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Sfintele Paști – Sărbătoarea luminii și a bucuriei 

Odată cu venirea primăverii, anotimpul bucuriei, al luminii și al schimbării, când toată 

natura se trezește la viață, prăznuim cea mai mare sărbătoare creștină: Învierea Domnului sau 

Sfintele Paști. 

Bucuria venirii primăverii o simțim în aerul mai cald, în mugurii care stau să plesnească, 

privind păsările care se întorc, dar mai ales simțim primăvara în lumina tot mai vie și mai 

strălucitoare a soarelui. Ziua a crescut și soarele parcă a prins puteri, chemând natura la o nouă 

înflorire. Oamenii sunt și ei mai veseli și mai luminoși. 

Privind la podoaba cu care se îmbracă natura, verdeața, florile presărate cu îmbelșugare în 

jurul nostru, simțim că totul prinde viață. Deodată cu natura, creștinii se înnoiesc prin post și 

rugăciune, pentru a primi cum se cuvine sărbătoarea Învierii Domnului. Cum își îngrijesc 

locuințele și grădinile în Postul Mare, așa își curăță și trupurile prin post și sufletele prin rugăciuni 

și Taina Spovedaniei, ca să învie sufletește. Sufletele devin mai curate, ochii mai luminoși și 

chipurile pline de bucurie. 

Cu o săptămână înainte de Paște, creștinii participă la procesiunea de Florii. Atunci re-

trăiesc bucuria celor care L-au întâmpinat pe Hristos ca pe un Împărat. Cu o încărcătură 

duhovnicească deosebită, Săptămâna Sfintelor Pătimiri comemorează momentele importante care 

au avut loc în zilele premergătoare Învierii Domnului. În fiecare seară din Săptămâna Sfintelor 

Pătimiri, în toate bisericile ortodoxe se săvârșesc slujbe speciale, denumite denii. 

Prin Învierea Sa, Mântuitorul ne-a adus în suflet bucuria vieții veșnice. Femeile mironosițe, 

pentru curajul și devotamentul cu care L-au slujit, au fost cele dintâi cărora li S-a arătat Hristos, 

adeverind Învierea Sa. Aceeași prețuire le-o arată și Biserica, închinându-le ziua celei de-a treia 

duminici după Paști, ca sărbătoare a femeii creștine. 

Pentru sărbătoarea Sfintelor Paști, sărbătoarea bucuriei și a luminii, românii se primenesc, 

își curăță casele și pregătesc mâncăruri specifice, printre care ouăle roșii, cozonacul și pasca. În 

noaptea de Paști, ei merg la slujba Învierii, de unde vin cu lumânările aprinse până acasă, spunând 

tuturor: „Hristos a înviat!”. În Duminica Învierii sărbătoresc în familie, iar după-amiază se 

întâlnesc în biserică, la slujba vecerniei, după care ciocnesc ouă roșii cu ceilalți credincioși. 

           Diac. Prof. Ichim Gheorghe – profesor de religie 



 

Universul Școlii „Nicolae Labiș” 

Nr. 3 / 2022                                                                                                                                      P a g i n ă  5 | 43 

 

La Paști – George Coșbuc  

 

Prin pomi e ciripit și cânt,  

Văzduhu-i plin de-un roșu soare  

Și sălciile-n albă floare-  

E pace-n cer și pe pământ. 

 Răsuflul cald al primăverii  

Adus-a zilele-nvierii. 

 

Și cât e de frumos în sat!  

Creștinii vin tăcuți în vale  

Și doi de se-ntalnesc în cale  

Își zic: Hristos a înviat!  

Și râde-atâta sărbătoare  

Din chipul lor cel ars de soare. 

 

Pe deal se șuie-ncetisor  

Nevaste tinere și fete,  

Bătrâni cu iarnă vieții-n plete;  

Și-ncet, în urmă tuturor,  

Vezi șovăind câte-o bătrână  

Cu micul ei nepot de mâna.  

 

În ziua de Paști – Elena 

Farago  

 

Toți copii azi se îmbracă  

Cu ce au ei mai frumos  

Și părinți lor le cânta  

Învierea lui Christos.  

 

Și la masă ciocnesc astăzi  

Toți copiii cei cuminți, 

Ouă roșii și pestrițe,  

Cu iubiții lor părinți.  

 

Toți copiii azi sunt darnici  

Căci ei știu că lui Christos,  

Îi sunt dragi numai copiii  

Cei cu sufletul milos.  

 

Și copiii buni la suflet,  

Azi cu bucurie dau,  

Cozonaci și ouă roșii  

La copiii care n-au.  
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CEL MAI PREȚIOS CADOU DE PAȘTE  

 

 Era ziua ciocnirii ouălor vopsite și a Învierii Domnului. Paștele.  

 Mia stătea pe canapeaua învechită și se uita la niște fotografii, tristă, pentru că era un copil 

sărac, care n-avea bani să-și cumpere ceva, nici măcar de sărbători.  

 Locuia cu bunica sa, departe de oraș, într-o cocioabă strâmtă și neaerisită, deoarece părinții 

săi erau în străinătate, la locuri de muncă mai bine plătite.  

 Mia era o fetiță îndrăzneață și realistă. Își dădea seama când trebuie să tacă și când nu.  

- Paște fericit, bunico! a spus ea.   

- Paște fericit, Mia! Să fii sănătoasă și să ai parte numai de bucurii! 

- Mulțumesc! a zis Mia îmbrățișând-o.  

La amiază, Mia mânca puțin pilaf, în timp ce bunica ei ieși din cameră.  

Peste câteva minute, se întoarse cu un zâmbet larg pe buze.  

- Ce s-a întâmplat, bunico?  

- Dimineața rece și luminoasă, însoțită de sulițele soarelui, mi-a umplut inima de 

bucurie!  

- Dar de ce ai ieșit afară? 

- Eeee! Este o taină, copila mea! Vei vedea! 

Mia, devenind curioasă, se ridică și păși în holul casei. Observă două siluete care se 

năpustiră asupra ei și o îmbrățișară.  

- Oooo, Mia! Ce dor ne-a fost de tine! 

- Mama!? Tata!? 

- Da… 

- Nu pot să cred! Mă simt cel mai fericit copil! 

- Știam că o să-ți placă! a spus bunica, cu o voce gâtuită de emoție.  

- Este mai mult decât ,,Îmi place’’! 

Mia se simțea ca și cum totul era în mâinile ei. Totul era familie și iubire.  

- Acesta este cel mai prețios cadou pe care l-am primit vreodată!    

 

 

Moise Sofia, clasa a V-a G 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  

 

 

 
 
 
 
Autor: Antonia Chiriță 
Clasa a IV-a E 
Prof. Coordonator: Dragomir Madalina 
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Iepurașul 

Doua prietene, Oana și Maria împlineau cinci ani de prietenie și doreau să sărbătorescă. 

Oana dorea să meargă la munte, iar Maria dorea la o câmpie cu flori.Maria a pregătit tortul și 

ceaiurile, iar Oana pătura de picnic si hainele. Au ajuns, au pregătit locul, s-au așezat și au 

observat o pisică.Nu au putut rezista și au urmat-o. Cât timp fetele au lipsit, și-a făcut apariția un 

iepuraș ” țop-țop” , care și-a băgat năsucul în tortul fetelor. 

Când s-au întors fetele, au prins iepurașul și l-au adoptat. Au decis să îl numească 

”Prietenie”. 
                                                                                                                           

Autor: Neagu Erica 

Clasa a IV-a E 
Prof. Coordonator: Dragomir 

Madalina 
                             

 

 

 

 

LA PAȘTI 

 

Ziua-i în-așteptare, 

Noaptea-i nerăbdătoare, 

Nu mai e mult 

Și-asculți și-ascult 

Gurile noastre bucuroase  

Cum Te slăvesc, Te iubesc, Hristoase! 

 

Zi sfântă, oh! dar preafrumos, 

Mi-ești ca un sfeșnic luminos!  

Mic și mare  

Îmbrățișează scumpa chemare, 

Doar o dată e Paștele, 

Împreună ni se veselesc viețile.  

 

 

 

 

 

Îngerii, ale raiului-adevărate solii, 

Vin spre noi mii, 

Copiii-s rumeni la obrăjori, 

Parc-ar fi flori, tulburători bujori, 

Printre noi de Cel de sus lăsate 

Să ne fie inimile noastre vindecate. 

 

Minunatele păsări, fericiții fluturi,  

Pân’ la nenumăratele gângănii-I stau-alături 

Și cântă, cântăm, 

Pe Dăruitorul de viață lăudăm, 

Ochii umezi imploră  

Comoară interioară. 

 

Prof. dr. Elena-Alina Grecu  
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“Un paste colorat”  

Autor: Badea Ioana 

Clasa a V-a G 

Prof. Coordonator: Prof. dr. Elena-Alina Grecu  
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AUTOPORTRET 

Salutare! 

Sunt Rebeca; 11 ani am acum. 

Vreau să urmez Medicina,  

Spre viitor să-mi fac drum.  

 

Păr șaten, ochi căprui,  

Mirabel poți să îmi spui; 

Îmi place mult să citesc,  

Mintea să mi-o-mbogățesc.  

 

Eu știu să cânt la chitară 

Și sunt talentată foc; 

Încerc, cu toată munca,  

Să-mi fac timp și să mă joc.  

 

La mâncare, fie între noi vorba,  

Nu-mi plac fețele mofturoase; 

Alimentele și ciorba,  

Ele-s toate sănătoase.  

 

Iată că am terminat,  

Poezia-ați ascultat,  

M-am prezentat negreșit 

Și portretul l-am sfârșit.  

 

Ciuciudău Iuliana-Rebeca, clasa a V-a G 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina   

 

Mika’s Story     

 

      Mika was never interested in making friends or socializing because she always knew that she 

was going to move every year , Mika was tired of starting a new school but everything changed 

one day. 

      She moved in an abandoned house on Rosevell street ,it seemed like everything was dead , 

the trees were hollow inside , there was no nature and no colours ,everything was black and 

white. The house was 3 stories tall, the floors were creaking and in every corner of a room there 

were spiderwebs. Something felt strange like there was something watching her . She discovered 

that her house was 50ft long from the inside and 30 from the outside which didn’t make any 

sense. 

      As she was unpacking her clothes and putting them in the closet she saw a miniature door 

hidden and sealed with some white paint, she tried cutting between the door and wall to see if 
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there was something on the other side but it was locked , Mika didn’t think much of it and went 

to sleep. 

      At 2 o’clock she heard a loud noise that woke her up, she looked around to see if her cat 

Dalia pushed or dropped something on the floor, but she was sleeping right at her feet. As Mika 

turned off her lamp, she saw a small light coming through the cracks of the tiny door in her 

closet and she quickly remembered that her mother found a bag of some old keys in a drawer and 

put them in the hall. 

      As Mika was trying to figure out which key was right, Dalia got up and started hissing and 

meowing at the door, Mika thought she smelled another cat or a rat so she kept looking for the 

right key. 

       After 20 unsuccessful tries she finally found it, it was an old brown rusted key with a strange 

design on it. She opened the door and saw some sort of thin clear paper with the consistency of 

something gooey, Mika grabbed her flashlight and slowly entered the mysterious tunnel, she had 

to crawl because the hole was a bit too small for her. She crawled and crawled after hitting a 

dead end , she was a bit bummed but decided to head back. Suddenly, the tunnel collapsed and 

she fell 10ft on her back and everything went black.                                                           

     A few minutes later she woke up having a dislocated shoulder with no pain but what she saw 

next took her breath away. 

     She was standing right in the middle of an ancient art gallery with stolen art such as the Mona 

Lisa which was stolen in 2136 and was worth 1.367.954.102 $ if found. The ceiling, the floor 

and the walls were all really old and already starting to fall apart, so she had to get out of there as 

soon as possible. Mika found some stairs going up so she started running and calling for her 

parents, but no one answered, she got out the house but there was nobody there not even a single 

bird.  

      If you are wondering how she survived a 10ft fall the answer is she didn’t. She woke up to 

the sound of the alarm clock right after she hit the ground and realized everything was just a 

dream. 

       Written by: Baraitaru Irina 

Clasa: 7B 

Profesor coordonator: Prof. Tascov Andreea 

Visez 

 Visez să fiu o pasăre, să-mi întind aripile și să zbor. Dar îmi e teamă ca nu cumva vântul 

să mă poarte în necunoscut... 

 Visez să fiu un pește, să explorez comorile mării. Dar îmi e frică de undița lacomă... 

 Visez să fiu o floare de câmp, să strălucesc în soare. Dar îmi e frică să fiu prizoniera unei 

vaze... 

 Visez să fiu o scoică, să-mi port perla cu mândrie. Dar îmi e frică să nu-mi fie luată averea... 

 Visez să fiu vântul, să vizitez lumea largă. Dar îmi e frică să mă las condusă de puterea 

mea... 

 Visez să fiu eu însămi, să fiu întotdeauna alături de familie și prieteni, să ajut, să lucrez, să  

iubesc, să creez, să cred. Atunci nu o să-mi mai fie frică de nimic!  

 

Autor: Gabor Ana-Smaranda, Clasa a V-a A 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-Ruxandra 
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Primăvara 

Diminețile de primăvară sunt preferatele mele, în special cele pe care le petrec în casa bunicii 

mele. 

În dimineața de Paște m-am trezit devreme. Soarele strălucea mai puternic decât în alte zile, 

pătrunzând prin perdeaua diafană. Am decis să ies în grădina plină de pomi fructiferi și de flori 

viu colorate, pentru a mă bucura de frumusețea naturii. Noaptea își presărase lacrimile de argint 

pe pătura de smarald care strălucea, mângâiată de razele soarelui. M-am așezat la umbra pomului 

cu cireșe necoapte, iar adierea blândă a vântului mă încânta,  

Am auzit clopotele bisericii care l-au trezit pe cocoșul cel bătrân. Acesta a tulburat liniștea 

dimineții. Animalele au început să se fâțâie de colo-colo și glasurile lor s-au făcut auzite.  Nu-mi 

puteam lua ochii de la florile pline de polen. Albinele s-au autoinvitat în grădina noastră primitoare, 

bâzâind fericite.  

Eram fascinată de grădina bunicii și mi-a fost greu să o părăsesc atunci când glasul mamei m-

a chemat în casă.  

 

Autor: Ionescu Maria 

Clasa a V-a B 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-Ruxandra 

 

FATA CARE CITEȘTE ȘI DANSEAZĂ  

 Mă numesc Bianca și am doisprezece ani. Învăț la Școala Gimnazială ,,Nicolae Labiș’’ din 

București și sunt în clasa a V-a.  

 Am părul de mătase, lung și castaniu, ochii căprui ca niște castane, fața albă ca porțelanul 

și sunt de statură mijlocie. Sunt o persoană sociabilă, bună, modestă, perseverentă și afectuoasă. 

Îmi place să cunosc oameni pentru a comunica între noi și a face schimb de idei. 

Pasiunile mele sunt cititul, dansul, călătoriile și plimbările în aer liber cu prietenii mei. Mă 

relaxează lectura, îmi îmbogățește vocabularul și capacitatea de exprimare, îmi dezvoltă imaginația 

și creativitatea. Prin intermediul cărților, descopăr lucruri interesante, experimentez tot felul de 

stări, emoții și sentimente. Pătrund într-o lume în care totul devine posibil, călătoresc de la lumea 

reală la cea ireală. Fac dans de performanță de patru ani și sunt înscrisă la Clubul de dans ,,Dance 

Fever’’, participând la competiții de dans sportiv. Îmi plac jocurile de creație, ele încântându-mi 

copilăria.  

La școală, materiile mele preferate sunt româna, engleza, italiana și istoria. Prefer pe 

doamna dirigintă, care este mereu alături de noi, are răbdare, lucrurile mari se fac cu răbdare, este 

caldă ca soarele de primăvară și ne învăță numai lucruri bune. Ne este și profesoară de limba și 

literatura română; explică, ne lămurește orice dubiu. Dumneaei îi ajută pe copii să își petreacă 

timpul citind basme, fabule, nuvele, romane și poezii. Faptele sale sunt minunate.    

Îmi place mult școala, îmi iubesc părinții și vreau să-mi văd dorințele împlinite.  

 

Lixandru Bianca-Maria, clasa a V-a E 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  
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CINE SUNT EU? 

Numele meu este Andrei Ștefan. Sunt singurul copil al unei familii calde și iubitoare. Toți 

cei dragi mie mă alintă, îmi oferă siguranță, o adevărată protecție și o copilărie fericită.  

 Am doisprezece ani și sunt destul de înalt. Părul meu este șaten ciocolatiu. Ochii mei căprui 

și strălucitori emană multă căldură. Am o voce calmă și blândă.  

 Sunt un băiat timid, introvertit, îmi place să nu fiu în centrul atenției, mă gândesc bine până 

spun ceva pentru ca spusele mele să nu fie interpretate greșit de ceilalți.  

 Din acest an școlar am început să învăț într-o școală nouă, frumoasă, care îmi oferă multe 

oportunități de învățare. M-am adaptat la această importantă schimbare și mi-e bine printre colegii 

mei.  

 Sunt o persoană sinceră, iubitoare de adevăr și credincioasă. Sunt un copil generos și îmi 

place să ajut.  

 Mă pasionează matematica, dar și lectura. Cititul îmi place mult, deoarece mă ajută să 

descopăr personaje interesante, înzestrate cu puteri supranaturale, îmi dezvoltă vocabularul și 

exprimarea frumoasă. 

 Navigarea pe internet și jocurile online stau printre pasiunile mele. Atunci când vremea 

este frumoasă, îmi place să fac drumeții împreună cu părinții mei pentru a descoperi locuri 

deosebite din minunata noastră țară.  

 Așa sunt eu, iar persoanele din jurul meu mă iubesc pentru cine sunt.  

 

Vasile Andrei Ștefan, clasa a V-a G 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina     

 

PRIETENUL MEU 

Prietenul meu este grăsuț,  

Dar și foarte drăguț; 

E inteligent, are carte 

Și mănâncă numai tarte.  

 

Are un cățel frumos,  

Care este curajos.  

Ar străbate lumea-ntreagă 

Și ar face șagă.  

 

El sare mereu în ajutor 

Și este muncitor; 

E jucăuș,  

Dar și ghiduș.  

 

Ochii par stele 

Și nu uită să se spele; 

Este ’nalt, nu-i cu gura mare 

Și-i plac baladele populare.  

 

El este puternic, 

Dar și energic;  

Este drept, curajos 

Și curios.  

 

Am un prieten grozav,  

Unul brav.  

El e prietenul meu mare,  

Iar eu îl apreciez tare.  

 

Ion Daniel, clasa a V-a G 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  
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București, România, 13 martie 2022 

 

 

Draga mea prietenă,  

 Te salut de aici, de la București; știu că scrisorile sunt mai puțin folosite astăzi, dar am 

decis că ar fi interesant să plece o scrisoare de acasă, din România, în Franța. 

 Aș fi putut să îți trimit un e-mail în care să spun cum mi-am petrecut vacanța în Egipt și ar 

fi ajuns în mai puțin de două secunde, nu în două săptămâni ca scrisoarea, însă îmi place stilul mai 

vechi.  

 Am fost de curând în Egipt, am văzut multe lucruri care, dacă nu mergeam acolo, nu 

credeam că există și m-am bucurat. Cele paisprezece zile pe care le-am petrecut în țara arabă au 

fost uimitoare, am stat la un hotel de mâna întâi. Singurul lucru care mă putea opri din relaxare era 

căldura, căci Egiptul este o țară fierbinte. Cel mai mult mi-a plăcut vizita la marile piramide, care 

sunt un simbol al Egiptului antic. Drumul cu cămila până la celebrele piramide mi s-a părut lung, 

dar a fost distractiv. Interiorul piramidelor era auster, întunecat, însă atractiv pentru turiștii 

numeroși; ghidul ne-a spus că faraonii își depuneau comorile în piramide, acest lucru le face atât 

de interesante.  

 Ți-am pregătit un cadou pe care ți-l voi oferi când vei fi acasă, draga mea.  

 Până atunci, îți doresc succes la examenele care urmează.  

 

Cu multă dragoste, Sonia    

 

  Lixandru Sonia Maria, clasa a VI-a C 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  

 

 

 

                                      

Ziua Francofoniei 

Francofonia, este sărbătorită pe data de 20 martie în fiecare an, de Ziua Internațională a 

Francofoniei. 

Organizația Internațională a Francofoniei este o organizație internațională  care reunește 

state și guverne de pe cinci continente. 300 de milioane de francofoni sărbătoresc limba lor 
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comună, limba franceză, și diversitatea Francofoniei, prin cuvinte, concursuri, spectacole, 

festivaluri de film, întâlniri literare, întâlniri gourmet, expoziții de artă. 

România intră pe lista ţărilor francofone, încă din anul 1993. La momentul actual, limba 

franceză este a cincea limbă cea mai vorbită în lume, iar în România este studiată în majoritatea 

școlilor, ca limbă secundară, dar și ca limbă principală în școlile sau liceele cu profil intensiv sau 

bilingv. 

Și elevii școlii noastre, de la clasa a VI-a D, au sărbătorit Francofonia, realizând proiecte 

impresionante despre feluri de mâncare și deserturi specifice gastronomiei franceze, sub 

îndrumarea doamnei profesor de limba franceză Ciobanu Corina. 

Vive le français!                     
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 Prof. coord. limba franceza, Ciobanu Corina 
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Povestea Ericăi 

 Era o zi obișnuită dintr-un viitor îndepărtat, iar Erica tocmai terminase școala online.  

      Nu înțelegea de ce tocmai ea avusese teribilul ghinion de a fi născută pe douăzeci și nouă 

februarie. 

      — Îmi doresc atât de mult să fi venit pe lume cu o zi mai devreme! Așa nimeni nu ar mai 

face glume pe seama mea. 

      Biata fată își sărbătorise ziua de naștere doar de două ori, dar ea avea opt ani. Unii colegi 

se purtau foarte urât și îi spuneau că are doi ani, că este un bebeluș și, astfel, ea se simțea respinsă 

de cei din jur, preferând singurătatea. 

      De mult timp voia să facă ceva ca să nu mai fie rănită de vorbele aspre care o jigneau, dar 

acum chiar îi venise ideea perfectă. 

      — Trebuie să mă apuc de treabă! În sfârșit, cu ajutorul acestui plan, voi schimba părerea 

tuturor despre mine! 

      Își propusese să construiască un robot, care va putea să o ducă în spațiu. Acolo vor 

introduce Terra într-o bulă indestructibilă și nu o vor elibera până când anul nu va avea, mereu, 

366 de zile. 

       După cinci luni de muncă neîntreruptă, a reușit! L-a creat pe Bipax, un roboțel foarte 

drăguț, puternic, inteligent și cu simțul umorului, care urma să o ajute în aventura cosmică. 

      Era ziua cea mare, ziua decolării. S-au înălțat prin aer cu o viteză de neînchipuit, până când 

au devenit un punct minuscul și negru. Peste câteva ore, Erica se bucura de o priveliște deosebită. 

Miliardele de stele cu o strălucire orbitoare o înconjurau, sclipeau și se roteau, hipnotizând-o. Era 

extraordinar de frumos! 

      — E timpul, Bipax! Activează bula! 

      Optsprezece ore au ținut Pământul pe loc și, imediat ce s-a format încă o zi, au eliberat 

planeta. 

      În drum spre casă, cei doi amici au văzut stele căzătoare. Ericăi i s-a părut grozav, dar apoi 

a fost speriată de un zgomot asurzitor. O cometă stricase unul dintre propulsoarele robotului. Din 

fericire, au putut ateriza. Protejată de capsula din interiorul lui Bipax,  fata nu a pățit nimic, dar 

prietenul ei s-a distrus la contactul cu solul.  

      A început să plângă, iar printre lacrimi, a observat ceva foarte ciudat. Clădirile se unduiau 

ca o pană, în bătaia vântului. Oamenii alergau pe străzi și râdeau malefic, animalele căpătaseră 

înfățișări monstruoase și plantele care cu puțin timp în urmă aveau culoarea smaraldului, erau 

negre și ofilite. 

Disperată să găsească o soluție pentru a readuce totul la normal cât mai repede și ostenită 

de călătorie, a adormit. 

      După ce a deschis ochii, s-a bucurat foarte tare, deoarece realizase că totul fusese doar un 

coșmar. Era din nou la ea în cameră, în patul ei confortabil. Și-a spus că nu va încerca niciodată să 

schimbe lumea, ci va învăța cum să trăiască în armonie cu aceasta. 

 

Autor: Sîrbu Andreea Cristina Alexandra 

Clasa a V-a B 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-Ruxandra 
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 Banda desenata 
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Lutul și produsele tradiționale din lut 

Lutul este o rocă sedimentară cu 

granulație fină, alcătuită dintr-un amestec de 

silicați și din fragmente de cuarț, mică etc. Acesta 

este, de fapt, un amestec de nisip, nămol și argilă, 

în care niciunul din elemente nu predomină. 

Lutul se obține, în general, din argilă, care 

este folosită la realizarea ceramicii tradiționale. 

Argila poate fi de culoare albă (caolinul), albastră 

(când dispune de o concentrație mare de cupru și 

crom), verde (bogată în oxid de fier), roșie, 

galbenă etc.  

 

 

 

Lutul poate fi combinat cu alte materiale, 

comprimat și ars în cuptoare, iar întrebuințarea sa 

principală este în olărie și sculptură. Totodată, 

deoarece este un material economic și prietenoscu 

mediul, este folosit adesea în lucrări de 

construcții. 

 

În prezent, cele mai cunoscute tehnici de obținere a 

produselor din lut sunt: 

1. Modelarea liberă - este procedeul cel mai vechi şi individual, prin care bucăţi de lut de diferite 

forme și mărimi (bile, funii, sfori, împletituri etc.) sunt adesea unite între ele prin lut mai moale. 

Produsele obţinute în acest fel nu pot fi folosite pentru a obţine seturi, pentru că nu sunt identice; prin 

această tehnologie se obţin numai produse unicat. 

2. Olăritul - permite obţinerea unui număr mai mare de produse de acelaşi fel, folosind roata olarului. 

Deși era cunoscută în Grecia Antică încă din epoca bronzului, roata olarului a apărut mai târziu în 

spațiul balcanic, în jurul anului 450 î. Hr. 

3. Modelarea în stare plastică a unor amestecuri din argilă - se obțin, astfel, materialele ceramice. 

Amestecul obţinut din argilă și alte materiale se încălzeşte şi, prin ardere, se întăreşte. 

În epoca neolitică, au existat și alte tehnici de modelare, precum: 

✓ frământarea unui boț de lut și scobirea lui, tehnică folosită la vasele de dimensiuni foarte mici, 

miniaturale. 
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✓ tehnica “au columbin” - Se realiza 

mai întâi fundul rotund și plat al 

vasului, peste care se așezau colăcei 

din lut cu diametru variabil. Ultima 

operație era netezirea pereților atât la 

exterior, cât și în interiorul vasului. 

✓ construirea vasului din fâșii, din 

benzi de argilă, care se lipeau de 

fundul vasului. 

Produsele ceramice obținute prin 

presare, turnate în forme crude sau uscate și 

apoi arse, pot fi utilizate sub formă de: 

• cărămizi pentru construcții: sunt 

produse ceramice brute, folosite în 

zidăria de rezistență; 

• materiale ceramice pentru învelitori: 

țigle, coame, olane pentru 

acoperișuri, etc; 

• produse de ceramică fină: plăci din 

gresie ceramică, plăci din faianță, 

porțelan; 

• dale de pavaj pentru trotuare; 

• produse ceramice refractare, 

caracterizate prin rezistență mecanică 

și chimică la temperaturi înalte, cum 

ar fi cărămizile din șamotă, care sunt 

folosite la coșurile de fum și la 

pereții cuptoarelor; 

• produse tradiționale din lut: vase de 

bucătărie, obiecte de uz casnic, 

obiecte decorative, etc.

 

În Balcani, deci și pe teritoriile străvechi ale 

României, legenda spune că lutul și 

calitățile acestuia au fost descoperite atunci 

când oamenii au căptușit coșul de nuiele, în 

care se depozitau grânele, cu pământ. Lăsat 

la soare, acesta s-a uscat într-un fel care i-a 

determinat să încerce să fabrice vase din lut 

galben. 

 



 

Universul Școlii „Nicolae Labiș” 

Nr. 3 / 2022                                                                                                                                                        P a g i n ă  21 | 43 

Pe teritoriul de azi al României, olăritul a apărut acum 4.600 de ani, iar de atunci datează primele 

obiecte de ceramică descoperite de arheologi, împodobite cu zgârieturi și decorații liniare. Mai apoi s-au 

adăugat elemente bizantine pentru ca, pe măsura trecerii timpului, specificul românesc rural să fie foarte 

pronunțat. 

Istoricii au reținut pe teritoriul României trei civilizații ceramice: în Muntenia – tipul Boian, în 

Moldova – ceramica cucuteniană și în Transilvania – ceramica zgâriată.  

Tehnica și decorul diferă de la zonă la zonă: ceramica moldovenească este deosebită comparativ cu 

cea transilvăneană și oltenească, acestea trecând la nivel de artă, în vreme ce ținuturile Munteniei s-au 

rezumat la vasele de imediată utilitate.  

Vârful artei românești îl reprezintă 

ceramica de Horezu-Vâlcea, aflată în lista 

patrimoniului cultural imaterial UNESCO și 

celebra ceramică neagră de la Marginea-

Suceava. Cele mai importante centre de olărit 

din România se află în Corund, Horezu și 

Marginea 

 

 

 

La Corund-Harghita, până și lutul este extras dintr-un anumit loc, iar tehnica permite inclusiv 

crearea vestitei ceramici negre (cenușiu spre negru, culoare obținută prin înăbușire). Elementele decorative 

provin din viața rurală și din credință, iar cel mai des întâlnite sunt laleaua, floarea de colț și cocoșul de 

munte. 

În comuna Marginea, din Suceava, existau cândva 60 de ateliere de olărit. Ceramica neagră creată 

aici este unică în Europa, atât prin tehnica de ardere (cuptoare închise în partea superioară și la gurile de 

foc), cât și prin forma vaselor (oale înalte, cu mănuși, cu două toarte, ulcioare, vaze, străchini) sau 

decorațiuni (linii frânte, spirale, desene stilizate etc.). 

În Oltenia, faimă mondială a căpătat ceramica de Horezu, lucrată de meșterii populari după tehnici 

vechi de peste 2000 de ani. La decorarea vaselor, aceștia folosesc deseori culorile verde, albastru, brun, 



 

Universul Școlii „Nicolae Labiș” 

Nr. 3 / 2022                                                                                                                                                        P a g i n ă  22 | 43 

roșu-portocaliu, iar ca elemente decorative predomină spirala, stelele, cocoșul, pomul vieții, linia ondulată 

(calea rătăcită), cercurile concentrice, spicul de grâu sau soarele. 

Bibliografie: 

1. https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/traditii/6412-o-poveste-a-lutului-rostita-din-

prahova.html 

2. http://casedinlut.ro/case-din-lut-acasa/istoric-ce-este-lutul/ 

3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Argil%C4%83 

4. https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-

a/Educatie%20tehnologica%20si%20aplicatii%20practice/U0MgQ0QgUFJFU1MgU1JM/book.html

?book#60  

 

Autori: Enuică Maria Anastasia, Ungureanu Ioana Alexandra 

Clasa: a VII-a C 

Profesor coordonator: Chirescu Emil 

 

 

ROLUL ȘI EVOLUȚIA MESERIEI DE SECRETAR 

Secretarul reprezintă persoana care conduce secretariatul într-o întreprindere sau într-o instituție, 

lucrând pe lângă conducerea instituției sau întreprinderii respective. 

O abordare evolutivă a meseriei de secretar nu se poate realiza decât în contextul evoluţiei istorice a 

managementului şi a mijloacelor de comunicaţie. Încă din fazele de început, în practicarea acestei meserii, 

descoperim trei coordonate esenţiale care i-au marcat funcţionarea până astăzi: 

- meseria de secretar a apărut şi a funcţionat întotdeauna pe lângă factorii de decizie ai vieţii economico- 

sociale;  

- tratarea informaţiei scrise, a stat la baza acestei activităţi   

- confidenţialitatea, a constituit o cerinţă esenţială sub aspect deontologic. 

  Coordonata confidenţialităţii este sugerată chiar de termenul „secretar”(ă), provenind din latinescul 

„secretum” (secret, taină) şi desemnând o persoană care ştie şi păstrează secrete. 

Sub aspect practic, meseria de secretar precedă – în timp istoric, apariţia denumirii sale. 

Dacă ţinem cont de faptul că primele forme ale scrierii au apărut din necesităţile administraţiei de stat de 

a emite dispoziţii, de a da ordine şi a administra bunuri, putem lega apariţia acestei meserii de casta scribilor, 

secretarii autorităţilor, consideraţi a constitui prima celulă a birocraţiei, în Orientul Antic. 

În special, în perioada faraonilor egipteni, scribii au fost printre primii colaboratori specializaţi în 

comunicarea scrisă.  

Problema confidenţialităţii se punea, la vremea respectivă, numai pe cale orală, fiind extrem de rare 

persoanele care ştiau să citească. Aşa se explică şi practica unor autorităţi de a tăia limba scribilor, spre a se 

asigura de păstrarea secretului profesional. 

       Termenul  grammatikos denumind în limba greacă şi profesia de “secretar”, poate fi considerat cel mai 

sugestiv, în ceea ce priveşte posibilităţile asocierii acestei meserii cu începuturile scrierii.  

https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/traditii/6412-o-poveste-a-lutului-rostita-din-prahova.html
https://www.lumeasatului.ro/articole-revista/traditii/6412-o-poveste-a-lutului-rostita-din-prahova.html
http://casedinlut.ro/case-din-lut-acasa/istoric-ce-este-lutul/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Argil%C4%83
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Educatie%20tehnologica%20si%20aplicatii%20practice/U0MgQ0QgUFJFU1MgU1JM/book.html?book#60
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Educatie%20tehnologica%20si%20aplicatii%20practice/U0MgQ0QgUFJFU1MgU1JM/book.html?book#60
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Educatie%20tehnologica%20si%20aplicatii%20practice/U0MgQ0QgUFJFU1MgU1JM/book.html?book#60
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Treptat, prin trecerea de la un sistem economic la altul şi prin evoluţia mijloacelor de comunicaţie, se 

conturează alte coordonate funcţionale ale acestei profesii. 

In perioada feudalismului, odata cu schimbările produse în sistemele de conducere prin apariţia anumitor 

grade de ierarhizare si, prin apariţia hârtiei ca suport informaţional, munca de secretariat capătă contururile 

specializării.  

Astfel, persoana desemnată cu titlul de secretar, în Evul Mediu, se ocupa de corespondenţa monarhului sau 

a unor înalţi demnitari. Aceasta presupunea menţinerea în continuare, a sarcinilor iniţiale de caligrafiere a 

textelor, la care sau adăugat alte operaţiuni de expediere dar şi de evidenţă a circulaţiei documentelor scrise.  

In epoca modernă, odată cu pătrunderea maşinilor de scris mecanice în structurile administrative, imaginea 

secretarei se va asociata atât de profund cu acest mijloc de imprimare a textelor, încât activitatea sa se va 

confunda până în epoca contemporana, cu aceea de dactilograf.  

Trebuie să precizăm, însă, că din punct de vedere istoric, această meserie a aparţinut bărbaţilor, până la 

începutul secolului XX, când au început să fie promovate drepturile cetăţeneşti refuzate femeii secole de-a 

rândul.  Nici Revoluţia Franceză cu ideile ei luminoase nu a avut curajul să lanseze femeia în viaţa 

administrativă, dar a declanşat goana după o egalitate de sexe. 

În  poca contemporană, conform statisticilor, 95% din funcţiile de secretar sunt ocupate de femei, în special 

în ţările Europei Occidentale, ele dovedindu-se mai dotate decât bărbaţii în domeniul competenţei sociale şi 

al inteligenţei emoţionale. Se conturează, astfel, noi cerinţe, privind practicarea acestei profesiuni. 

Managementul modern, cristalizat ca ştiinţă tot la începutul secolului XX, dezvoltă noi valori, privind 

resursele umane şi resursele informaţionale, la aceasta aducându-şi contribuţia ştiinţe precum sociologia, 

psihologia, ergonomia. 

Noile dimensiuni ale managementului au presupus, desigur, şi reevaluarea auxiliarului său de bază, 

secretariatul.  

În spatele acestui curent ascensional se află şi dezvoltarea continuă a tehnologiilor informaţionale şi 

comunicaţionale care au revoluţionat viaţa birourilor. Astăzi, competenţele secretariatului impun în egală 

măsură, cunoştinţe, informaţii şi deprinderi cerute muncii tradiţionale secretariale la care se adaugă altele noi: 

domeniul biroticii. Abordând, cerinţele actuale ale acestei profesiuni, la modul general, putem enumera: 

stăpânirea procedeelor de citire şi scriere rapidă; utilizarea calculatorului în editarea de texte şi pentru baze de 

date; utilizarea celorlalte aparatelor de tratare a informaţiei şi comunicaţie; cunoaşterea principiilor de 

organizare a timpului şi a documentelor; posedarea şi exercitarea a 1-2 limbi de circulaţie internaţională; 

cunoştinţe generale de statistică şi contabilitate; abilităţi de comportament în relaţiile cu publicul şi alţi factori; 

Din această perspectivă, activitatea secretariatelor devine tot mai complexă şi specializată.  

Secretara este tot mai implicată în procesul de gândire fiind nevoită de multe ori să preia părţi din 

activităţile conducerii spre a le prelucra independent, să gestioneze fluxuri de informaţii şi timpul managerilor, 

să manevreze mijloace tehnice de tratare a informaţiei şi de comunicaţie. 

    Cu privire la perspectivele acestei profesii, în lumea occidentală s-au exprimat trei curente de opinie:  

a) într-o primă categorie se încadrează cei care consideră că rolul secretarei este depăşit şi că în viitor va 

dispărea. Argumentele care se aduc în acest sens, privesc evoluţia rolului calculatorului pentru activitatea 

fiecărui manager şi de aici, ideea că, în timp, calculatorul va ajunge să suplinească rolul secretarei; 

 b) în a doua categorie pot fi încadraţi cei care consideră ca, dimpotrivă, rolul secretarei este în continuă 

creştere şi că nici calculatorul nici altceva nu va reuşi s-o suplinească; 

c) un al treilea curent, susţine că, în perspectivă, secretara îşi va depăşi statutul profesional actual, fiind tot 

mai implicată în activităţi paraprofesionale în care competenţele ei să impună cunoştinţe noi din alte domenii 

(economie, management,  juridic), alături de cele tradiţionale. 

http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteADM/secretariat/9.htm#_ftn3
http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteADM/secretariat/9.htm#_ftn6
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 Privită din această perspectivă, activitatea secretariatelor nu va mai fi exercitata de oricine şi oricum. În ţările 

occidentale se experimentează şi testează pentru viitor, secretariate pe domenii, echipe de secret ariat pentru 

prestări de servicii birotice sau pentru lucru la distanţă.  

Activitatea de secretariat se exercită în toate sistemele economico-sociale, inclusiv în firme, indiferent 

domeniul acestora de activitate. Componenta structurala cu rol complementar pe lângă un post de conducere, 

secretariatul efectuează lucrări de natura administrativa, de rutina, pentru degrevarea titularului funcţiei în 

cauză.  

În echipa manager-secretară, o sarcină unică este finalizată prin contribuţia celor două persoane. Astfel, 

managerul concepe un document, sau aplică o rezoluţie pe o cerere. Secretariatul va prelua, în continuare, 

toate operaţiunile ce ţin de redactarea, stilizarea, distribuirea sau memorarea informaţiilor prelucrate.  

Complexitatea procesului de muncă, variază în funcţie de dimensiunea şi complexitatea structurii 

organizatorice, de stilul de management, de dotarea tehnică şi nivelul de pregătire al secretariatului.  

Literatura de specialitate, privind managementul competitiv, consideră că utilizarea eficace a 

secretariatului, constituie o modalitate esenţială de amplificare a eficacităţii muncii manageriale. 
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Secretar Nistor Camelia 

 

ÎN CARTEA MEA PREFERATĂ  

 

 Într-o zi, pe când eram acasă, ca să nu mă mai plictisesc, am zis să mă apuc să citesc. Am luat cartea 

scrisă de Erin Hunter, ,,Pisicile Războinice’’. M-am așezat în pat și am deschis volumul întâi, ,,În inima 

pădurii’’.  

 Deodată mi-a venit o idee. În loc să o citesc, ce ar fi dacă aș intra eu în carte? Zis și făcut. M-am aruncat 

în ea.  

 Pluteam în lumina literelor, a cuvintelor care vorbeau întruna, a semnelor de punctuație care alergau 

de colo colo.  

 Am ajuns într-o pădure deasă ca părul, liniștită ca răsuflarea copacilor și frumoasă. Când am atins cu 

picioarele pământul cald, mi-am dat seama că eram o pisică. Blana îmi era albă, ochii aveau o culoare plăcută, 

albastru-vernil.  

 M-am plimbat un pic prin pădure, fără o direcție anume, până când, pe nepusă masă, am ajuns la un 

fel de cort din buruieni și liane foarte mari.  

 Am intrat în adăpost și brusc am auzit:   

• Intrus! Prindeți-l! 

Și mai multe pisici au sărit la treabă și m-au dus lângă un pisoi portocaliu ca focul.  

• Bună! Pe mine mă cheamă Roșcovanul, a spus pisoiul.  

În fața noastră era o stâncă mare, mare, pe care stătea o pisică îmbrăcată frumos, în albastru-argintiu. 

O chema Stea Albastră și se afla în fruntea Clanului Tunetului. 
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 Aceasta a pălăvrăgit o vreme, apoi a spus că pe Roșcovan o să-l cheme de-acum Labă de Foc și o să 

fie ucenic. 

 A ajuns la mine, dar înainte să spună ceva, am văzut-o cum a rămas șocată. M-am uitat în jos și lăbuțele 

mele dispăreau.  

 M-am trezit în pat și am înțeles că timpul meu de a mă băga în carte expirase. Și am continuat să citesc 

mai activ ca oricând, întâmplările le vedeam cu ochii minții și simțeam ceea ce simțeau personajele.  

 

Alexandru Raluca, clasa a V-a E 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina      

 

 

 

 

ÎN BASM  

 

 Dintre toate poveștile ,,Făt-Frumos din lacrimă’’ scrisă de Mihai Eminescu este preferata mea. Am 

citit-o odată și mi-a plăcut atât de mult, încât am vrut să o recitesc.  

 Când am deschis cartea, a început să strălucească, asemeni unui portal magic, și m-am trezit lângă Făt-

Frumos într-o pădure de argint. Nu înțelegeam ce mi se întâmplă, că Făt-Frumos înainta hotărât, prin pădurea 

care plângea, cu izvoarele ce murmurau, spre o fată frumoasă cu părul de aur, cu ochii albaștri, cu o haină albă 

și lungă ca o mantie de nea.  

 Povestea se desfășura în fața mea și am aflat repede că fata era a Mamei-pădurilor. Bătrâna urâtă s-a 

bătut cu Făt-Frumos. Pentru că am crezut că va fi învins, bazându-mă pe cunoștințele mele din ,,Mortal 

Kombat’’, un joc de luptă, am pus mâna pe buzduganul cel greu și am inițiat un atac fulger împotriva ei. Lupta 

a continuat-o tot Făt-Frumos, dar mi-a mulțumit pentru clipele de răgaz pe care i le-am oferit ca să bea putere.  

 Brusc am auzit vocea mamei grijulii: ,,Trezește-te, trebuie să te pregătești de școală!’’.  

 Astfel, am trăit alături de personaje o întâmplare fantastică! 

 

Marcu Vlad-Ștefan, clasa a V-a E 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina    

 

 

POVESTEA JOCULUI PROVOCĂRILOR  

 

 Era o zi senină de primăvară și Adam, un băiețel de șase ani, se juca cu Radu, care era de aceeași 

vârstă, jocul provocărilor.  

 Este un joc la care participă doi copii. Primul aruncă un băț, iar al doilea încearcă să rostească cel mai 

lung cuvânt pe care îl știe. Dacă al doilea participant la joc nu termină de pronunțat cuvântul până când bățul 

atinge pământul, cel dintâi copil îi dă o provocare, dar dacă termină, atunci participantul este scutit de aceasta.  

 Ei bine, Adam nu a reușit să spună cuvântul, că bățul a și aterizat pe pământ. Atunci, Adam și-a dat 

seama că trebuia să primească o provocare de la Radu, aceea de a ajunge în mijlocul Pământului.  

 Seara, supărat, Adam s-a dus la tatăl lui și i-a spus toată tărășenia. Acesta i-a zis: 

• Dragul meu copil, tu nu vei putea ajunge în mijlocul Pământului.  

• De ce, tati? Dacă nu reușesc să îndeplinesc provocarea, Radu o să spună că nu pot 
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să fac nimic!  

• Nu, răspunse tatăl băiatului, nu o să spună asta, deoarece dacă tu nu o poți împlini, 

va ști că provocarea este una irealizabilă.  

• Bine, tati! răspunse Adam cu conștiința împăcată.  

A doua zi, Adam s-a dus la Radu și i-a spus: 

• Ieri-seară, tati mi-a zis că provocarea pe care ai ales-o este irealizabilă! 

• Da, spuse el, mi-am dat seama că nu era bună provocarea, dar era prea târziu! Îți voi 

da să faci două rostogoliri la sport! mai zise el apoi.   

• Această provocare este foarte bună, o să-mi facă plăcere s-o îndeplinesc! Pe mâine! 

Radu și Adam s-au îndreptat spre casele lor când soarele se pregătea să apună, iar luna să răsară.    

 

Moise Iancu Matei, clasa a V-a G 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  

 

 

EU SUNT… 

Salut! Eu sunt T.C., am 9 ani jumatate, iubesc natura si lectura. Citesc zi de zi inainte de somn, uneori 

chiar si ziua daca prind o carte foarte interesanta. Probabil ca multi dintre voi credeti ca a citi este plictisitor. 

Ei bine…nu e chiar asa, in sensul ca nu toate cartile sunt plictisitoare, dati-le o sansa! Cartile imi deschid parca 

o usa mare spre o lume noua unde totul se desfasoara asa cum vreau eu. Si ca totul sa para mai interesant, mi-

am facut chiar un tabel cu toate cartile citite, fiecare cate pagini a avut si am ajuns la un total de 16952 de 

pagini… fara ultima serie citita, o suberba aventura impatita in 3 volume despre care va voi vorbi mai in cele 

ce urmeaza.   

“Casa secretelor”  scrisa de Chris Columbus si Ned Vezzini este cea mai tare serie citita de pana acum! 

Este vorba despre trei frati care au parte de aventura, fantezie, mister, istorie si ceva comedie in noua lor casa 

unde s-au mutat de curand.   

Primul volum ne arata cum a inceput totul, avem de a face cu razboinici medievali, pirati amenintatori, 

uriasi si o vrajitoare rea. Al doilea volum ne surprinde si mai mult pentru ca in primul rand… ce cauta un tanc 

in Colosseum?!! Hm… Roma antica, monstrii in muntii inzapeziti ai Tibetului, al Doilea Razboi Mondial si 

pe deasupra sa treci prin toate ca adolescent! In al treilea volum cei trei frati trebuie sa se intoarca in lumea 

cartilor pentru a infrunta extraterestrii, dinozauri si creaturi monstruoase venite din adancuri.   

Toate aceste aventuri se petrec in mare parte in cartile scrise de un personaj din seria cartilor, ce ziceti 

de acest lucru? Tot nu v-am convins sa o cititi? Atunci ce spuneti de faptul ca atat de mult m-a acaparat incat 

am citit toate volumele a cate 400 de pagini fiecare in 5 zile?  

Daca vrei sa aflii ce carti am mai citit inainte sau daca vrei sa imi spui parerea ta despre “Casa 

secretelor”, astept un feedback de la tine la adresa de email: niculae.tudor.costin@scoalanicolaelabis.ro sau, 

de ce nu, chiar in numarul urmator al revistei scolii.  

Data viitoare va voi scrie despre un concurs de lectura (da…exista asa ceva!) care va poate aduce 

premii si, bineinteles despre urmatoarele carti pe care le voi citi.  

Si nu uita: Ai atatea vieti cate carti ai citit.  

Autor: NiculaeTudor 

Clasa a IV-a E 
Prof. Coordonator: Dragomir Madalina 

 

mailto:niculae.tudor.costin@scoalanicolaelabis.ro
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COMUNICAREA EFICIENTĂ ÎN ȘCOALĂ 

Comunicarea reprezintă abilitatea unei persoane de a transmite, a prelucra și a utiliza informațiile în 

cadrul unor interacțiuni sociale. Procesul de comunicare cunoaște mai multe forme de manifestare 

(comunicarea intrapersonală, comunicarea verbală, comunicarea nonverbală etc.), care au fost studiate, de-a 

lungul timpului, de mai mulți psihologi și specialiști în domeniu.  

De asemenea, modul în care se realizează comunicarea influențează informațiile transmise și 

calificarea relației cu interlocutorii. Comunicarea rămâne un produs al acțiunii umane, care trebuie să se 

bazeze pe consolidarea relațiilor cu cei din jur și pe evitarea unor situații conflictuale. De aceea, pot fi 

identificate câteva principii pe care interlocutorii trebuie să le respecte în cadrul unei situații de comunicare: 

• principiul ascultării – respectarea interlocutorului, oferindu-i dreptul la opinie și exprimare; 

• principiul empatiei – înțelegerea perspectivei interlocutorului, a mecanismelor care stau la baza unui 

anumit comportament; 

• principiul adaptării la o anumită situație de comunicare; 

• principiul încrederii – atitudinea manifestată față de interlocutor la nivelul unei situații de comunicare. 

Prin aplicarea celor patru principii amintite, fiecare persoană își va defini un stil propriu de comunicare, 

iar dialogul va deveni mai deschis, se va crea un mediu pozitiv, iar imaginea profesională a interlocutorilor se 

va îmbunătăți.  
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O STRADĂ SENTIMENTALĂ 

O stradă fericită,  

O stradă îngrijită,  

Ca orice stradă în lucrări,  

Are și niște scăpări.  

 

De la o mică portiță,  

Cu un suflet mare de mamiță,  

Ce are grijă de un cățel,  

Cățelul măricel și frumușel.  

 

Un uriaș bloc impunător 

Se ceartă cu zâmbetul tuturor,  

Mai e un bloc sfios,  

El este prietenos.  

 

O grădină – o paradă,  

Primește toți copiii de pe stradă,  

E înconjurată de un gard țepos,  

Care înțeapă și e morocănos.  

 

Cele cinci căsuțe micuțe 

Sunt indiferente și prostuțe,  

Grădina mare și plină de pietricele  

Își închide cu lacăt cele zece zăbrele.  

 

Un părculeț prietenos,  

El nu stă acolo de prisos,  

Toți oamenii și câinii laolaltă  

Țin strada noastră împăcată.  

 

Bârsan Călin Constantin, clasa a V-a G 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  

 

 

CĂLĂTOR  

 

Tudor, mare călător,  

La fel ca Apolodor, 

Cutreieră lumea în lung și-n lat, 

Doar Rusia n-a bifat.  

 

Parcuri, castele și muzee,  

Descrise toate în nuvele, 

Rămâi plăcut impresionat 

După ce le-ai vizitat.  

 

Buruiană Tudor, clasa a V-a E 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina 

 

 

 

 

 

 



 

Universul Școlii „Nicolae Labiș” 

Nr. 3 / 2022                                                                                                                                                        P a g i n ă  29 | 43 

 

 

Bullying-ul în contextul școlar – un apel la resposabilitate  

 

Bullying-ul a devenit o realitate din ce în ce mai evidentă și prezentă în rândul școlarilor de diferite 

vârste, astfel că multe dintre programele unităților de învățământ s-au concentrat pe măsuri de prevenire și pe 

acțiuni punitive împotriva copiilor care inițiază comportamente de bullying, însă fără a acorda o atenție sporită 

copiilor sau categoriilor de copii care devin ținta unor astfel de comportamente. 

Bullying-ul a fost definit ca o formă specifică de agresiune și de comportament violent în rândul 

colegilor, în mediul sau în contextul școlar. Potrivit lui W. Craig et al., există trei criterii pe baza cărora putem 

identifica fenomenul bullying-ului: se repetă în timp, este intenționat și este caracterizat de un dezechilibru al 

puterii. Prin prezența intenționalității, acest comportament corespunde agresiunii. De asemenea, bullying-ul 

ia diverse forme în relațiile de acțiune și de gen: fizic, verbal, relațional sau electronic. Însă, dacă băieții se 

angajează mai degrabă în comportamente bullying de tip hărțuire fizică, fetele sunt predispuse mai mult la 

hărțuire relațională, cum ar fi excluderea socială sau răspândirea zvonurilor. 

În ultimii ani, s-a acordat o atenție accentuată fenomenului de violență și de agresiune din unitățile de 

învățământ și necesității unor strategii și rezoluții prin care acest fenomen poate fi redus sau chiar eliminat. 

Odată cu aprobarea Ordinului nr. 4.343 din 27 Mai 2020, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor art. 7 alin. (1^1), art. 56^1 şi ale pct. 6^1 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

privind violenţa psihologică – bullying, s-a urmărit implementarea unor strategii palpabile pentru reducerea 

fenomenului de violență școlară atât în mediul fizic, cât și în mediul online (cyberbullying). Primii pași în 

această direcție au fost făcuți odată cu aprobarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de 

învățământ, publicată în Monitorul Oficial nr. 143 din 4 martie 2010, modificată și completată ulterior de 

Legea nr. 29 din 7 martie 2010. 

S-a  observat că bullying-ul este influențat de mediu și de alți factori sociali, însă impactul acestora se 

resimte la nivelul clasei. În fapt, fiecare copil din clasă are un rol în ceea ce privește nașterea sau perpetuarea 

agresiunii. Sunt cercetători care au evaluat șase tipuri de participanți în timpul unui episod de bullying. Astfel, 

există agresorul și victima, însă, pe lângă aceștia, există alte patru roluri de spectator: cei care iau partea 

agresorului (ca întărire sau/ și ca suport a comportamentului agresor), cei care iau partea victimei (apărători) 

și cei care încearcă să evite implicarea (outsiders). E interesant faptul că, în ciuda prezenței pasive la agresiune, 

cei „din afară” sunt totuși percepuți de grup ca „asistenți” ai hărțuirii. S-ar părea că elevii sunt destul de 

conștienți de aceste roluri, așa cum specifică Longobardi et al. În acest sens, este important să-i facem pe elevi 

să conștientizeze la modul serios dinamica și consecințele acestui comportament nociv în interiorul grupurilor 

școlare, trasând linii directoare pentru crearea unei ambianțe de cooperare, empatie și suport social. 

Cu toate acestea, e necesar să fim mai atenți la victimele abuzului verbal, emoțional sau relațional, 

întrucât efectele acestuia sunt colosale. În primul rând, copii -victimă ajung, la un moment dat, și copii - 

agresor/ copii - persecutor. Acest fapt a fost evidențiat și de Daniel Goleman, care a prezentat un studiu realizat 

pe două grupuri de copii (unii maltrataţi fizic, iar alții cu o condiţie socială stresantă, dar nemaltrataţi fizic). 

Obiectivul studiului era acela de a observa reacția lor atunci când unul dintre ei a fost rănit sau supărat. Cinci 

din nouă copii nemaltrataţi au reacţionat la suferinţa altui copil prin îngrijorare, tristeţe sau empatie; în schimb, 

niciunul dintre copii maltratați nu şi-a manifestat nici cea mai mică preocupare, ci, dimpotrivă, au avut o 

reacție fie de frică, fie de înspăimântare, fie de mânie la plânsetele unui copil, fie chiar printr-un atac fizic. 

Practic, acești copii maltratați au învățat că violenţa este modul firesc de rezolvare a problemelor şi, prin 

urmare, va repeta maltratarea. Goleman susține că acestor copii le lipsește empatia, având ca tipar afectiv 

critica, amenințarea și pedeapsa aspră a părinților. Pe măsură ce înaintează în viață, pare să aibă dificultăți de 

relaționare și de natură cognitivă, să fie agresivi şi neîndrăgiţi de colegi, vulnerabilitate la depresii şi pot avea 

probleme cu legea sau, la vârste mai mari, pot comite acte de violenţă. Despre cruzimea copiilor maltratați, 

Boris Cyrulnik spunea: „Trebuie să recunoaştem, copiii maltrataţi alternează de multe ori comportamente de 
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vigilenţă glacială cu explozii de violenţă contra celor apropiaţi. Mereu la pândă, aceşti copii sunt serioşi, atenţi 

la cel mai mic indiciu comportamental al adulţilor şi au tendinţa de a împinge lucrurile la extrem”. 

Merită, poate, să ne întrebăm: oare autorii comportamentelor bullying nu sunt, de fapt, niște victime, 

care strigă după ajutor? Oricare ar fi răspunsul la această întrebare, fenomenul bullying suscită apel, efort și 

responsabilitate. 
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Profesor Religie Ștefan Florin 

 

 AL NONVIOLENȚEI  
Violența e înfiorătoare 

Și tare doare; 

Cu asta, punct! zic, 

Poți fi un prețios amic.  

 

Poate că internetul te duce-n lungă cale,  

De a fi violent,  

Dar la ce?  

Când putem fi prieteni, chiar frați.  

 

Nonviolența e drumul  

De-a fi în siguranță; 

Hai să fim buni 

Și să facem loc respectului între noi.  

 

Popa Alexandru Marian, clasa a V-a F 

Coordonator: Prof. dr. Grecu Elena-Alina  

https://doi.org/10
https://childhub.org/sites/default/files/library/attachments/program_antibullying_profesionisti_rom_web.pdf
https://childhub.org/sites/default/files/library/attachments/program_antibullying_profesionisti_rom_web.pdf
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UNGUREANU IOANA ALEXANDRA 

  clasa a VII-a C 

 Menține obținută la etapa județeană a Olimpiadei de 

limba și literatura română 

 profesor Oargă Magdalena-Ruxandra 

 

 

 

Bună! Numele meu este Ioana-Alexandra Ungureanu, 

am aproape 14 ani și sunt elevă în clasa a VII-a C.  

Încă din primii ani de gimnaziu, am fost atrasă de 

matematică și de fizică, dar, în timp, am reușit să îmi dezvolt o pasiune și pentru limba română.  

Îmi place să gândesc lucrurile în profunzime și să înțeleg fenomenele sociale din zilele noastre, mai 

ales dacă ele au un efect negativ asupra apropiaților mei. 

Nu am reușit niciodată să trec de etapa pe școală la vreo olimpiadă, așa că rezultatul pe care l-am 

obținut la Olimpiada de limba și literatura română mi-a adus o bucurie ce nu poate fi descrisă în cuvinte. 

Această experiență m-a învățat să am mai multă încredere în mine și să nu renunț la visurile mele, indiferent 

de circumstanțe. 

 

EU SUNT… 
 

ANDREEA PETROVICI, 

clasa a VIII-a A  

mențiune la etapa municipală a Olimpiadei de Limbă și 

Literatură Română,  

prof. coordonator Vlad Jipa 

 

 

 

Eu sunt Andreea Petrovici, elevă în clasa a VIII-a A. Chiar 

dacă în timpul liber îmi place să ascult muzică și să mă distrez cu prietenii, matematica, limbile străine și 

limba și literatura română mă pasionează în egală măsură. Acesta este și unul dintre motivele pentru care am 

ales să particip la Olimpiada de Limbă și Literatură Română.  

Pentru mine a fost o provocare, dar și o ocazie de a-mi testa cunoștințele înainte de Evaluarea 

Națională. 
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Felicitări elevilor noștri! 

 

După o lungă perioadă în care ne-am desfășurat orele de educație fizică și sport în condiții speciale, 

din cauza restricțiilor impuse privind pandemia de Covid 19 și in care ne-au lipsit competițiile sportive, în 

sârșit am avut bucuria de a putea participa, din nou, la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. 

Entuziasmul nostru, al profesorilor, a fost completat și de bucuria elevilor noștri și de dorința acestora 

de a ne reprezenta în competițiile școlare, fapt ce ne motivează în munca noastră de zi cu zi. 

Având în vedere întreaga perioadă prin care am trecut, cu momente în care ne-am desfășurat activitatea 

online sau doar realizând activități ce se puteau desfășura în sala de clasă, considerăm că elevii noștri s-au 

descurcat foarte bine și dorim să le transmitem că suntem mândri de ei.  

Menționez că în cadrul școlii noastre, sunt foarte mulți elevi talentați, ceea ce ne dă speranțe pentru 

viitor și ne dorim ca din ce în ce mai mulți elevi să practice sport la nivel cât mai înalt. 

Competițiile la care am participat, în debutul acestei ediții a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 

au fost următoarele: 

1. Disciplina fotbal, pentru nivelul gimnazial, pentru fete: 

 

LOCUL al II- lea 

Faza pe sector 

    

     1. Drăgan Amalia cls. a VIII-a C                6. Maxineanu Ramina cls. a V-a D 

     2. Bărăitaru Irina cls. a VII-a B                  7. Prodea Amalia cls. a V-a D 

     3. Ceaușu Bianca cls. a VII-a B                  8. Radu Nicoleta cls. a V-a D 

     4. Bagoli Giulia cls. a V-a D                       9. ElSaied Maya cls. a V-a F 

     5. Cherciu Adelina cls. a V-a D                 10. Țapu Sofia cls. a V-a F 

Profesor coordonator: Cernea Mircea 
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2. Disciplina fotbal, pentru nivelul gimnazial, pentru băieți: 

 

LOCUL al II- lea 

Faza pe sector 

 

   

                       1. Barbu Victor cls.a VIII-a C                      5. Colan David cls. a VIII-a A  

                       2. Eftimie Andrei cls. a VIII-a C                  6. Juc Rareș cls. a VIII-a A 

                       3. Minea Andrei cls. a VIII-a C                    7. Meteleanu Andrei cls. a VIII-a A 

                       4. Buliga Tudor cls. a VIII-a A                     8. Mainerici Sebastian cls. a VIII-a B 

Profesor coordonator: Cernea Mircea 

 

3. Disciplina handbal, pentru nivelul gimnazial, pentru fete: 

 

LOCUL al IV- lea 

Faza pe sector 

 

     

                   1. Pintilie Teodora cls. a VIII-a B                5. Pană Rebeca cls. a VI-a B 

                   2. Pintilie Ilinaca cls. a VI-a D                     6. Ionescu Mara cls. a V-a E 

                   3. Agoston Eva cls. a VIII-a C                     7. Mihai Ioana cls. a VIII-a B 

                   4. Zeiler Marina cls. a VIII-a B 

Profesor coordonator: Pană Elena 
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4. Disciplina handbal, pentru nivelul gimnazial, pentru băieți: 

LOCUL al V- lea 

Faza pe sector 

      

           1. Dogaru Mihai cls. a VIII-a B                              6. Gâsculescu Rareș cls. a VIII-a B 

           2. Mainerici Sebastian cls. a VIII-a B                     7. Federenciuc Andi cls. a VII-a C 

           3. Oprițescu Andrei cls. a VIII-a B                         8. Federenciuc Alex cls. a V-a A 

           4. Diaconu Cătălin cls. a VIII-a B                           9. Eftimie Andrei cls. a VIII-a C 

           5. Tănase Toma cls. a VIII-a B                              10. Tabarcea Andrei cls. a VIII-a C 

Profesor coordonator: Pană Elena 

 

5. Disciplina atletism- cros, pentru nivelul gimnazial, pentru fete și băieți:  

LOCUL al IV- lea Bădără Adelina cls. a VII-a C 

Faza pe sector 

       

           1. Drăgan Amalia cls. a VIII-a C                            6. Munteanu David cls. a VII-a B 

           2. Păun Alexia cls. a VII-a A                                  7. Florean Robert cls. a VII-a C 

           3. Bădără Adelina cls. a VII-a C                             8. Federenciuc Andi cls. a VII-a C 

 Profesor coordonator: Petrescu Andrei 

 

Le mulțumim tuturor celor implicați, profesori, elevi, părinți, cadre medicale, conducerii școlii, fără 

implicarea tuturor, aceste rezultate nu s-ar fi putut realiza. Închei prin a le transmite tuturor elevilor noștri, că 

performanța se realizeză cu pasiune și multă muncă. FELICITĂRI! 

Profesor, 

Cernea Mircea 
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TABEL NOMINAL CU REZULTATELE ELEVILOR  

LA OLIMPIADA DE LIMBĂ ITALIANĂ 

ETAPA JUDEȚEANĂ A SECTOARELOR 

19 Martie 2022 

  
Numele și prenumele 

elevilor 
Clasa   PUNCTAJ 

OBȚINUT 
PREMIUL 
OBȚINUT 

Numele și prenumele 
profesorului coordonator 

1.  DUMITRACHE L. 
ALESSIA IULIANA 

8B 96 p. I Georgescu Mirela-Mihaela 

2.  RAKITZIS N. 
ASTERION STAVROS 

7A 99,60 p. I Georgescu Mirela-Mihaela 

3.  MANOLESCU R. 
MARIA 

7A 95,80 p. I Georgescu Mirela-Mihaela 

4.  STANCIU M. AMALIA 
GABRIELA 

7B 93,95 p. II Georgescu Mirela-Mihaela 

5.  VÂJA F. MARIA 
ALEXIA 

7B 93,60 p II Georgescu Mirela-Mihaela 

6.  ENUICĂ D. MARIA 
ANASTASIA 

7C 91,60 p II Fieraru Georgiana 

7.  TOFAN L. EMMA 7A 83,95 p M Georgescu Mirela-Mihaela 

 

 

 

Anii de gimnaziu 

 

Uneori mă gândesc cât de repede poate trece timpul prețios, care  aduce mereu alte etape în viețile 

noastre.  

Sunt atâtea amintiri minunate în viața unui om, de la prima zi de școală, zilele de Crăciun și cele de 

naștere, ziua în care începi liceul, până la ziua în care vei deveni părinte sau chiar bunic. 

Eu mă aflu în a paisprezecea primăvară a vieții mele, o etapă plină de provocări și de surprize, care 

îmi va aduce o mulțime de bucurii și împliniri în viață.  

Mai sunt doar câteva săptămâni până la terminarea unei perioade importante din viața unui elev, ciclul 

gimnazial. Mă gândesc cu melancolie la momentele vesele și distractive petrecute cu profesorii și colegii de-

a lungul acestor patru ani frumoși, dar și cu sufletul liniștit și mulțumit de ceea ce am reușit să realizez până 

acum. 

Uitându-mă în urmă, chiar pot spune că gimnaziul mi-a completat o parte din sufletul meu de tânăr în 

devenire și m-a învățat o mulțime de lucruri utile pentru viitor. 

Am fost norocoasă și am avut colegi buni și prietenoși, cu care m-am înțeles bine încă din clasa întâi 

și cu care am format legături strânse, unele dintre ele transformându-se în prietenii adevărate. 

Chiar dacă grijile legate de examenul de la finalul clasei a opta m-au făcut uneori să uit că acesta este 

ultimul an în care sunt alături de colegii mei, am  apreciat fiecare zi petrecută la școală, fiecare moment 

amuzant din timpul orelor, fiecare joc din pauze.  
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Nu în ultimul rând, îmi voi aminti chiar și de zilele în care eram dojeniți de către profesori, atunci când 

făceam o năzbâtie, învățând mereu câte ceva util din vorbele înțelepte ale acestora.  

Nu am cum să uit orele de dirigenție, când discutam diverse subiecte și doamna dirigintă reușea mereu 

să ne îndrume către alegerea corectă în ceea ce privește problemele noastre cotidiene. 

Privesc cu optimism către viitor, către începutul ciclului liceal și sper că acesta îmi va crea cel puțin la 

fel de multe amintiri minunate, așa cum a făcut-o cel gimnazial. 

 

Autor: Constantinescu Teodora 

Clasa a VIII-a B 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-Ruxandra 

 

Cum să faci față stresului în perioada examenelor 

 

Examenele se apropie, așa că îmi propun să ofer celor interesați câteva sfaturi pe care le consider utile.  

PLANIFICĂ! Planificarea este cheia succesului. Uneori ne străduim să găsim motivația pentru a 

renunța la Netflix și a ne apuca serios de învățat. Așadar, întocmește un orar cu intervale de timp alocate pentru 

fiecare materie importantă și pentru relaxare! Respectă programul pe care ți l-ai propus! 

IA PAUZE REGULATE ȘI UN PUI DE SOMN! O meriți…. Creierul nostru nu funcționează bine 

când suntem obosiți. Nu te grăbi, asigură-te că iei pauze frecvent, dar nu te distra, fii conștiincios! S-a dovedit 

că somnul crește productivitatea!  

MĂNÂNCĂ! Nu performăm când ne este foame, așa că, indiferent cât de stresat ești, mănâncă 

echilibrat înainte de examen! 

FII CREATIV! Fă-ți propriile materiale recapitulative! În loc să încerci doar să memorezi 

notițele,  încearcă să-ti creezi cartonașe sau portofolii. Folosește culorile preferate, astfel încât să le citești cu 

plăcere. 

ORGANIZEAZĂ-ȚI SPAȚIUL DE LUCRU! Spațiul de lucru este foarte important. Dacă înveți 

într-un mediu stresant si gălăgios, nu te vei putea concentra asupra sarcinii. Găsește un loc liniștit unde să poți 

învăța și repeta! 

AMINTEȘTE-TI CĂ FIECARE ÎNVAȚĂ DIFERIT! Cu toții învățăm și lucrăm în moduri diferite, 

așa că nu-i lăsa pe ceilalți să te intimideze sau să te influențeze negative! 

Dacă te simți copleșit sau îți este greu să faci față stresului examenelor, asigură-te că primești sprijin 

de la familie, de la prieteni!  Dacă suportul moral oferit de cei apropiați nu este suficient, apelează la un 

specialist care să te ajute să-ți gestionezi emoțiile! 

 

Autor: Pene Anelise Elena 

Clasa a VIII-a B 

Profesor coordonator: Oargă Magdalena-Ruxandra 
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Clasa pregătitoare - puntea către un univers nou pentru copil, provocare 

pentru părinți și cadre didactice 

 

 Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011 clasa pregătitoare are în vedere „dezvoltarea fizică, 

socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării, precum și dezvoltarea capacităților și a atitudinilor 

în învățare, asigurând totodată punțile către dezvoltarea celor 8 competențe cheie”: 

a) competențe de comunicare în limba română și în limba maternă, în cazul minorităților naționale; 

b) competențe de comunicare în limbi străine; 

c) competențe de bază de matematică, științe și tehnologie; 

d) competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere; 

e) competențe sociale și civice; 

f) competențe antreprenoriale; 

g) competențe de sensibilizare și de expresie culturală; 

h) competența de a învăța să înveți. 

Clasa pregătitoare a fost gândită pentru copilul de 6 ani ca un univers al poveştilor, al învăţării prin 

joc, nu un spaţiu rigid al cunoaşterii, al constrângerii. Prin clasa pregătitoare, copiii au o perioadă de tranziţie, 

învață jucându-se, tocmai pentru a li se da cele mai bune achiziţii pentru urmarea învăţământului ulterior. Este 

un scop ce se circumscrie aceleiaşi dorinţe de familiarizare a copilului cu mediul şcolar. Asta nu înseamnă ca 

la clasa pregătitoare copiii trebuie să înveţe deja să scrie, să citească, să socotească. Trebuie, în schimb, să se 

familiarizeze cu anumite lucruri care le vor uşura ulterior asimilarea de cunoştinţe la diverse discipline. De 

aceea li se vor citi poveşti, vor învăţa cântecele, să numere obiecte, să distingă forme, culori, dimensiuni etc. 

Totul trebuie însă făcut sub forma de joc. Iar aici intervine măiestria cadrului didactic. 

Clasa pregătitoare are un dublu rol: pe de o parte de consolidare a cunoştinţelor deja dobândite şi, pe 

de altă parte, de socializare şi adaptare la schimbare. În plus, clasa pregătitoare va oferi tuturor copiilor un 

start mai bun în viaţa şcolară 

 Micii școlari pornesc pe un drum nou, plini de speranțe și dornici să descopere multe lucruri. Emoția 

lor este depășită de cea a părinților care îi privesc cu nostalgie. Se gândesc că au crescut și că, de acum, vor 

uita de joc, de joacă și de jucării și vor deveni mini adulți serioși. Profesorul este emoționat pentru că se află 

în fața luminițelor din privirile curioase a cel puțin 20 de copii. Ei sunt mici și par extrem de delicați. Oare va 

reuși să se facă înțeles și iubit? 

 Încărcată de emoții, clasa pregătitoare este o adevărată celebrare a dezvoltării și maturizării copilului 

de 6 ani. Această clasă trebuie înțeleasă ca o punte care asigură trecerea gradată a copilului de la grădiniță 

către mediul școlar.  

Clasa pregătitoare aduce o îmbinare fericită a elementelor ciclului preşcolar cu cele ale ciclului primar. 

Cadrul didactic are libertatea de a-și planifica activități integrate sau chiar proiecte care să se deruleze pe o 

anumită perioadă de timp, în funcție de nevoile și interesele colectivului de elevi. Copilului i se asigură o 

atmosferă prietenoasă și caldă în cadrul „Întâlnirii de dimineaţă”. Acest moment are rolul de a încuraja 

comunicarea, împărtășirea sentimentelor, cooperarea de grup, respectul și grija față de ceilalți, încrederea în 

sine și deprinderea de a respecta ritualurile zilnice, familiarizarea cu reguli și responsabilități. Tranziţia de la 

joc la învăţare se realizează treptat, prin introducerea în activităţile de tip joc a unor secvenţe de învăţare 

activatoare de efort voluntar conştient, care vor anticipa demersuri de învăţare sistematice, organizate. 

Mușchii mici ai mâinii copilului de 6 ani nu sunt dezvoltați pentru a performa activităţi îndelungate; 

aceştia nu trebuie forţaţi, ci, dimpotrivă, ei trebuie antrenaţi şi stimulaţi tocmai în această perioadă, prin 

activităţi corespunzătoare. În acelaşi timp, se educă şi se formează calităţi ale atenţiei, deprinderi de ordine şi 

disciplină, calităţi ale gândirii, în ritmul natural, normal al creşterii şi dezvoltării. Acest an este un dar, un 

răgaz binemeritat, în care echipa cadru didactic-elevi se formează, se adaptează la diversitatea situaţiilor, totul 

într-un ritm firesc. Cadrul didactic îşi cunoaşte copiii şi îi pregăteşte exact aşa cum are nevoie pentru clasa I. 
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Elevii, la rândul lor, au ocazia de a parcurge pas cu pas fiecare etapă, de a-şi savura „victoriile” asupra 

semnelor grafice şi asupra elementelor pre-matematice, au şansa de a relaţiona cu adulţii şi covârstnicii. 

 Clasa pregătitoare nu a fost concepută pentru a înlocui clasa I, ci tocmai pentru a pregăti elevul pentru 

tot ceea ce are de învăţat în următorul an. O abordare greşită („a învăța acum tot ceea ce trebuie în clasa I, 

pentru ca atunci să ştie mai bine”) nu va duce nicidecum la succes, ci la suprasolicitare şi oboseală, la pierderea 

interesului elevilor pentru lecţii. 

 Un partener important în procesul educațional este părintele, încărcat și el de emoții și frământări în 

dorința de a oferi tot ce este mai bun pentru copilul său.  Sunt mulți părinți doritori să continuie activitatea de 

la școală și acasă, sau chiar să transmită mai multe cunoștințe copiilor, însă trebuie să aibă grijă cum realizează 

acest lucru. A rămas amintire perioada în care micii elevi aveau teme, chiar pagini întregi, plictisitoare, 

obositoare, care nu aveau niciun sens pentru el. Particularitățile individuale și de vârstă nu permit îndeplinirea 

acestor false așteptări ale adulților. Dar să nu cădem nici în cealaltă extremă: nu are teme, de învățare se ocupă 

școala, iar copilul poate face numai ceea ce dorește acasă.  

Cum pot veni părinții în completarea activităților școlare? În aceeași atmosferă de poveste, de joc, așa 

cum procedăm la școală, copilul poate fi condus prin nenumărate activități interesante și acasă, făcând parte 

din jocul lui și oferindu-i alternative, astfel încât să poată alege, să se instaleze starea de bine și motivația. De 

exemplu, în fiecare zi ar trebui să existe 10-20 de minute de lectură. În ultimii ani au apărut pe piață cărți 

foarte atractive, grupate pe niveluri (pentru clasa pregătitoare nivelul 0, 1), cu povești interesante, însoțite de 

ilustrații sugestive și atractive, dar mai ales de activități premergătoare lecturii. Copiii sunt fascinați să lipească 

abțibildurile corespunzătoare cuvintelor citite, iar la final au satisfacția de a fi reușit să citească singuri prima 

lor carte. Dacă mai au în preajmă și modelul adultului care citește, succesul e garantat! De asemeni în orice 

plimbare copilul are oportunitatea de a citi ceva: numărul unei mașini, numele stației de metrou sau al stației 

de autobuz, sigla unui magazin sau, la cumpărături, denumirea unui produs, eticheta, prețul etc. 

 Cunoștințele însușite la matematică și explorarea mediului pot fi valorificate prin antrenarea copiilor 

în treburile gospodărești, ceea ce va face ca ei să se simtă valorizați, să-și satisfacă nevoia de competență.  

 În aceste vremuri de pandemie, când nu mai putem desfășura activități extrașcolare precum  vizite la 

muzee, părinții pot să meargă cu cei mici în astfel de locuri. Și exemplele pot continua. 

 Triada copil-părinte-profesor pentru învățământ primar va avea un parcurs de încă patru ani în care 

comunicarea, colaborarea sunt esențiale, aflându-se chiar la baza reușitei școlare. 

 Să ne bucurăm de clasa pregătitoare, având convingerea că vom ajunge împreună pe tărâmul dorit! 

 În numărul următor vom vorbi despre cunoștințele pe care trebuie să le aibă elevii la finalul clasei 

pregătitoare. 

Prof. înv. primar: Stroe Petruța Mihaela 

 

 

ADAPTAREA COPILULUI LA ACTIVITATEA ŞCOLARĂ 

           Un eveniment deosebit în viaţa fiecărei familii îl reprezintă intrarea copilului la şcoală. În aceste 

momente încărcate de emoţie este fericit copilul care a fost introdus treptat în colectivitate, comparativ cu cel 

care trebuie să se adapteze brusc cu desfăşurarea activităţii, într-un interval mai lung de timp, departe de 

mamă, într-un mediu nefamiliar, cu un adult necunoscut, pentru a cărui atenţie trebuie să intre în competiţie 

cu mai mulţi copii. 

           Au fost identificate situații în care unii copii nu reușesc să se adapteze în primul an de școală sau au 

întâmpinat dificultăți în acest sens. 

           Pentru unii copii, a fi şcolar reprezintă o grea încercare: programă încărcată, teme,  stres.  
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Mediul şcolar diferă considerabil de cel familial, din care provine copilul: orare ferme, învăţare zilnică, 

un colectiv de copii cu comportamente variate etc. Toate aceste elemente îl solicită pe copil și îl obliga să își 

însușească și să își asume diferite  roluri sau un alt statut care este diferit de cel din mediul familial. De aceea 

copilul prea dependent de familie se adaptează greu şi uneori drumul său este mai anevoios şi mai stresant 

decât al celorlalţi, el nu este capabil să se afirme prin procesul de învăţare, de multe ori nereuşind nici măcar 

să se implice în acest proces, fără a discerne ceea ce este important pentru el. Deoarece nu are încredere în 

forțele proprii copilul se poate panica și poate deveni anxios deoarece nu mai beneficiază de același suport și 

ajutor din partea părinților.  

 Elevul trebuie să învețe să respecte anumite norme, reguli, să-şi formeze unele deprinderi de 

comportare civilizată, o anumită independenţă comportamentală şi afectivă. 

           Fiecare copil înregistrează diferite niveluri de achizitie și implicit va dobândi diferite niveluri de 

adaptare. 

           „Principalele dificultăţi întâmpinate de elevi în primul an de şcoală pot fi clasificate astfel: 

• dificultăţi afective, datorate mediului şcolar cu un grad mai mare de formalism, lipsit de relaţiile calde 

şi apropiate care caracterizau viaţa din familie sau din grădiniţă; 

• dificultăţi cognitive, datorate nivelurilor diferite de dezvoltare cognitivă la care se află elevii la intrarea 

în şcoală, la care se adaugă metoda de lucru în clasa de elevi (frontală, intelectualistă, de multe ori 

rigidă), dificultăţi de organizare spațio-temporare, datorate limitelor intrinseci ale dezvoltării acestor 

noţiuni la copilul de 6-7 ani, copilul încă nu poate foarte bine reprezenta drumul spre casă, iar cerinţele 

sunt de multe ori mai mari de atât; la 6-7 ani dificultăţile de reprezentare temporară sunt încă prezente, 

iar organizarea şcolară pe clase/lecţii/ore/discipline/semestre necesită o astfel de înţelegere; 

• dificultăţi de organizare a motivelor pentru atingerea unei acţiuni cu coordonare în spaţiu şi timp (de 

exemplu, tema pentru acasă ce trebuie să fie rezultatul unei acţiuni coordonate în timp), dificultăţi de 

relaţionare cu adulţii şi grupul de copii de aceeaşi vârstă şi de vârste mai mari, datorate faptului că la 

6-7 ani copilul abia a trecut de perioada decentrării.” (Sion, 2007) 

Acestea reprezintă dificultăți dar totodată oportunități ce vor apărea în calea adaptării elevului. 

Până la vârsta de 7 - 8 ani, relațiile dintre copii nu sunt constante și sunt superficiale putându-se observa 

cum, dacă un copil stă în bancă cu un coleg acesta se va împrieteni cu colegul de bancă. Însă, dacă i se schimbă 

colegul de bancă copilul nu va avea dificultăți în a se împrieteni cu noul coleg de bancă. Până la această vârstă 

relațiile de prietenie se stabilesc în funcție de sex mai ales (fetițele își vor alege prietene tot fetițe la fel cum 

băiețeii vor prefera compania baieților).  

După vârsta de 8 ani copilul începe să simtă că aparține unui colectiv și relații de prietenie devin mai 

stabile făcând astfel adaptarea mai ușoară. 

           „În familie până acum copilul era în centrul atenţiei adulţilor care încercau să îi satisfacă cele mai 

multe dorinţe. După începerea şcolii relaţiile din familie se modifică într-o oarecare măsură. Părinţii pun un 

mare accent pe îndeplinirea obligaţiilor şcolare. Rezultatele şcolare devin un important criteriu pentru 

aprecierea şi valorizarea copilului. Unii părinţi pun un accent chiar exagerat de mare pe note sau calificative. 

Pedepsele, recompensele, chiar şi afecţiunea părinţilor depind de notele sau calificativele obţinute. 

           Aceste situaţii pot afecta echilibrul psihic al copilului. El poate deveni anxios, poate avea sentimente 

de culpabilitate sau tulburări psihosomatice, îşi poate forma o imagine negativă despre sine. 

           Relaţia cu învăţătoarea are o mare importanţă pentru copil. Învăţătoarea nu mai este aşa de afectuoasă 

şi tolerantă ca mama sau educatoarea. Ea îşi impune cerinţele mai categoric. Multe învăţătoare preferă elevul 
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silitor, conformist, cooperant. Unii elevi activi, creativi nu sunt apreciaţi pentru că au atitudini nonconformiste, 

pun întrebări dificile, nu respectă distanţa oficială dintre profesor şi elev. „ (Bócsa, 2018) 

           Neîncrederea în sine reprezintă unul dintre factorii cei mai importanţi ai eşecului şcolar. La începerea 

şcolii, pentru a îndepărta toate aceste probleme, atât familia, cât şi cadrele didactice, trebuie să abordeze în 

aşa fel copilul dependent, neîncrezător încât acesta să „achiziţioneze” încetul cu încetul sentimentul încrederii 

de sine, în propria gândire. Acest lucru se poate realiza treptat, uneori chiar anevoios, dar mergând numai pe 

principiul paşilor mici. 

           “În concepţia lui Erikson, perioada de la 6 la 12 ani corespunde cu nevoia de a produce/construi lucruri. 

Criza este determinată de opoziţia între această nevoie şi sentimentul de inferioritate sau credinţa în 

incapacitate. Erikson a văzut perioada ca fiind determinantă pentru consolidarea procesului de achiziţie a 

sinelui şi a înţeles tendinţa de a construi (în activităţi ce au sens în cel puţin o cultură) a copilului ca fiind 

crucială, pentru că îi asigură importante aptitudini ce fundamentează tendinţa vocaţională de mai târziu. Pe de 

altă parte, interacţiunea cu şcoala este cea care pune bazele atitudinilor copilului şi credinţelor sale cu privire 

la propriul succes sau insucces ca o componentă a imaginii de sine. 

           Succesul aduce cu sine un sentiment de încredere în forţele proprii, iar eşecul construieşte o imagine 

de sine negativă, un sentiment de inadecvare şi de incapacitate care determină comportamentul ulterior de 

învăţare. Relaţiile ce determină soluţionarea crizei sunt cele legate de mediul şcolar. Intrarea în şcolaritate este 

un pas enorm pentru cei mai mulţi copii. Ca urmare a creşterii influenţei profesorilor şi colegilor şi descreşterii 

influenţei părinţilor, măsura succesului are noi raportori şi noi standarde.” (Sion, 2007) 

           În această perioadă, în care școala se desfășoară în varianta online, adaptarea copilului la activitatea 

școlară se desfășoară cu dificultate deoarece ea trebuie să se facă exclusiv online. 

Poate elevul să se adapteze și la activitatea școlară în mediul online? Este suficientă socializarea 

acestora prin mesaje sau pe videochat? 

Sunt întrebări la care trebuie să găsim soluții ținând cont că situația pandemică îi împiedică pe copiii 

să se întâlnească cu colegii, să se joace fizic. 

Putem afirma că adaptarea la activitatea școlară online presupune și socializarea copiilor care trebuie 

să se facă online. De aceea, pentru a interacționa cu ceilalți, trebuie să ne adaptăm și să folosim, cu măsură, 

instrumentele pe care tehnologia ni le pune la dispoziție. Trebuie însă să îi ajutăm pe copiii să se adapteze la 

activitatea școlară și să le reamintim totodată că suntem într-o situație extraordinară și că trebuie să ne adaptăm 

continuu.  

Trebuie să îi ajutăm și să îi sprijinim continuu pentru a-i ajuta să se acomodeze cu brio la activitatea 

online fără a uita că, după terminarea situației pe care o traversăm și care ne-a schimbat viața, trebuie să fim 

capabili să funcționăm ca și până acum, să ne întoarcem la activitatea școlară față-n față. 
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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, 

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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