapte 

dar noi eram tot acolo. 

eu vorbeam, ea asculta, 

dar mă simțeam bine. 

am lăsat-o și pe ea să vorbească, jur! 

dar cred că era timidă 

sau poate îi plăcea doar să asculte? 

dar acea zi a fost capturată de trecut. 

și acum stau în același loc 

în care am stat și atunci, împreună, în fața 

geamului, 

și privesc la o ploaie bleagă, 

pentru că e septembrie. 

și uite că acum stau tot acolo, 

unde obișnuiam să îi vorbesc cu orele, 

doar că acum  

e liniște. 

 

mai ții minte teiul? 

cum aș fi putut uita de el? 

l-am descoperit împreună când încă nici nu îți știam numele. 

am împărțit umbra lui în două 

și am ajuns să ne cunoaștem tot acolo. 

mai ții minte teiul? 

uneori veneam înaintea ta, 

dar nu mă panicam. 

știam că doar întârzii. 
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uneori veneai tu înaintea mea, 

și mă așteptai în liniște, 

pentru că știai că vin. 

mai ții minte teiul? 

știu, l-am tăiat împreună 

și am spus că uităm tot, 

dar cum aș fi putut să o fac 

dacă acela fusese locul meu preferat? 

așa că m-am reîntors la amintirea copacului dispărut. 

mi-am promis că te voi aștepta, 

așa cum o făceam mereu. 

mi-am tot spus că, într-un final, vei veni și tu, 

pentru că așa făceai mereu. 

și da, încă sunt aici. 

și da, încă te aștept. 

și mi-ar plăcea să plantăm altceva în locul a ceea ce am omorât, 

dar nu pot singură. 

încă te aștept. 

mai ții minte teiul? 

~sau l-ai uitat cu totul?~ 

Autor: Cîrcu Sara Cristiana 

Clasa a VIII-a A 

Profesor coordonator: prof. Georgescu Mirela-Mihaela 
 

 

Proiectul educațional “IUBIM CULORILE!” 

       Argumentul care a stat la baza inițierii Proiectului educațional “Iubim Culorile!” a fost reprezentat de 

faptul că omul trebuie să manifeste înțelegere pentru ființele și neființele ce compun lumea înconjurătoare, iar 

“Educaţia copiilor trebuie să urmărească dezvoltarea respectului faţă de mediul natural” (art. 29, “Convenţia 

cu privire la Drepturile Copilului”). 

        Știm cu toții că, în perioada actuală, educația ecologică și artistico-plastică are un sens specific și un 

loc aparte în educarea tinerei generații, iar școala și grădinița sunt locurile perfecte în instruirea copiilor în 

acest domeniu cadrele didactice fiind cele mai indicate persoane. 

        Pentru a înțelege mai bine aceasta, copiii trebuie să știe că ,,ecologia”, dar și „arta” îi sfătuiește ce este 

și ce nu este bine să facă în relația cu natura, într-un cuvânt, acestea îl învață pe om cum să ocrotească natura 

de aceea, pentru a le încuraja creativitatea și îndemânarea preșcolarilor și școlarilor și pentru a veni în sprijinul 

copiilor, am lansat concursul „Iubim culorile!”. Acesta se adresează atât copiilor cât şi cadrelor didactice și 
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se doreşte a fi un portal spre sufletul fiecăruia, o şansă de a ne arăta fiecare frumuseţea interioară, de a ne 

exprima noi înşine prin intermediul artei, a fanteziei şi a creativităţii copiilor şi a cadrelor didactice care îi 

coordonează. 

       Școala Gimnazială Nicolae Labiş, iniţiatoare a acestui proiect educațional, a avut alături, în cadrul 

Ediției I a acestui concurs 14 unități de învățământ partenere adunând împreună 104 profesori care au 

coordonat cei aproape 400 de preșcolari și  școlari înscriși în cadrul Ediției I a concursului nostru.  

 Concursul nostru s-a adresat preșcolarilor și școlarilor din unitățile partenere și a avut ca scop 

stimularea potențialului artistic și creativ al preşcolarilor și şcolarilor din învăţământul primar și încurajarea 

exprimării sentimentelor prin intermediul artei: desen şi pictură. 

 Obiectivele proiectului nostru au fost: formarea și consolidarea unor abilităţi plastice și practice 

specifice nivelului de dezvoltare psiho-fizică; realizarea de creaţii artistice (pictură și desen) pe tema 

proiectului; îmbogățirea cunoștințelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnicile de 

lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor lucrări de artă simple; realizarea de parteneriate şi 

schimburi de experienţă între instituţii de învăţământ, cadre didactice şi elevi; cultivarea creativităţii, a 

sensibilităţii artistice, a simţului estetic şi dezvoltarea personalităţii copiilor; stimularea expresivității și 

creativității prin desen și pictură precum și dezvoltarea spiritului de competiţie. 

  Unicitatea acestui concurs a fost reprezentată și de faptul că jurizarea lucrărilor participante s-a efectuat 

online, pe pagina de Facebook a Școlii Gimnaziale Nicolae Labiş unde echipa de proiect a expus lucrările și 

unde orice persoană a putut vota lucrarea preferată. Astfel am adunat laolaltă părinți, bunici, profesori și 

iubitori de artă și de frumos care au votat timp de două săptămâni lucrările participante în etapa I a concursului 

“Iubim Culorile!” și ulterior la etapa a II-a a concursului nostru. 

În urma jurizării efectuate pe pagina de facebook a școlii organizatoare a concursului s-au acordat 

(pentru Ediția I, etapa I) premii pentru fiecare categorie de vârstă astfel: 
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Mulțumim colegilor din Școala Gimnazială Nicolae Labiș precum și tuturor cadrelor didactice 

îndrumătoare din unitățile partenere în Etapa I, Ediția I a proiectului nostru: 

• Şcoala Primară „Little Genius”, București, Sector 1, 

• Liceul Teoretic Nicolae Iorga, București, Sector 1, 

• Școala Gimnazială Specială Numărul 7, București, Sector 1, 

• Grădinița Numărul 116, București, Sector 1, 

• Școala Gimnazială Numărul 31, București, Sector 2, 

• Școala Gimnaziala Numărul 149, București, Sector 3 

• Școala Gimnazială Numărul 86, București, Sector 3 

• Grădinița Numărul 196, București, Sector 3 

• Grădinița Numărul 68, București, Sector 3 

• Grădinița Numărul 160, București, Sector 3 

• Școala Gimnazială Numărul 163, București, Sector 6 

• Grădinița cu program prelungit „Albinuțele”, București, Sector 6 

• Grădinița Numărul 111, București, Sector 6. 
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Vă invităm să admirați lucrările clasate pe locul I de la fiecare secțiune de vârstă și vă propunem să 

vizualizați albumul de pe pagina de Facebook a Școlii Gimnaziale Nicolae Labiș unde veți găsi toate 

lucrările participante la Ediția I a a Concursului “Iubim Culorile”. 

Locul I GRUPA MICĂ: 

LAZĂR MIRUNA de la Grădinița Numărul 196, 

profesori coordonatori: BUTNARIU MARIANA și 

PASCARIU IULIA-ANAMARIA 

 
 

Locul I_GRUPA MIJLOCIE: 

COSTRĂȘEL LUCA de la Grădinița Numărul 160, 

profesori coordonatori: CERNICA NICOLETA 

 

Locul I_GRUPA MARE: 

CONSTANTIN PATRIK NICOLAE de la Grădinița Numărul 196, profesor coordonator: PÂRVU MIRELA 
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Locul I_CLASA PREGĂTITOARE: 

VASILINIUC TEODOR COSTIN de la Școala 

Gimnazială Nicolae Labiș, profesor coordonator: 
STROE PETRUȚA MIHAELA 

 

Locul I_CLASA I: 

MARACINE EMA de la Școala GImnazială Numărul 

163, profesor coordonator: BUGAN POMPILIA 

 

 
 

Locul I_CLASA a II-a: 

SANDU ELIZA de la Școala Gimnazială Numărul 31, 

profesor coordonator:  ROȘCA ZIZI 

 

 

Locul I_CLASA a III-a:ACASANDREI ELENA de 

la Școala GImnazială Numărul 163, profesor 

coordonator: SANDA IULIANA 

 
Locul I_CLASA a IV-a: 

ZAHARIA KARINA de la Școala Gimnazială  Nicolae Labiș, profesor coordonator: MATEESCU CRISTIANA 
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Etapa I a Ediției a II-a a Concursului “Iubim Culorile” s-a desfășurat până pe 15 decembrie 2021 pe 

pagina de Facebook dedicată concursului.  

Vă vom prezenta în numărul viitor al revistei noastre câștigătorii Ediției a II-a, Etapa I. 

Felicitări tuturor preșcolarilor și școlarilor participanți, câștigătorilor și cadrelor didactice 

îndrumătoare! 

Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi și în etapele viitoare ale concursului nostru!!! 

Profesor Învățământ Primar: Stanciu Mihaela - Ionela 

 

Ziua Recunoștinței         

 

În cadrul orei de limba engleză elevii clasei a VII a B sub îndrumarea d-nei profesoare Andreea Tascov 

au descoperit lucruri noi despre sărbătoarea americană Thanksgiving Day, Ziua Recunostintei. 

Aceștia au vizionat un filmuleț, au realizat un proiect și au scris pentru ce sunt recunoscători. 
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Profesor limba engleza: Tașcov Andreea 
 

Colindăm, Doamne, colind! 

 

Biserica Sfântul Ilie Titan și-a deschis larg porțile pentru pregătirea colindelor, încă din data de 20 

noiembrie 2021, pentru elevii școlii gimnaziale Nicolae Labiș.  

Un grup de 35 de elevi din clasele a doua și a treia au devenit colindători adevărați, sub atenta 

îndrumare a profesorilor de religie Ștefan Florin și Panait Alina Ionela.  

Sâmbătă de sâmbătă, copiii au venit la pregătire încărcați cu energie pozitivă și dorința de a învăța 

despre datina colindatului. Pentru că “toate-s vechi și nouă toate” după cum spune poetul Mihai 

Eminescu,  elevii școlii Nicolae Labiș au învățat atât colinde vechi, dar și noi, chiar acompaniate de 

instrumente de cântat. 

Acțiunea intitulată ‘‘Colindăm, Doamne, colind!’’ are ca finalitate concertul susținut în data de 

19.12.2021, în cadrul bisericii gazdă. Elevii vor primi pachete cu dulciuri, ca răsplată pentru efortul depus cât 

și pentru continuitatea tradiției. 

În deschidere, va fi cântat colindul Florile Dalbe, în amintirea tradiției când de Sf. Andrei se lua o 

creangă de măr, se ducea în casă la căldură și se punea într-un vas cu apă. Această creangă înflorea până la 

Crăciun și cu ea se mergea la colindat.  

Programul va continua cu ‘‘Viflaime, Viflaime” care amintește de vechimea orașului Betleem, care 

odinioară purta denumirea de Viflaim. Alte colinde din cadrul concertului vor fi ‘‘Legănelul lui Iisus’’, ‘‘M-

o trimis mama la capre’’ și ‘‘Pe strada din Viflaim’’.     

Profesor religie Alina Panait 
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Într-o zi, sau într-o seară, 

Într-o iarnă, într-o vară, 

Am pornit pe drumul meu, 

Am zburat prin curcubeu. 

 

                 Trup și suflet, laolaltă, 

                 Am bătut din poartă-n poartă; 

                 Mii de inimi s-au deschis. 

                 Mi se împlinea un vis. 

 

Și-am strigat eu, mândră tare: 

,,De azi sunt ÎNVĂȚĂTOARE !” 

Au zburat anii, chiar zeci! 

Timpule, iute mai treci! 

 

                 Cu sclipiri de cătină, 

                 Zâmbetul apare; 

                 Ne-ntâlnim pe drumul vieții, 

                 Ieri copil, iar azi OM MARE!   

                 Doar un OM și-o-nvățătoare! 

                Profesor Învățământ Primar: Daniela Rădulescu 

 

                         
 

Crăciunul reprezintă, în spațiul creștin, cea mai cunoscută și cea mai așteptată sărbătoare de peste an. 

Chiar dacă Paștile ocupă un loc foarte important în cultul creștin, simbolistica și cadrul religios al Crăciunului 

definesc esența bucuriei și a darului atât la români, cât și la alte popoare creștine. Crăciunul aduce o explozie 

de entuziasm, de bucurie, de generozitate și de noblețe, sentimente ce însoțesc adeseori momentul nașterii 

unui copil. Iar în ziua de Crăciun este prăznuită nașterea Pruncului Iisus, Unicul Fiu al lui Dumnezeu, Care S-
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a pogorât pe pământ să aducă bucurie și izbăvire lumii. Nașterea Copilului Sfânt, prin întrupare, este cel mai 

mare dar făcut de Dumnezeu omenirii. De aceea, nu ne suprinde faptul că momentul comemorării nașterii lui 

Iisus Hristos desemnează o sărbătoare religioasă şi culturală celebrată de miliarde de oameni din întreaga 

lume. 

Etimologia termenului “Crăciun” a stârnit numeroase controverse. Discuțiile pe marginea acestui 

cuvânt au fost cauzate de caracterul original al termenului pe care poporul român l-a creat sau l-a introdus în 

moștenirea limbii sale pentru numirea sărbătorii Nașterii Domnului. Nici originea sa latină, nici cea slavă nu 

au fost convingătoare, întrucât termenul nu este atestat la toate popoarele latine sau slave. Este cunoscut faptul 

că numele dat de popoarele romanice apusene sărbătorii Nașterii Domnului are legătură cu latinescul „natalis”: 

Natale (italiană), Nadal (catalană), Natal (portugheză); Noel (franceză), iar Novidad (spaniolă) vine de la 

cuvântul „nativitas”. Cu toate acestea, în spațiul franco-provensal există un termen care derivă de la calo, are 

(chemare) și anume calendas, și care coexistă cu Noel. Ion Coteanu spunea că este vorba despre calende „cu 

înțeles de Crăciun ca în limba română”. Termenii derivați din cuvântul latin „calendae” redau sensul de 

Crăciun (Colenda, în bulgară, Koljada, în rusă), referindu-se la perioada celor douăsprezece zile (în rusă) sau 

la cântece rezervate acestor momente (colindele, în română; kolendarski pesni, în bulgară).  

Cu toate acestea, sunt cercetători care susțin că originea cuvântului Crăciun vine de la cuvântul latin 

creatione. De aceea, Crăciunul mai este numit și Sărbătoarea creației, fiind praznicul cel mai măreț dintre 

toate, primul în cadrul celor douăsprezece praznice împărătești de peste an. Însă teza lui Alexandru Graur, 

conform căreia Crăciun este urmașul latinescului creatio-one, dar că forma românească este preluată de la 

slavoni, a fost respinsă de numeroși lingviști care susțin că nu pare verosimil ca românii să fi așteptat 

creștinarea slavilor pentru a împrumuta un termen pentru o noțiune atât de importantă, ca sărbătoarea Nașterii 

Domnului. În actualitate, se afirmă că termenul Crăciun este moștenit direct din limba latină, din „creatio”, 

care nu are nevoie de un intermediar slav, transformările sale fonetice fiind posibile pe teritoriul limbii române. 

Calendae înseamnă începutul lunii (a treisprezecea) (calculat în sistemul lunar, care are 384 de zile, 

adică mai mult cu 19 zile față de calendarul solar, - din care 12 zile corespund calendelor) și dobândesc 

caracterul unei perioade inaugurale a anului, o perioadă specială. Cele Douăsprezece Zile (începe cu sărbătorea 

Nașterii Domnului, la 25 decembrie, și se încheie odată cu Boboteaza, de pe 6 ianuarie, și cu prăznuirea 

Sfântului Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului, pe 7 ianuarie), ce corespund perioadei calendelor 

anului, celebrează sezonul obiceiurilor de iarnă.  

La romani, luna noiembrie, Brumalia, avea 24 de zile, începând de pe 24 noiembrie și finalizându-se 

pe 17 decembrie. Erau 24 de zile într-o lună și primeau numele literelor din alfabetul grecesc. După Brumalia 

urma Saturnalia, care începea pe 17 decembrie și continua până pe 23 decembrie. Aceste zile de sărbătoare 

aveau loc în cinstea lui Saturn, zeul agrar italic al semănăturilor și a soției sale Ops, personificarea rodniciei 
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pământului. După o săptămână începeau Calendae Januarii. Acestea începeau la Anul Nou roman și țineau 

cinci zile. Sărbătoarea era închinată zeului Janus, cel cu două fețe. Peste această perioadă se suprapunea o altă 

sărbătoare, de origine asiatică, celebrată în cinstea zeului Mithra, zeul soarelui. Această sărbătoare a dat 

naștere unui cult care a ajuns să fie recunoscut ca religie de stat în timpul împăratului Aurelian (270-275), a 

cărui dată a fost fixată, în anul 274, la 25 decembrie, între Saturnalii și Calende. 

La început, Nașterea Domnului (Crăciunul) se serba odată cu Botezul Domnului (6 ianuarie), în 

analogie cu ziua a șasea a creației, când au fost creați primii oameni. Spre jumătatea secolului al IV-lea, 

Biserica din Apus a stabillit ca nașterea Domnului să fie prăznuită pe 25 decembrie, o dată adoptată ulterior 

şi în Răsărit: pentru prima dată la Roma, în anul 354, iar din anul 375 și la Constantinopol. Raționamentul 

acestei alegeri a fost acela de a corespunde perioadei de nouă luni, care trecuse de la 25 martie, când a avut 

loc zămislirea/ conceperea lui Iisus. Însă, prin faptul că sărbătoarea nașterii lui Iisus s-a suprapus peste 

sărbătoarea în cinstea zeului soarelui Mithra, au fost preluate de creștini (de origine romanică) multe dintre 

practicile legate de celebrarea zeității păgâne. Unii cercetători consideră că alegerea aceasta are valențe 

simbolice, Iisus Hristos luând locul lui Mithra, prin festivalul Dies Natalis Solis Invicti („ziua de naștere a 

Soarelui Necucerit”), un festival inaugurat de împăratul roman Aurelian, pentru a sărbători pe zeul soare și 

solstițiul de iarnă, de la 25 decembrie. Sunt și texte scripturistice care îl numesc pe Mesia ca „Soarele dreptății” 

(Maleahi 3, 20), de aceea, asemănarea pare și mai evidentă. Într-adevăr, poate că unul dintre motivele 

suprapunerii acestor două sărbători cu rezonanță pentru lumea păgână, respectiv pentru lumea creștină, este 

acela ca nașterea Mântuitorului Hristos să înlocuiască serbarea zeului Soarelui Mithra și a Saturnaliilor. Nu e 

întâmplător faptul că, pe filieră traco-dacă, Crăciun era un zeu solar, geto-dac, similar cu zeul roman Saturn 

și cu zeul asiatic Mithra, iar sărbătoarea închinată acestuia corespundea cu Anul Nou dacic. 

Multe obiceiuri populare legate de Crăciun s-au dezvoltat independent de comemorarea nașterii lui 

Iisus, conținând elemente care au origini în festivalurile precreștine și care au fost celebrate în jurul solstițiului 

de iarnă de populații păgâne, iar, ulterior, au fost convertite la creștinism. Sărbătoarea religioasă a Zeului-

Soare coincidea cu (re)nașterea soarelui astronomic. Thomas Talley a arătat că acel cult al soarelui în Roma 

păgână, în mod ironic, nu serba solstițiul de iarnă, și nici oricare dintre celelalte zile speciale. Nici creștinii nu 

au intenționat o asemenea coincidență, având în vedere că în Răsărit, primii creștini au sărbătorit nașterea lui 

Hristos, ca parte a Bobotezei (6 ianuarie), chiar dacă acest praznic evidenția mai degrabă botezul Domnului, 

decât nașterea Sa. 

Micșorarea zilei și mărirea nopții, fenomen ce se perpetuează până la o extremă bine definită – solstițiul 

de iarnă din 21 decembrie – creează impresia unui dezechilibru al timpului și al anotimpurilor, care poate fi 

considerat periculos. Într-un fel, obiceiurile de iarnă și tradițiile străvechi transmise și manifestate în teritoriul 

românesc pot fi percepute ca precauții necesare pentru a traversa acest timp „nestăpânit”, necontrolat. Perioada 
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celor Douăsprezece Zile sau a celor Douăsprezece Nopți este o perioadă de prag, marcată de multe ritualuri 

de trecere în scopul alungării iernii și renașterii primăverii, de ceremonii de sfârșit de an, de agregare etc. 

Însăși nașterea Mântuitorului Hristos pe pământ, în timpul ciclic al acestor zile, trimite la gândul că lumea 

primește o altă față, iar pământul ia contact cu o altă dimensiune, care îl transpune într-o punte pentru ființele 

celeste: „Dar îngerul le-a zis: «Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a 

născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în 

iesle. Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: «Slavă întru cei de sus 

lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!»”. 

Așa cum menționam despre originea cuvântului Crăciun, acesta simbolizează timpul creator, în care 

toate se fac și se desfac, este timpul sacru în solstițiul de iarnă, capul de an. În această direcție, una dintre 

tradițiile păgâne vechi, legate de noaptea de Crăciun, este aceea că eforturile astrului solar sunt în dificultate 

în cea mai lungă noapte și, de aceea, trebuie acompaniate de arderea neîntreruptă a unei buturugi în sobă – 

„crăciun” –, însoțită de incantații și rugăciuni pentru renașterea astrului solar.  

Totodată, pentru noi creștinii, Crăciun nu e un sfânt, ci doar un personaj darnic, ce aduce copiilor 

daruri, la fel ca magii Pruncului Iisus. Chiar acest aspect are legătură cu Saturnaliile romane, sărbătoare ce își 

propunea o încercare de egalizare radicală și totală între oameni prin ștergerea tuturor diferențelor de orice 

categorie, prin lipsa proprietății și o exacerbare a traiului cu accent pe bunurile materiale, un fel de periodică 

întoarcere, pentru o clipă, la vârsta de aur. Tradiţiile populare moderne, cu ocazia sărbătorii, includ oferirea 

de cadouri, muzică de Crăciun și colinde, schimburi de felicitări de Crăciun, sărbători bisericești, mese 

speciale, pomi de Crăciun, lumini de Crăciun, scene cu Nașterea lui Iisus, ghirlande, coroniţe, vâsc etc. În 

acest sens, există și personaje, precum Moș Crăciun, Santa Claus, Moș Nicolae sau Christkind, care sunt 

asociate cu aducerea cadourilor copiilor în timpul sezonului de Crăciun. 

Impactul economic al Crăciunului este un factor care a crescut în mod constant în ultimele secole, în 

multe regiuni ale lumii. Însă pare că această sărbătoare creștină a devenit un mare festival al consumerismului: 

„Ce altceva este Crăciunul, dacă nu un munte de cadouri destinate să-i facă pe copii fericiți? […] Ceea ce 

contează nu e atât fenomenul aniversat, cât divertismentul al cărui pretext este, nu atât evocarea trecutului, cât 

hedonizarea prezentului. Pretutindeni, sărbătorile sunt dominate de logica divertismentului, a spectacolului și 

a consumului: sărbătoarea tradițională sau memorială a fost înlocuită de sărbătoarea consumeristă sau frivolă 

axată pe prezent”. De aceea, omul actual se simte mai confortabil să celebreze un pseudo-mit, precum cel al 

lui Moș Crăciun, decât să-și amintească semnificațiile sărbătorii Crăciunului tradițional. 

Cu toate acestea, tradiția colindatului are legături puternice cu perioada precreștină. Ele vestesc 

naşterea și au la bază atât concepte bisericeşti, cât şi practici străvechi, funcția lor fiind una ritualică, aceea de 

urare, adresată gazdelor, pentru fertilitate, belșug, sănătate, viaţă lungă, armonie, pace în suflete şi înţelegere. 
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De mult timp, Biserica încearcă să înlocuiască colindele profane, moștenite, cu colindele religioase, de aici 

identificându-se două categorii de colinde: laice și creștine, însă motivele existente în cadrul lor se 

întrepătrund, între ele neexistând o graniță clară. În ziua Ajunului încep să meargă colindătorii pe la casele 

oamenilor: de dimineață colindă copiii cei mai mici, spre după-amiază școlarii, iar către seară colindă tinerii. 

Prima ceată, din dimineaţa zilei de 24 decembrie, vin cu „Bună dimineaţa la Moş Ajun/ Ne daţi ori nu ne daţi”. 

Bradul de Crăciun este simbolul sărbătorilor de iarnă. Acesta exista în tradițiile românești cu mult 

înainte de era creștină. Bradul este cel mai important arbore din obiceiurile românești, fiind prezent la cele 

mai importante evenimente din viața unui om: botezul, căsătoria și înmormântarea (tinerilor). Se consideră că 

bradul aduce noroc, viață lungă, prosperitate și fertilitate, motiv pentru care oamenii își împodobesc casa cu 

crengi de brad. Bradul este împodobit, de obicei în Ajunul Crăciunului, cu globuri, beteală și cu multe cadouri. 

Obiceiul bradului de Crăciun ar fi apărut în Germania, unde legenda spune că Sfântul Bonifaciu a ordonat 

tăierea stejarilor, venerați de păgâni. În cădere, stejarii au distrus toți copacii din prajmă, mai puțin bradul, 

care a devenit de atunci un simbol al acestei sărbători și este împodobit în seara de Ajun. 

Prin faptul că este una dintre cele mai de preț prasnice creştine, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos e 

aşteptată cu mare entuziasm și bucurie de lumea întreagă, indiferent de vârstă, de naționalitate, și chiar de 

religie. Este perioada în care ne gândim cu drag la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi 

la colacii calzi ai bunicii.  Cu siguranţă, experienţele personale din preajama acestui mare eveniment religios 

și cultural, oferă clipe magice cu semnificaţii proprii.  

Ceea ce trebuie să reținem este faptul că celebrarea Crăciunului este legat intrinsec de tradiții și 

simboluri culturale sau religioase străvechi. Însă, mai mult decât atât, Crăciunul este un eveniment pancosmic, 

prin care Dumnezeu a venit pe pământ. 
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Prof. Ștefan Florin 

 

How people celebrate Christmas in the USA and Romania 

 

Hi, my name is Emma and today, I will tell you some things about people celebrating Christmas in 

the USA and Romania.   

The United States of America has many different traditions and ways that people celebrate 

Christmas, because of its multi-cultural nature. Many customs are similar to ones in the UK, France, Italy, 

The Netherlands, Poland and Mexico.  

The traditional meal for Western European families is turkey or ham with cranberry sauce. Families 

from Eastern European origins favour turkey with trimmings, keilbasi (a Polish sausage), cabbage dishes, and 

soups; and some Italian families prefer lasagne!  

Some Americans use pop-corn threaded on string to help decorate their Christmas Tree. Making 

gingerbread houses is also popular to make and eat at Christmas! Eggnog is a 'traditional' Christmas drink 

in the US.  

Many Americans, especially Christians will go to Church to celebrate the birth of Jesus at Christmas. 

Many churches have special Christmas Carol services and events where the story of Christmas is told.  

https://www.researchgate.net/publication/338778298_Craciunul_-_Obiceiuri%20_si%20_traditii
https://www.researchgate.net/publication/338778298_Craciunul_-_Obiceiuri%20_si%20_traditii
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People in America like to decorate the outsides of their houses with lights and sometimes even statues 

of Santa Claus, Snowmen and Reindeer. Some cookies and a glass of milk are often left out as a snack for 

Santa on Christmas Eve!  

Towns and cities often decorate the streets with lights to celebrate Christmas. Perhaps  the most 

famous Christmas street lights in the USA are at the Rockefeller Center in  New York where there is a huge 

Christmas Tree with a public ice skating rink in front  of it at Christmas and the New Year. 

 

In Romania, Christmas and mid-winter celebrations last from 20th December to 7th January. The 20th 

is called 'Ziua de Ignat' or simply 'Ignat Day'. It is traditional that if the family keep pigs, one is killed on this 

day by the head of the household. The meat from the pig is used in the Christmas meals. After the pig is 

killed, the family  members share a dish called 'Pomana Porcului' (Pork's Charity) which is 

traditionally  cooked in a cauldron and consists of a variety of pork bits (pork belly, shoulder, liver,  kidneys, 

etc.) in a garlic sauce and served with polenta. The name 'Ignat Day' comes from the 20th is also the saint day 

of 'Saint Ignatius of Antioch' and also 'Saint Ignatius, Archimandrite of the Kiev Caves' in some churches.  

Sfantul Nicolae's Day (St Nicholas) is celebrated on the 6th December. On the  evening of the 5th 

December children clean their shoes or boots and leave them by the  door and hope that Sfantul Nicolae will 

leave them some small presents! Sfantul Nicolae might also be called 'Moş Nicolae' (Old Man Nicholas) and 

although he is celebrated in December, it's not part of the Christmas celebrations! A tradition says that if it 

snows on December 6th, Sfantul Nicolae has shaken his beard so that winter can begin.  

The Christmas celebrations really begin on Christmas Eve, 24th, when it's time to decorate the 

Christmas Tree. This is done in the evening of Christmas Eve. In Romanian, Christmas Eve is called 

'Ajunul Craciunului'.  

Carol singing (known as 'Colindatul') is also a very popular part of Christmas in Romania. On 

Christmas Eve, children go out carol singing from house to house performing to the adults in the houses. 

They normally dance as well. The children get sweets, fruit, traditional cakes called 'cozonaci' and sometimes 

money for singing well. Adults go carol singing on Christmas Day evening and night.  
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A traditional Romanian Carol is the 'Star Carol'. The star, made of colored paper and often decorated 

with tinsel, silver foil and sometimes bells, is put on a pole. In the middle of the star is a picture of baby 

Jesus or a nativity scene. Carol singers take the  star with them when they go carol singing. 

                                      

 Autor: Radulescu Emma Nicoleta 

Clasa a VIII-a B  

Profesor coordonator: Tașcov Andreea 

                                       

        Dear Santa, 

 

My name is Bianca. I am 12 years old and I live in Bucharest, Romania. 

I know,I’m not the most obedient child all the time, but I am a good person. But if you think 

I deserve a nice gift this year, here are a few things I want for Christmas: 

• a black motorbike 

• a Siberian Husky, so that Ella can have a playing friend. 

• Gaming headphones that I can share with my brother. 

• Lots of joy for the whole family 

I am looking forward to seeing you on Christmas Eve. I hope  you like the cookies I make! 

 

Autor: Ceausu Bianca 

Clasa a VII- a B 

Profesor îndrumător: Tașcov Andreea 
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Christmas in the US and Romania                         

Hello, there! Have you ever wondered what Christmas is like in another state? I sure have! That is why 

I decided to do all the research for you. Here are the differences and similarities of Christmas in our country 

and in the United States of America. 

Perhaps the most important person during this holiday is who other than Santa Claus. Both of our 

destinations envision him in almost the same way considering that he has been generalized to look like an old, 

fat man with a big, white beard and red clothing. In some countries, he is said to live at the North Pole with 

his wife Mrs. Claus and elves who are said to build his toys. Santa brings gifts to small, good children 

worldwide usually by sliding down fireplace chimneys. By his side we always see his most famous friend, 

Rudolf, a reindeer with a shiny red nose that lights up the sky during the Christmas mission which Santa must 

fulfill every year. 

                                I 

remember how my parents used to tell me that I might get a stick if I was naughty, but it was never the case, 

thankfully. 

In the US, though, there is one famous meanie that stands out. The Grinch is depicted as a snub-

nosed creature with a cat-like face. He disguises himself as Santa Claus and breaks into the Whos' homes to 

steal everything they own. Although he pulls off the theft successfully, on Christmas morning, he is shocked 
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to hear the Whos still singing cheerfully. He then realizes that the holiday has a deeper meaning. Inspired he 

returns all the gifts he stole in the process his heart grows three sizes. 

 

Leaving the good and evil characters aside, here are our common traditions. Firstly, decorating the 

Christmas tree must be the most important. People in America as well as in Romania like to decorate the 

outsides of their houses with lights and sometimes even statues of Santa Claus, Snowmen and Reindeer. Some 

cookies and glass of milk are often left out as a snack for Santa on Christmas Eve! Towns and cities often 

decorate the streets with lights to celebrate. 

In the end, regardless of what country you live in, one thing is for sure everlasting. Christmas is the 

time of the year to hold your friends and family close, to make new memories and most of all, it is a time to 

love and to be happy. 

Autor: Pene Annelise 

Clasa a VIII- a B 

Profesor coordonator: Tașcov Andreea 

                                                           Dear Santa Claus, 

 

 My name is Amalia Stanciu and I’m twelve years old. I’m a student in the sixth grade from the 

secondary school called “Nicolae Labiș”. 

 Dear Santa, I know that every year I asked for toys and clothes for me and my brother, but this year I 

want to ask you for something that is more important for me. 

 I want you to bring everyone back to the normality that we enjoyed before the beginning of this year. 

I want this virus to disappear as we can go back to school, like we used to. I want my brother to go to 

kindergarten and my parents to go back to their jobs. 

 I want to go to school, to see my classmates and my teachers so we can enjoy together the holidays 

that are coming this December, just like the previous years. 
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 I want to walk with my family everywhere without any restrictions. 

 When I go to the park I want to see it full of children, like it used to be, not empty like it is now. 

 If you can and I believe that you can, please bring peace and health to everyone. Let me tell you that I 

think all the children would give up their presents this year if only things could go back to the way they were 

before. 

                                                                                                                        With love, Amalia! 

Autor: Stanciu Amalia 

Clasa a VII-a B 

Profesor coordonator: Tașcov Andreea 

 

Christmas Traditions in England and Romania 

Romania 

In Romania, the Christmas celebrations really begin on Christmas Eve, 24th of December, when it's 

time to decorate the Christmas Tree. This is done in the evening of Christmas Eve. In Romanian, Christmas 

Eve is called 'Ajunul Crăciunului'. 

Carol singing (known as 'Colindatul') is also a very popular part of Christmas in Romania. On 

Christmas Eve, children go out carol singing from house to house performing to the adults in the houses. They 

normally dance as well. The children get sweets, fruit, traditional cakes called 'cozonaci' and sometimes money 

for singing well.  

In many parts of Romania, it's also traditional that 

someone dresses up as a goat, with a multicolored mask, and 

goes round with the carol singers. The goat is known as the 

'Capra' and it jumps and dances around getting up to lots of 

mischief! 

Traditional Romanian Christmas foods include 

Roast Gammon and Pork Chops (made from the killed 

pig!), 'Ciorbă de perișoare' which is a slightly sour 

vegetable soup made with pork meatballs; 'Sarmale' 

cabbage leaves stuffed with ground pork and served with polenta; 'Cozonac' a rich fruit bread; Romanian 

doughnuts called 'gogoși' and cheesecakes. 
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Great Britai 

In the UK (or Great Britain), families often celebrate Christmas together, so they can watch each other 

open their presents!  Most villages, towns and cities are decorated with Christmas lights over Christmas. Often 

a famous person switches them on. 

Throughout the holidays, carolers go from house to house at twilight, ringing handbells and singing 

Christmas songs. 

The day before Christmas is very busy for families in England. They wrap presents, bake cookies, and 

hang stockings over the fireplace. Then everyone gathers around the tree as someone tells their favorite story, 

"A Christmas Carol." 

On Christmas Day, everyone sits down to the midday feast and finds a colorful Christmas cracker 

beside their dinner plate. A Christmas cracker is a paper-

covered tube. When the end tabs are pulled, there is a loud 

crack. Out spills a paper hat to wear at dinner, small trinkets, 

and a riddle to read aloud to everyone at the table. 

After dinner, the family gathers in the living room to 

listen to the Queen of England deliver a message over radio 

and television. At teatime in the late afternoon, the beautifully 

decorated Christmas cake is served. 

The day after Christmas is called Boxing Day. Long ago, people filled church alms boxes with 

donations for the poor. Then on December 26, the boxes were distributed. Now people often use this day to 

give small gifts of money to the mail carrier, news vendor, and others who have helped them during the year. 

 Autor: Constantinescu Teodora 
Clasa a VIII-a B 

Profesor coordonator: Tașcov Andreea 

Veneția – orașul suspendat între cer și mare 

• Veneția se întinde pe 118 insule, având șase cartiere (sestiere) și 354 de poduri. 

• Primele construcții ale orașului au fost realizate pe pari din lemn, legați cu trestie și nuiele. 

• Veneția mai este numită și Serenissima („cea mai senină”, „cea mai frumoasă”). 

• Gondola este un simbol al Veneției, o barcă în care orice turist se simte „stăpânul Adriaticii”, după 

cum afirma și scriitorul german Johann Wolfgang von Goethe în volumul „Epigrame venețiene”. 
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• Dintre obiectivele turistice ale orașului amintim Puntea Suspinelor (Ponte dei Sospiri) care unea 

camerele de interogare din Palatul Dogilor cu închisoarea, Piața San Marco, Biserica San Marco și 

Podul Rialto. 

• Poetul Mihai Eminescu scrie un sonet închinat Veneției: 

 

S-a stins viaţa falnicei Veneţii, 

N-auzi cântări, nu vezi lumini de baluri; 

Pe scări de marmură, prin vechi portaluri, 

Pătrunde luna, înălbind pereţii. 

 

Okeanos se plânge pe canaluri... 

El numa-n veci e-n floarea tinereţii, 

Miresei dulci i-ar da suflarea vieţii, 

Izbeşte-n ziduri vechi, sunând din valuri. 

 

Ca-n ţintirim tăcere e-n cetate. 

Preot rămas din a vechimii zile, 

San Marc sinistru miezul nopţii bate. 

 

Cu glas adânc, cu graiul de Sibile, 

Rosteşte lin în clipe cadenţate: 

„Nu-nvie morţii - e-n zadar, copile!” 

(Mihai Eminescu, Veneția) 
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                      Prof. Grama Valentin 

 

IL CAMBIAMTO DI CUI AVEVO BISOGNO 

Questo periodo è stato difficile e brutto direi. Ho 

comunicato con i miei amici solo al telefono. 

Siccome non guardo la televisione ho dovuto 

trovare una modalità di passare il tempo in casa. 

Così ho cominciato a leggere libri di filosofia. E ho 

scoperto Friedrich Nietzsche, Alan Watts, Arthur 

Schopenhauer, Carl Jung, Socrate, Aristotele, 

Seneca, Marcus Aurelius, Sigmund Freud, Albert 

Camus e Lao Tzu. I libri di filosofia mi hanno 

aiutato molto in quel periodo. E ho scoperto Ecce 

homo. Come si diventa ciò che si è di Friedrich 

Nietzsche. È diventato subito il mio libro preferito. 

È un’opera filosofica autobiografica scritta nel 

1888. Questa è l’opera che presenta al mondo come 

è Nietzsche, una persona molto vulcanica ma 

onesta. Il libro dimostra che il filosofo è anche 

molto coraggioso e non ha paura di presentare le 

sue idee e opinioni su altri filosofi e sugli altri libri. 

La sua filosofia e i suoi discorsi hanno 

completamente cambiato la mia prospettiva sulla 

vita. 

Non c’è un motivo concreto per studiare la 

filosofia. Se una persona legge libri filosofici per 

migliorare se stesso, cercando uno scopo diverso 

dalla lettura stessa, allora ha già perso l’essenza di 

questi scritti. 

La filosofia è la cosa chi mi ha aiutato di più in 

questo periodo. Mi ha fatto riflettere. Non è stato 
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solo un modo di passare il tempo, ma un modo di 

conoscere me stessa. È stata un un’introduzione 

alla psicologia e all’introspezione. La filosofia mi 

ha aiutato a cambiare la visione che avevo della vita 

e di me stessa. 

 
Nagy Ingrid Maria 

Clasa: a VIII-a C 

Premiul I la Festivalul Național Transdisciplinar  

pentru copii și tineret Aripile speranței, ediția I,  

Iași, 2021  

Profesor coordonator: Georgescu Mirela-Mihaela 
 

 

UN AMICO... DIFFERENTE 

Questo periodo è stato molto difficile per tutti 

noi. Abbiamo dovuto cambiare il nostro stile 

di vita per far fronte alla situazione. Ho 

dovuto abituarmi a stare a casa e a non 

incontrare i miei amici, cose che sono state 

molto difficili per me. Sono una ragazza attiva 

e amichevole e non mi piace stare da sola.  

Dopo sette ore davanti al computer durante le 

lezioni online, ho perso la concentrazione e 

l'interesse per tutto e ho sentito il bisogno di 

fare sport. Questo è il motivo principale per 

cui ho iniziato a nuotare e a giocare a tennis 

più spesso. Io nuoto da dieci anni e gioco a 

tennis da due anni, ma facevo allenamenti solo 

una volta alla settimana. All'inizio della 

pandemia ho deciso di fare sport ogni giorno.  

È stato difficile per me a cambiare il mio 

programma con uno più attivo, ma è stato 

molto utile. Questa decisione mi ha aiutato a 

resistere durante la pandemia, ad essere 

concentrata, calma e ottimista.  

Inoltre, non potevo resistere alle lezioni 

online se non consumavo la mia energia con 

qualcosa. Il tempo passato sul campo da 

tennis o in piscina, dove non penso ad altre 

cose, mi aiuta sempre a schiarirmi la mente e 

a concentrarmi durante le lezioni e quando 

faccio i compiti.  

Anche se non è una persona, penso di poterlo 

chiamare un amico. Mi ha aiutato a superare i 

momenti difficili causati dalla pandemia e mi 

ha dato un modo per disconnettermi dal 

mondo e dai suoi problemi per un periodo. Mi 
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ha fatto sorridere e sono riuscita a rilassarmi 

quando mi sentivo sola e triste.  

Dal mio punto di vista, lo sport è l'amico 

perfetto nei momenti difficili, quando non 

vuoi pensare a certe cose e vuoi liberare la tua 

mente.                

 

                                                                     Petrovici Andreea 

       Clasa: a VIII-a A 

Premiul I la Festivalul Național Transdisciplinar pentru  

copii și tineret Aripile speranței, ediția I, Iași, 2021  

                       Profesor coordonator: Georgescu Mirela-Mihaela  

 

MICO PER SEMPRE 

Come potrei chiamare gli ultimi due anni? Anni che hanno cambiato le nostre vite radicalmente. Non 

abbiamo mai pensato a tutti questi cambiamenti. Non possiamo uscire fuori senza la famosa mascherina. 

Centri commerciali chiusi. Scuola chiusa. Tutto all’improvviso... Chi l’avrebbe mai pensato! 

Ma ... come fai a sopravvivere quando non puoi incontrare i tuoi amici? Come fai a conoscere nuove persone? 

Beh....è difficile. È quasi impossibile! Ma è possibile avere amici oggetti? La risposta è sicuramente Sì!  

Quest’anno ho scoperto nuove cose. Per esempio, ho vissuto belle esperienze con il mio amico per 5 

anni, ma non ho mai pensato che lui fosse il mio migliore amico. Di chi sto parlando? Del mio violino.  

Una passione da quando ero piccola è la musica. Ho iniziato a suonare il violino quando avevo otto anni e mi 

sembrava così noioso... Ma, col tempo, ho scoperto che il violino è la mia metà, che è vivo nelle mie mani. 

Come? Trascorrendo più tempo con lui. Lo so che è difficile, però volendo si può. E come mi ha aiutato il 

violino in questa pandemia? Beh...quando hai un amico, ti senti libera, hai la libertà di esprimere cosa senti 

senza trattenerti. Con il violino è uguale. E mi sento più libera quando faccio quello che mi piace. La 

quarantena mi ha aiutato a capire che a me piace quello che faccio. Possiamo creare amicizie tra cose che non 
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sono necessariamente persone. Puoi essere amico con il tuo libro preferito, con il tuo pupazzo, con la tua 

bambola. Possiamo avere così tanti amici ... e quando pensi che non ne hai nessuno, il tuo amico è sempre lì. 

Sia una persona, sia o un oggetto. Importante è che ci sia sempre qualcuno che ti stia accanto.  

Così sono riuscita a capire che non sono sola durante questo periodo, che faccio quello che mi piace 

di più con il mio migliore amico. Suono il violino. 

 

Dumitrache Alessia Iuliana  

Clasa: a VIII-a B  

Premiul I la Festivalul Național Transdisciplinar pentru copii 

și tineret Aripile speranței, ediția I, Iași, 2021  

Prof. coordonator : Georgescu Mirela-Mihaela 
 

 

 

 

Proiectul “Din suflet dăruim” 

            În luna Noiembrie în Școala Gimnazială “Nicolae Labiș” s-a desfășurat proiectul “Din suflet 

dăruim”,  în parteneriat cu Asociația Taxiul cu Bomboane și coordonat de doamna profesor pentru 

învățământul primar Mihaela Stanciu. 

 Cadrele didactice ale școlii au reușit să implice părinții și elevii într-o amplă campanie de colectare 

de produse pentru copiii internați în Spitalul Victor Gomoiu și în Centrul de Recuperare Neuromotorie 

pentru Copii dr. Nicolae Robănescu. 

 Campania de colectare a adus împreună peste 400 de copiii participanți și peste 37 de cadre didactice 

implicate! 

Împreună am reușit să demonstrăm că suntem o echipă puternică și am reușit să aducem un zâmbet 

pe chipul acestor copilași aflați în spital. 

Mulțumesc tuturor colegilor mei, părinților și copiilor din Școala Gimnazială „Nicolae Labiș" care s-

au mobilizat și au reușit să îi ajute pe copilașii internați în spitalele de pediatrie. 

Cu astfel de copiii inimoși, România are o șansă mare să arate bine în viitor!  

Mai jos se regăsesc câteva imagini de la această acțiune de voluntariat. 
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Profesor pentru învățământ primar: Stanciu Mihaela - Ionela 
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ÎN AȘTEPTAREA ZILEI DE 

VINERI  

 

 Ziua cea mai importantă din această 

săptămână de școală este vineri.  

 Luni, la ora de dirigenție, am fost anunțați 

că s-a organizat în școala noastră un proiect 

caritabil, pentru copii cu probleme de sănătate, 

abandonați la spital sau nevoiași.  

 Prin această acțiune, copiii pot dărui puțină 

bucurie și fericire celor care au nevoie de mare 

ajutor.  

 Programarea acțiunii era în ziua de vineri, 

la sfârșitul orelor. Abia așteptam să treacă 

următoarele zile din săptămână pentru a participa și 

eu la proiectul organizat de școala mea.  

 Așadar, au trecut zilele și a sosit cea de 

vineri.  

 Dis-de-dimineață m-am trezit foarte 

bucuros, știind că astăzi voi dărui cutia cu multe 

jucării, dulciuri și hăinuțe pentru copii.  

 Am pornit către școală. Prima oră din orar 

era cea de română, preferata mea. Doamna 

profesoară de limba română este frumoasă, bună ca 

pâinea caldă, are un glas duios, o privire caldă și 

liniștită, iubește copiii și o asemăn cu mama mea. 

Mie îmi transmite încredere, liniște și îmi place să 

o ascult cu drag.  

 Următoarea oră era cea de religie, dar 

gândul meu zbura la ultima oră și la momentul 

frumos care urma să se petreacă.  

 După acea oră am avut sportul și am reușit 

să facem mișcare în curtea școlii.  

 Momentul mult așteptat de mine sosise. 

Eram emoționat și fericit când domnul diriginte a 

invitat fiecare copil care avea darurile pregătite să 

le dăruiască.  

 Ne-a întrebat apoi ce am simțit când am 

pregătit cadourile. Sentimentele mele au fost de 

mare bucurie, fericire și împlinire, deoarece prin 

micul meu gest am înțeles că pot la rândul meu să 

ofer nițică bucurie, încântare și un gând bun pentru 

copiii necăjiți.  

 La finalul zilei am avut sentimentul de 

satisfacție sufletească, întrucât gestul meu ar putea 

fi repetat și de alți colegi, prieteni și cunoscuți, să 

ofere la rândul lor daruri frumoase celor care au 

nevoie mare. 

 Acest proiect m-a făcut să mă simt mai bun, 

mai darnic, mai sensibil și fericit.  

 A fost o zi foarte frumoasă.   

 

Elev: Colonel David Alexandru Ioan   

Clasa a V-a G 

Îndrumător: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  
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                                                  Dar din dar se face rai 

 

 

 

Elevii școlii gimnaziale Nicolae Labiș au 

devenit pentru câteva momente profesori, oferindu-

ne o emoţionantă lecție de viață. Au scos la tablă 

bunăvoinţa şi au ascultat-o cu mare atenţie. Aceasta 

îşi făcuse temele şi a punctat tot ce era important: 

orice lucru făcut din inimă e un sâmbure de bucurie 

care încolţeşte, creşte şi ajunge până la cer. Chiar 

dacă nu ştiam până acum, am aflat că “a avea” este 

sinonim cu “a da”, pentru că atunci când dăruim 

căpătăm virtuţi precum generozitatea, îngăduinţa, 

răbdarea sau recunoştinţa. 

Elevii din clasele a II-a şi a III-a  au pregătit 

pachete pentru copiii centrului Sfânta Muceniţă 

Sofia, care au fost oferite cu ocazia 

sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae. Beneficiarii 

centrului s-au bucurat de hăinuţe, cărţi, jucării, 

obiecte pentru igienă personală şi dezinfectanţi. 

Mai mult decât atât, elevii au creat 

decoraţiuni hand made inedite, lăsându-ne şi nouă 

o idee la care să reflectăm: cum ar arăta lumea dacă 

fiecare dintre noi şi-ar pune din când în când 

bunurile şi priceperea în folosul celor din jurul 

nostru? Uneori e suficientă o vorbă bună, alteori 

“ce mai faci?” are rol de încurajare. Un vecin mai 

în vârstă sigur ar aprecia dacă ai zăbovi să-l asculţi 

măcar câteva minute; şi iată cum putem ajunge să 

descoperim că foarte puţin pentru noi înseamnă 

adesea mult pentru semenii noştri. 

 

Acţiunea prin care elevii şcolii gimnaziale 

Nicolae Labiş din clasele a II-a şi a III-a au aşezat 

un zâmbet pe chipul copiilor din cadrul centrului de 

zi Sfânta Sofia din Bucureşti s-a desfăşurat sub 

denumirea „Dar din dar se face rai”. Cei 36 de copii 

ai centrului Sfânta Sofia au avut ghetuţele pline şi 

la fel au fost şi inimile lor, căci acolo unde există 

puţină bunăvoinţă se naşte şi o sclipire de speranţă. 

Mulţumim părinţilor care au sprijinit această 

acţiune!                         

                               

                                                                               

       Profesor religie, Alina Panait    
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REBUS MATEMATIC 

(Clasele VI, VII, VIII) 
        

A 
            

     
1. 

              

     
2. 

              

   
3. 

                

      
4. 

             

5. 
                   

    
6. 

               

      
7. 

             

     
8. 

              

9. 
                   

  
10. 

                 

    
11. 

               

     
12. 

              

      
13 

             

     
14. 

              

    
15. 

               

       
B 

            

Dezlegând corect rebusul pe verticala A - B veți descoperi o proprietate a adunării numerelor naturale.  

Definiții: 

1. Două drepte coplanare care nu au niciun punct comun  

2. Un unghi a cărui măsură este cuprinsă între 0° și 90°  

3. Adevăr fundamental admis fără demonstrație  

4. Două unghiuri  care au suma măsurilor egală cu 90 °  

5. Numerele care se înmulțesc  

6. Al doilea număr dintr-o scădere   

7. Numerele care se adună  

8. Rezultatul operației de scădere  

9. Un număr mai mare ca zero 

10.  Înmulțirea numărătorului și a numitorului unei fracții cu același număr nenul   

11. Termenii  unei proporții, alții decât mezii  

12. Număr cu soț  

13. Primul număr prim impar  

14. Suma lungimilor laturilor unui triunghi  

15. Triunghi oarecare sau ... 

Autor: Prof. Popa Sorin 
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REBUS MATEMATIC – completat/răspunsuri 

(Clasele VI, VII, VIII)        
A 

            

     
1. P A R A L E L E 

      

     
2. A S C U T I T 

       

   
3. A X I O M A 

          

      
4. C O M P L E M E N T A R E 

5. F A C T O R I 
            

    
6. S C A Z A T O R 

       

      
7. T E R M E N I 

      

     
8. D I F E R E N T A 

     

9. P O Z I T I V 
            

  
10. A M P L I F I C A R E 

      

    
11. E X T R E M I 

        

     
12. P A R 

           

      
13 T R E I 

         

     
14. P E R I M E T R U 

     

    
15. S C A L E N 

         

       
B 

            

Definiții: 

 1. Două drepte coplanare care nu au niciun punct comun  

       2. Un unghi a cărui măsură este cuprinsă între 0° și 90°  

       3. Adevăr fundamental admis fără demonstrație  

       4. Două unghiuri  care au suma masurilor egala cu 90 °  

       5. Numerele care se înmulțesc  

6.  Al doilea număr dintr-o scădere   

       7. Numerele care se adună  

8. Rezultatul operației de scădere  

9. Un număr mai mare ca zero 

     10. Înmulțire a numărătorului și a numitorului unei fracții cu același număr nenul   

     11. Termenii  unei proporții,alții decât mezii  

     12. Număr cu soț  

     13. Primul număr prim impar  

     14. Suma lungimilor laturilor unui triunghi  

     15. Triunghi oarecare sau ... 

 

CURIOZITĂȚI MATEMATICE 

(cum să calculăm rapid și fără calculator?!) 
11 X 11 = 121 

111 X 111 = 12321 

1111 X 1111 = 1234321 

... 

 Identifica regula și apoi stabilește rezultatul pentru următorul produs: 

111.111.111 X 111.111.111 =  

 

Autor: Prof. Popa Sorin 
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Ce pot face părinţii pentru dezvoltarea abilităţilor emoţionale ale copiilor 

                                                                       

  

 

 

’’Ȋnvaţă-l pe copil calea pe care trebuie să o 

urmeze şi,când va  îmbătrâni,  nu se va abate de la 

ea’’ 

                                        (Pildele lui Solomon) 

 

Ȋntr-o lume tot mai tulbure, cu toţii ne dorim copii echilibraţi emoţional, curajoşi, blânzi, autonomi şi 

siguri pe ei.  Abilităţile emoţionale se dezvoltă cu precădere în perioada primilor 7 ani de viaţă. Un copil care 

are un nivel adecvat de dezvoltare a abilităţilor emoţionale ştie:  

• Să recunoască şi să numească emoţiile pe care le trăieşte el sau alte persoane; 

• Să exprime în mod sănătos emoţiile de teamă şi furie, fără să-i rănească pe ceilalţi sau pe sine; 

• Să aibă un control mai bun al impulsurilor; 

• Să empatizeze cu ceilalţi; 

• Să rezolve adecvat situaţiile conflictuale cu alţi copii (sa negocieze, să facă compromisuri înţelepte); 

• Să ceară şi să ofere ajutorul când e nevoie. 

Ȋn prezent există zeci de cercetări care arată că pentru a avea succes în viaţă şi pentru a fi mulţumiţi de 

propriile vieţi, avem nevoie de abilităţi socio-emoţionale. Ȋnsă, copiii învaţă aceste abilităţi emoţionale din 

acţiunile noastre, din modul în care reacţionăm în diferite situaţii. De aceea, este important ca noi, adulţii, să 

ne străduim să avem o relaţie bună cu propria persoană, să ne educăm în primul rând pe noi înşine, să ne 

împrietenim cu propriile emoţii (în special cu emoţiile dificile, neplăcute, cum ar fi: furia, frica, vinovăția, 

frustrarea, dezamăgirea etc).  

Conform Organizaţiei Salvaţi Copiii (2008) cercetările din domeniul competenţelor emoţionale şi 

sociale arată că reacţiile emoţionale ale părinţilor sunt un predictor pentru competenţele emoţionale ale 

copiilor. De aceea, părinţii pentru a creşte un copil echilibrat emoţional, este important să-şi înțeleagă propriul 

stil de gestionare a emoţiilor şi felul în care acesta îl poate afecta pe copil, să-şi dea seama de nevoile 

emoţionale ale copilului, să aibă răspunsuri şi reacţii corecte faţă de manifestările emoţionale ale copilului 

pentru a nu-i transmite mesaje greşite.  

Educaţia în privinţa exprimării emoţiilor sau a modului de rezolvare a conflictelor se face prin puterea 

exemplului: copiii observă şi imită comportamentele părinţilor. Ei învaţă din ceea ce fac părinţii, din acţiunile 

lor şi mai puţin din explicaţii şi “sfaturi’’. Comportamentele părinţilor sunt modele prin care copilul învaţă 

cum să relaţioneze sănătos cu sine şi cu ceilalţi. Exprimarea emoţională a părintelui este un model de 

comportament pentru copil. Dacă copilul observă că părintele ţipă când este furios, nemulţumit sau supărat, 

atunci este mai probabil ca şi el să aibă aceeaşi reacţie când se va enerva sau va fi nemulţumit. 

Este bine să transmitem copiilor mesajul că emoţiile precum: bucuria, tristeţea, teama, furia, 

dezamăgirea, vinovăția, ruşinea etc, fac parte din viaţa noastră, cu toţii trăim astfel de emoţii, sunt normale și 

sănătoase. Toate emoţiile pe care le trăim reprezintă un răspuns natural al nostru faţă de mediul înconjurător, 
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care ne ajută ulterior să identificăm soluţii importante pentru noi şi pentru rezolvarea corectă a situaţiilor în 

care ne aflăm. 

Copiii au nevoie să facă faţă zilnic propriilor emoţii, au nevoie de sprijin în a învăţa să recunoască 

emoţiile pe care le trăiesc, să le înţeleagă, să le accepte şi să le exprime într-o manieră adecvată fără să îi 

rănească pe ceilalţi. De aceea, este importantă alfabetizarea emoţională a copiilor, adică să le formăm un 

vocabular diversificat al emoţiilor şi să-i ajutăm să identifice corect etichetele emoţionale pentru situaţiile pe 

care le trăiesc. Copiii atunci când sunt copleşiţi de emoţii, primul lucru pe care îl pot face este să spună: ’’eu 

acum sunt trist/ furios’’, “mie acum îmi este frică’’. Etichetând emoţiile pe care le trăiesc, acestea scad în 

intensitate iar copii nu mai ajung să manifeste comportamente dificile, de agresivitate.   

Copiii se simt încurajaţi să îşi exprime emoţiile, atunci când acestea le sunt validate de către părinţi, 

când sunt ascultaţi şi li se oferă întăriri pozitive, când părinţii empatizează cu copiii, ajutându-i să-și controleze 

emoţiile negative. De asemenea, ei se simt mai liberi să își exprime emoţiile, gândurile, să vorbească despre 

propriile reacţii și comportamente, dacă părinţii sunt mai calzi, receptivi și expresivi. 

Ceea ce trebuie să avem în vedere, este că sub impactul emoţiilor, uneori copiii se pot comporta 

adecvat, iar alteori inadecvat. Copilul care a fost învăţat să fie atent la nevoile lui emoţionale, va fi atent şi la 

nevoile emoţionale ale celorlalţi, copilul care a învăţat să-şi controleze emoţiile, va şti cum să negocieze cu 

ceilalţi copii, fără să-i rănească. Această abilitate de a şti cum să-şi controleze emoţiile este, de altfel, esenţială 

pentru calitatea relaţiilor lor interpersonale. Comportamentele neadecvate ale copilului, cum ar fi: țipătul, 

lovirea altor copii, aruncarea cu obiecte, folosirea unor cuvinte jignitoare, reprezintă pentru părinte un context 

de învăţare, o bună ocazie de a vorbi cu copilul despre emoţia care a determinat comportamentul neadecvat, 

despre modalităţile de autoreglare emoţională și identificarea unor comportamente sănătoase, corecte, în 

vederea menţinerii unor relaţii pozitive cu ceilalţi.  Discuţiile cu copilul îl pot ajuta pe acesta să înţeleagă 

stările emoţionale ale celorlalţi, dezvoltându-i, astfel, empatia și compasiunea faţă de ceilalţi. 

Atunci când copiii învaţă să-şi controleze emoţiile, implicit învaţă să-şi păstreze, să-şi dezvolte şi să-

şi cultive relaţiile interpersonale, pot lua decizii foarte bune pentru sine și pentru cei din jur cu responsabilitate 

și empatie.   

Recomandări practice pentru părinţi: 

• Fiţi atenţi la reacţiile dumneavoastră emoţionale; 

• Fiţi atenţi la ceea ce simte și gândeşte copilul; 

• Vorbiţi deschis cu copilul și evitaţi critica, cicăleala, morala; 

• Utilizaţi mesaje formulate la persoana I, pentru exprimarea propriilor păreri, emoţii, dorinţe; 

• Ȋntăriţi comportamentele dezirabile; copilul are nevoie să-şi dezvolte încrederea în sine si în propriile 

competenţe și abilităţi. 

 

Bibliografie : 

1. Petrovai, Domnica, Botiş, Adina (2008) –‘’Cu părinţii la şcoală- Ghid pentru părinţi’’, Organizația 

Salvați Copiii. Speed Promotion 

2. T-PEI Teach parents Emotional intelligence –Lifelong Learning Programme 

 

Autor: Profesor consilier şcolar Anescu Roxana 
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CÂNTEC ÎN ANOTIMPURI  
 

Renaște, la fereastra mea, soarele călduț de primăvară 

Și blând îmi șterge pielea de frământare iară; 

Cântătoare păsări vioaie îmi răsfață auzul, 

Chemându-mă cu viers frumos la-ntâlnirea cu nesfârșitul; 

Dar tu, omule, cu inima-ți de aur, faci să mi se-ncălzească sufletul, 

Cu-al tău glas duios, îmi atingi plăcut urechea și cuprinsă mi-e de flacără. 

 

Vara vine senină cu soarele arzător în privire 

Și din ceruri își revarsă peste mine săgeți mii de foc libere; 

Iubitoare de căldură, zburătoarele neobositoare îmi cântă 

Cântecul lor nesfârșit, casa îmi îmbată; 

Dar tu, iubite frumos, strălucind ca soarele din regiunea-nsingurată, 

Îmi deschizi inima cu dragostea ta aleasă și din gură-mi cânți… iubire. 

 

Pe bolta cerească mai mic și mai sfios s-arată soarele de toamnă 

Și-mi aduce mirosul de fructe coapte din grădină; 

Călătoare zburătoare se leagănă artistic în văzduh, 

Cântecul lor înduioșător mă îmbogățește într-un duh; 

Dar tu, dragule, cu ardoare mă-nvălui de-mi cresc aripi până-n văzduh, 

Șoapta-ți dulce sufletul mi-amețește, parc-aș fi altă persoană.  

 

Iarna cade friguroasă cu al său cel mai frumos cadou, 

Omătul, l-așterne pe jos, ca un covor prea gros, alb și nou; 

Îndrăgitele păsărele prin trilul lor mă impresionează, 

Auzul mi-l încântă păsările care la noi iernează; 

Dar tu, omule, cu mirosul tău proaspăt, aer de munte, ce mă-nseninează, 

Cu-a ta voce plăcută, tu mă umpli de entuziasm, neprețuit cadou.     

 

Prof. dr. Elena-Alina Grecu  

Mențiune, secțiunea: Poezie  

Concursul Internațional de Creație ,,MISS LIZZI, FOREVER’’, ediția a II-a, 2021 
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Premiul al III-lea, secțiunea: Desen artistic, eleva: Badea Ioana, clasa a V-a G, îndrumător: prof. dr. 

Grecu Elena-Alina. 

                            

  

Pentru originalitatea și talentul dovedite prin participarea la  

Concursul Internațional de Creație ,,MISS LIZZI, FOREVER’’, ediția a II-a, 2021 

 

 

 

   Povestea a doua campioane 

 
        Luiza Comna  și Irina Micu sunt două 

eleve de clasa a IV-a, de la Școala Gimnazială 

Nicolae Labiș din București, care au participat la 

cel mai recent Campionat Național de Poliatlon 

Copii, susținut la Bacău,  între 2-4 decembrie 

2021, categoria 10-11 

ani, câștigând două 

medalii - de aur (4x50m 

liber) și argint (4x50m, 

mixt).  

        Am stat de vorbă cu cele două fete, ca să 

aflăm mai multe despre ele și performanțele lor. 

Reporter: De cât timp practici înotul? 

L: Practic înotul de când aveam 

3 ani și jumătate. Am început la 

Aqua Sport, la Liceul Dante 

Aligheri în 2014, cu dl antrenor Mihai Petrescu, 

care, din păcate, a fost nevoit să plece și am 

continuat cu dra Paula Grecu. 

I: Eu fac înot de aproximativ 7 

ani și jumătate. Am început tot 

la Dante, eu având un frate mai 

mare care practica deja înotul. Am lucrat cu dra 

Paula Grecu, apoi cu dl Mihai Petrescu, iar, după 
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plecarea acestuia, am revenit în echipa drei Grecu. 

Din august însă, fac înot la bazinul Hamburg. 

 

R: Cum decurge o zi în care aveți și 

antrenamente, și școală? 

I: În fiecare zi avem școală, facem teme înainte de 

antrenamentul de înot și apoi mergem la bazin. 

Eu, când revin acasă, termin restul de teme și mai 

învăț. E destul de obositor. Dar nu mă plâng, mai 

ales că fac ceva ce îmi place. 

R: Care a fost cel mai bun rezultat al tău de 

până acum? 

L: Cel mai bun rezultat este, evident, medalia de 

aur câștigată luna aceasta la Bacău,  la 

Campionatul Național de Poliatlon, dar în vară am 

ieșit pe locul V, la 50m brass, deși avusesem mari 

probleme de sănătate cu 2 zile înainte de concurs. 

I: La fel și pentru mine, am trăit un sentiment 

incredibil, nu am crezut niciodată că vom deveni 

campioane naționale. Adică am visat acest 

moment, dar știm cu toții cât de greu de împlinit 

este acest vis. 

R: Ai fost vreodată nevoită să faci sacrificii 

pentru a avea performanțe la înot? 

L: Da, bineînțeles! Cel mai greu mi-a fost când a 

trebuit să fac antrenamente, deși nu mi se 

vindecase complet o fractură la mână. Anul acesta 

a trebuit să mă trezesc la 5 dimineața, deoarece 

aveam antrenamente la ora 6, apoi trebuia să mă 

grăbesc să merg la școală. A fost foarte greu, dar a 

meritat. 

I: Și mie mi s-a întâmplat să merg la antrenament 

la bazin, deși aveam unele probleme de sănătate, 

însă nu simt că am sacrificat nimic, am redus doar 

timpul de joacă. 

 

R: Ți-a fost vreodată teamă de eșec? 

L: Am avut deseori emoții și multe momente în 

care credeam că nu voi reuși un rezultat bun. 

Chiar în vară, din cauza problemelor de sănătate, 

când antrenorii au dorit chiar să mă retrag din 

competiție, am reușit locul 5 la Campionatul 

Național de înot. 

I: Mi s-a întâmplat să simt că nu sunt destul de 

puternică pentru unele competiții. Dar am făcut tot 

ce am putut la acel moment. 

R: Cine te sprijină cel mai mult? 

L: Cel mai mult mă ajută familia: părinții și 

bunicii. 

I: La fel, părinții sunt sprijinul meu, dar și 

antrenorul. 

R: Când ți-ai dat seama că vrei să practici înot 

de performanță? 

L: Cred că pe la vârsta de 7 ani 

antrenorul i-a sfătuit pe părinții mei 

să mă lase la înot. Dumnealui este 

cel care a văzut în mine un posibil 

campion, m-a susținut și mi-a dat 
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încredere. A fost o ,,chimie” între noi, ca să zic 

așa. 

I: De fapt, cred că antrenorii au fost cei care au 

decis că pot merge la competiții și că am talent la 

înot. 

R: Vi se pare greu sau obositor să faceți atâtea 

antrenamente? 

I: Asta îmi doresc cu adevărat să fac, nu e greu 

când e ceva ce îți dorești din tot sufletul.  

R: Ce îți dorești în viitor? Vei continua să 

practici înotul? 

L: Îmi doresc să fiu campioană Europeană la înot. 

I: Exact, la fel îmi doresc și eu și sper să reușim! 

R: Cui dedici victoriile tale? 

L: Victoriile sunt ale mele, pentru mine! Nu înot 

ca să fac pe cineva fericit, tot efortul este pentru 

că îmi doresc și pot. 

I: Tot mie îmi dedic victoriile, nu câștig medalii 

pentru alții. Cred că e ceva ce trebuie să fac pentru 

ca eu să fiu mulțumită și mândră de mine. 

Prietenii, colegii și profesorii sunt foarte 

mândri de ele și le susțin în continuare, oricare ar 

fi următoarea lor provocare. Le urăm celor două 

campioane succes și sperăm să își îndeplinească 

visul de a deveni campioane Europene și, de ce 

nu, să aducă în viitor României un titlu mondial.  

Succes! 

 

Interviu  realizat de:  

Cârcei Simina,  

elevă în clasa a IV-a D 

Profesor coordonator: Mihalcea Daniela

 

Să facem sport împreună!   
 

Educația fizică și sportul au un rol foarte important în educarea și dezvoltarea unui 

elev, indiferent de vârstă.   

   

(Fotografii inspirate din lucrările elevilor)   
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          Întotdeauna încercăm să fim mai bine pregătiți fizic, să ne menținem o cât mai bună stare de 

sănătate și nu în ultimul rând, să cultivăm comportamente bazate pe respect și încredere, toate acestea 

derivând din competențele generale pe care încercăm să le dobândim în activitatea noastră.   

Faptul că noi, profesorii de educație fizică și sport din cadrul Școlii Gimnaziale 

’’Nicolae  Labiș’’, primim un feedback pozitiv din partea elevilor noștri, ne face și mai responsabili 

în a ne  realiza obiectivele.   

Provocările apărute odată cu declanșarea pandemiei de Covid 19, au fost dificile, însă atât noi, 

cât și elevii noștri, am arătat că ne putem adapta și că putem trece peste toate obstacolele, atât timp 

cât avem aceleași obiective.   

În activitatea desfășurată on-line, nu de puține ori am fost surprinși de implicarea 

elevilor noștri și am încercat și noi să fim la cel mai înalt nivel.   

   

(Fotografii inspirate din lucrările elevilor)   

Faptul că a trebuit să ne desfășurăm lecțiile la distanță, la început a fost dificil, însă văzând 

bucuria întâlnirii cu elevii noștri, ne-a dat speranțe că vom reuși.  

Ideea că uneori elevii ne solicitau acordul de a lucra împreună cu frații sau surorile lor, de 

acasă, în timpul orelor desfășurate on-line, nu ne arăta decât faptul că participau cu plăcere la lecțiile 

de educație fizică și sport.  

Nu putem nega însă faptul că, activitatea desfășurată fizic la școală, ne lipsea deopotrivă și 

nouă dar și elevilor noștri și totodată faptul că această perioadă ne-a ținut pe loc 

privind, performanțele sportive și mai ales cultivarea relațiilor de grup.   

Dar după toată această experiență, putem evidenția lucrurile bine făcute, care cu siguranță, ne-

au făcut să fim mai deschiși, mai flexibili și poate să apreciem mai mult relațiile interumane.   

Chiar dacă în ultima perioadă, olimpiadele și concursurile sportive, la care elevii 

noștri participau, nu s-au mai putut organiza, continuăm să ne mândrim cu elevii care practică 

diferite discipline sportive și care ne bucură de fiecare dată cu performanțele lor.   
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În acest prim articol, dorim să le transmitem elevilor noștri și părinților acestora, că  apreciem 

munca lor și că în continuare îi vom provoca ’’să facem sport împreună!’’   

    

 

 

Echipa profesorilor de educație fizică și sport,   

Pană Elena   

Pistol Anca  

 Ghigeanu Claudia  

Cernea Mircea   

Matache Cristian   

Petrescu Andrei  

Profesor Cernea Mircea 

 

Idei pentru promovarea imaginii școlii 

”E treaba mea să promovez imaginea școlii? Păi nu-i destul cât mă pregătesc pentru ore, nu-i 

suficient cât lucrez cu copiii?! Ce, sunt specialist în marketing și PR? Nu-s suficiente rezultatele mele?” 

Sunt gânduri care poate ne-au cutreierat câteodată și sigur am privit subiectul cu scepticism și o doză de 

negativism. 

Ce să vezi, însă, timpul ne înțelepțește. Acum îmi zic că nu-mi permit să ignor aspectul. De ce? 

Pentru că imaginea școlii egal: 

- atragerea de fonduri o dată cu înscrierea elevilor, 

- legătură dovedită între achizițiile elevilor și reputația școlii, 

- instrument puternic pentru îmbunătățirea semnificativă a tuturor aspectelor școlare, 

- atragerea și menținerea unei echipe competitive, bine pregătite de cadre didactice, 

- asocierea și solidarizarea membrilor comunității cu unitatea de învățământ (performanță). 

 Ce trebuie să facem concret pentru promovarea imaginii școlii? Clasicele variante: bannere, material 

publicitar de toate tipurile, Ziua porților deschise, dar și preocuparea pentru alte aspecte: 

- să ne asigurăm că școala este un spațiu prietenos pentru elevi, devenind deschiși la feedback, 

implicându-ne în proiectele comunitare. Am putea chiar să lăsăm gazonul din curtea școlii să fie călcat 

de picioarele mici ale elevilor noștri sau să le fie covor când desfășurăm orele în aer liber și explorăm 

mediul apropiat, și-l desenăm și-l descriem în cuvinte colorate; 

- să folosim un sistem de simboluri explicit pentru orientarea în spațiul școlii; 

- să avem prieteni în mass media pe care să-i ținem la curent cu evenimentele din școală și să ne ajute, 

semnalând când se apropie un moment important pentru noi; 
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- să popularizăm rezultatele elevilor și absolvenților noștri.  O prietenă de-ale mele spunea (mulțumesc, 

Roxana!) că de câte ori producem câte o „mărgică”, să ne lăudăm cu asta, așa cum făcea și găina babei. 

De ce nu? Să promovăm toate vedetele școlii, să ne bucurăm de performanțele copiilor noștri. 

- să optimizăm site-ul școlii, încluzând o pagină unde să cuprindem mulțumirile (actualizate ale) școlii 

către partenerii săi, dar să asigurăm și un spațiu virtual în care vizitatorii să pună întrebări, să facă 

aprecieri, recomandări; 

- să apelăm la elevii noștri pentru deschiderea unui blog, că tot este o modă ”modernă”, ca să zic așa. Ei, 

cred că de-acolo am afla lucruri inedite despre viața școlii, a copiilor și am și primi niște sugestii. Ar fi 

o sursă autentică de inspirație, dar și de informare a celor interesați. 

 Multe ar putea fi făcute pentru promovarea și îmbunătățirea imaginii școlii. Eu mă limitez la cele 

menționate anterior și vă doresc să vă gândiți în continuare la ceea ce nici prin gând nu vă trece! 

 Totuși, cred că cei mai buni agenți de PR și specialiști de marketing sunt elevii noștri. Când vine 

copilul cu drag la școală, când se simte important la ore, când merge satisfăcut acasă și povestește că a 

mai învățat ceva tare azi, când părintele aude&vede toate astea și le împărtășește cunoscuților, 

publicitatea școlii este garantată! Imaginea școlii înflorește sigur. Iar noi ne vom menține mereu în formă 

și în actualitate.  

Prof. înv. primar: DIANA-GABRIELA GABOR 
 Articol publicat în revista electronică ESENȚIAL ÎN EDUCAȚIE (ISSN 2458-0511/ISSN-L 2067-2675), ediția ian.-dec. 2020) 

Sfaturi pentru colaboratori  

   Stimaţi actuali şi viitori colaboratori ai revistei noastre, 

Pentru a optimiza activitatea desfăşurată, dorim să vă aducem la cunoştinţă următoarele: 

• Materialele pentru revistă trebuie să fie: 

o în format WORD,  

o redactate cu Times New Roman, cu mărimea fontului 12, spaţiere la 1,5 rânduri, 

o scrise obligatoriu cu diacritice, 

o fără greşeli de ortografie, 
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o să conţină la final: numele, clasa autorului și numele profesorului îndrumător, 

o sa nu depășească 2-3 pagini / articol (incluzând și fotografiile atașate articolului). 

• În cazul în care au fost folosite surse bibliografice, în mod obligatoriu acestea trebuie precizate la 

finalul materialului. 

• De asemenea, trebuie să reflecte activităţile şcolare sau extra-curriculare care promovează 

imaginea şcolii şi a celor care îşi desfăşoară activitatea aici. 

• De corectitudinea și originalitatea materialelor sunt responsabili autorii materialelor și 

îndrumătorii. 

• Autorii articolelor care conțin fotografii în care apar elevi se vor asigura in mod OBLIGATORIU 

ca au acceptul părinților pentru publicarea imaginii minorului. 

• Ne rezervăm dreptul de a selecţiona cele mai bune materiale din cele pe care le veţi trimite pe 

adresa de mail a revistei: revista@scoalanicolaelabis.ro. 
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