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Cine suntem? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi nu auzim toamna. 

Noi nu auzim muzica.  

Noi nu auzim cuvintele.  

Noi vedem cuvintele.  

 

Noi vedem cuvintele.  

Pentru noi cuvintele sunt un dans al mâinilor care ne leagă. 

 

 

Și noi  comunicăm, la fel ca toți oamenii.  

Dar pentru noi, cuvintele sunt rostite de mâini.   

Noi vorbim mai puțin.  

Pentru noi mâinile sunt cuvinte.  

 

Mâini neobosite ca nişte aripi de fluture, într-un dans continuu, ne 

învaţă.  

 

Mâini neobosite ne leagănă, ne mângâie, ne hrănesc. 

Mâini neobosite ne ajută să creştem, să iubim, să ne rugăm. 

 

Mâinile noastre ne ajută să fim mai aproape unii de alţii. 

Mâinile  sunt oglinda sufletului nostru.  

 

Vouă, mâinile noastre, vă mulţumim ! 
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Îmbinarea activităţilor educative formale şi nonformale  

pentru evitarea abandonului şcolar 
 

În perioada 15-19 octombrie ne-am bucurat că am avut şansa deosebită de a participa, în cadrul 

Programului Transversal-Acţiunea Cheie 1.1 din Programul De Învăţare Pe Tot Parcursul Vieţii, la 

vizita de studiu cu titlul “Alliance between the formal and informal education to prevent early school 

leaving”, organizată de ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III , în Udine, Italia. 

 

Alături de cele două cadre didactice din 

România prof Stoica Florica din Şcoala 

Gimnazială special Pentru Deficienţi De Auz 

“Sfânta Maria” şi Anelia Cibu de la Şcoala 

Gimnaziala Specială din Sibiu au mai 

participat cadre didactice responsabili de 

comisii metodice, directori şi inspector din 

diferite instituţii din  Suedia, Spania, 

Germania, Austria, Irlanda , Cehia, 

Grecia,Turcia 

 

 

 

 

OBIECTIVELE urmărite în această vizită de studiu au fost următoarele: 

 

 dezvoltarea de programe ce vizează combaterea şi prevenirea abandonului şcolar  

 promovarea de politici şi programe social-educaţionale adecvate grupurilor vulnerabile; 

 schimb de experiență între profesori și factori de decizie din Uniunea Europeană; 

 eficientizarea procesului educațional prin 

integrarea activităților educative formale și 
informale; 

 îmbunătăţirea metodelor de predare prin 

introducerea unora mult mai interactive şi 

atractive pentru elevi  

 conturarea unei personalităţi independente 

şi responsabile a elevului prin implicarea 

sa în activitati educative de grup care să îi 

stimuleze abilităţile: sociale, emotionale şi 

cognitive. 

 

 

Prof. STOICA FLORICA 



Dincolo de cuvânt – revistă pentru copii şi părinţi 

 3 

MOTIVAŢIA: 

 Învățarea pe tot parcursul vieții 
 Prezentarea exemplelor de bune practici 

 Dezvoltarea competențelor lingvistice 

 Dezvoltarea unor practici inovatoare 

 Dezvoltarea unor parteneriate școlare – 

educație interculturală 

În această perioadă scurtă, de doar 

câteva zile, am putut participa alături de colegi 

din celelalte state din Uniunea Europeană la 

diferite activităţi desfăşurate de către instituţia 

organizatoare. Pe lângă prezentările 

individuale ale fiecărui participant la această 

vizită  am putut participa la conferinţe în 

cadrul Universităţii pentru cadre didactice din învăţământul primar din Italia în care ne-au fost 

prezentate metode şi strategii de predare – învăţare – evaluare a activităţilor educative din Italia, 

curriculum-ul după care se lucrează acolo. Am aflat că în Italia nu există un curriculum naţional 

ci doar regional; abia acum se lucrează la un curriculum naţional.  

Am participat la întâlniri de lucru cu 

profesori și factori de decizie din cadrul 

unor instituții de învățământ superior, 

inspectorat școlar, consilii locale şi 

minister.  

Am lucrat, în cadrul unor workshop-

uri, cu elevi care au fost în pragul unui 

abandon şcolar şi care în urma 

implementării unor programe educaţionale 

bazate pe împletirea activităţilor formale cu 

cele non-formale au reuşit să fie integraţi în 

sistemul de învăţământ. Astfel ei făceau 

ceea ce le place ( jucau fotbal, făceau teatru, 

compuneau muzică şi poezie, făceau sport 

sau alte activităţi de care erau pasionaţi) dar numai după ce participau la ore şi obţineau rezultate 

bune şi foarte bune.  

Ne-am bucurat şi de vizitarea unor obiective turistice specifice oraşului Udine, am vizitat 

mai multe şcoli şi licee teoretice şi vocaţionale. Deşi învăţământul din Italia şi din statele 

europene este poate mai apreciat decât cel din ţara noastră, noi ne mândrim cu ceea ce facem în 

România şi mulţi din participanţii la această vizită de studiu au apreciat programele educaţionale 

din ţara noastră şi munca dascălilor noştri şi mai ales a celor din învăţământul special. Am putut 

arăta şi mândri cu ceea ce fac elevii deficienţi de auz din şcoala noastră şi cu instituţia noastră 

şcolară. Această vizită a constituit o oportunitate pentru noi în vederea schimbului de experienţă 

şi a bunelor practici din sistemele de învățământ din diferitele țări europene dar şi pentru 

inițierea unor proiecte europene.   
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ION CREANGĂ 

        Vârsta veşnicei copilării 

 

 

1875  

 Îl cunoaşte pe Mihail Eminescu, pe atunci revizor şcolar la Iaşi şi Vaslui.  

 Poetul descoperă harul nemaipomenit de povestitor al lui Creangă.  

 Eminescu şi Creangă devin prieteni pentru totdeauna. E cea mai frumoasă prietenie din istoria 

literaturii române.  

 Eminescu îl determină să scrie şi-l introduce în cenaclul Junimii.  

 

 Citeşte Soacra cu trei nurori (publicată la 1 oct. 1875 în 

“Convorbiri literare” ).  

 Autorul de manuale devine, la 36 de ani, scriitor, prin grija 

marelui prieten, care a locuit o vreme în bojdeuca din Ticău 

 

1875-1883  

 Sub imboldul poetului, care-i citea şi îndrepta manuscrisele, 

sunt compuse în bojdeucă genialele sale scrieri literare, care 

încântă toate generaţiile de cititori Acum e timpul 

capodoperelor povestitorului; acum e şi timpul 

capodoperelor scrise de Eminescu.  

 Destinul vrăjit a făcut ca în 1883 amândoi să se 

îmbolnăveasca  

 

 

 

1889, 31 decembrie  

Copiii pornesc prin Iaşi cu uratul.  

 Creangă primeşte colindătorii  

 În noaptea bucuriilor, el moare.  

 Este înmormântat în Iaşi la Cimitirul Eternitatea 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Ion Creangă (n. 1 martie 1837, Humuleşti; d. 31 decembrie 1889, Iaşi) este unul dintre clasicii 

literaturii române alături de: Mihai Eminescu, I. Slavici şi I. L. Caragiale. Recunoscut datorită 

măiestriei basmelor, poveştilor şi povestirilor sale, Ion Creangă a intrat în istoria literaturii române, 

în principal, datorită operei autobiografice Amintiri din copilărie. 

Trăsătura dominantă a artei, a creaţiei 

lui Ion Creangă, o constituie talentul de 

povestitor.   

Umorul operei izvorăşte din viaţă.  

Prin opera sa, Ion Creangă se înscrie  

în rândul marilor scriitori ai lumii. 

După Soacra cu trei nurori, 

Creangă publică în “Convorbiri 

literare”: Punguţa cu doi bani, 

Dănilă Prepeleac, Povestea 

porcului, Moş Nechifor Coţcariul, 

Povestea lui Harap-Alb, Fata 

babei şi fata moşneagului, Ivan 

Turbincă, Povestea unui om leneş, 

Amintiri din copilărie (primele trei 

părţi, a patra fiind postumă), Popa 

Duhu, Cinci pâni. Scrise tot acum, 

Moş Ion Roată şi Moş Ion Roată şi 

Vodă Cuza, apar în alte publicaţii.  

Portret de scriitor                   

Pagină realizată de 

CEAUȘU ȘTEFAN 

Clasa a VIII-a A 
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Constanţa   
Constanța este un municipiu aflat pe coasta 

Mării Negre, în partea de sud-est a României, în 

regiunea istorică Dobrogea.  

Constanța este oraşul cel mai vechi atestat de pe 

teritoriul României. Prima atestare documentară 

datează din 657 î Hr., când pe locul actualei 

peninsule (și chiar sub apele de azi, în dreptul 

Cazinoului) s-a format o colonie greacă numită 

Tomis. Localitatea a fost cucerită de romani în  

71 î Hr..şi  redenumită Constantiana după sora 

împăratului Constantin cel Mare.  

Constanța este alături de Cluj Napoca oraşul cu 

cel mai ridicat standard de viaţă din România. 

Țară  România 

Regiuni de dezvoltare Sud-Est 

Județ Constanța 

Fondare secolul VII î.Hr. ca Tomis 

Suprafață 

 - Municipiu 1121,66  km² 

 - Metropolitană 2121,39 km² 

Populație (2002) 

 - Municipiu 310.471 locuitori 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salonic 
Orasul Salonic (Thessaloniki) este al doilea ca 

marime din Grecia si cel mai important centru 

economic si cultural din regiune. Cu o istorie 

indelungata, fondat in 315 IdHr langa mare, in 

apropierea Golfului Thermaikos, Salonic este 

astazi o metropola moderna, cosmopolita, cu un 

farmec aparte prin imbinarea dintre obiectivele 

turistice, siturile istorice si ritmul alert al vietii 

moderne.  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Țară Grecia 

Provincie Macedonia Centrală 

Prefectură Salonic 

Fondare  secolul IV î Hr  ca  Thessaloniki 

Suprafață 

 - Oraș 17,832  km² 

 - Urbană 93,174 km² 

Populație (2001) 

 - Oraș 363.987 locuitori 

Oraşe în oglindă 
 

Pagină realizată de 

SCARLAT LOREDANO 

Clasa a VII-a A 
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ARCUL DE TRIUMF 
Un arc de triumf este o construcţie omagială, fără o utilitate practică, ridicat iniţial în semn de 

recunoştinţă pentru dobândirea unei victorii în război de către un conducător militar. În zilele noastre 

s-au construit arcuri de triumf în cinstea unui conducător (fără a mai fi nevoie de victorii militare) sau 

pentru comemorarea unui eveniment important din viaţa unei naţiuni.  

În principal, un arc este constituit din doi piloni care sunt uniţi 

printr-o arcadă. Iniţial, construcţia era ornată cu armele şi steagurile 

capturate în luptă. 

Pentru prima dată, această construcţie a apărut în Roma antică.Iniţial, 

conducătorului roman învingător în lupte i se dedica un “triumf”, o 

sărbătoare celebrată în faţa întregului popor la Roma, unde acesta 

trecea pe sub ghirlande de flori ţinute de cetăţenii recunoscători. 

Ulterior au apărut nişte construcţii din lemn sub formă de arc, 

împodobite cu flori, pe sub care trecea învingătorul. După ce trecea 

evenimentul respectiv, construcţiile erau demontate. 

Arcul lui Traian (Algeria) 

ISTORIE ROMANĂ 

Primul arc de triumf ridicat în onoarea altui eveniment decât o victorie militară, 

este arcul din Ancona care celebra construirea de către Traian a portului acestui oraş. 

În timpul Imperiului, în secolul al IV-lea, în Roma erau cam 36 de arcuri din care 

au  supravieţuit până în zilele noastre doar cinci.           

                                  Arcul lui Titus (Roma) 

PERIOADA RENASCENTISTĂ 

Mai târziu regii şi împăraţii Evului Mediu ridicau aceste construcţii 

în special pentru celebrarea încoronării sau cum s-a întâmplat mai 

târziu, în cinstea războaielor victorioase (cel mai faimos rămânând 

Arcul de Triumf din Paris) 

  

PERIOADA CONTEMPORANĂ 

• Moda arcurilor de triumf 

construite pentru a celebra victorii 

militare s-a menţinut până astăzi. Astfel, 

majoritatea naţiunilor a construit câte un 

arc de triumf, dintre cele mai importante 

sunt cele din SUA, Marea Britanie, Germania, România, Moldova, Rusia. 

Pe un loc fruntaş este Spania care are mai multe arcuri de triumf.          

                                                                       Arcul de Triumf din 

Moscova 
Arcul de Triumf din Bucureşti a fost construit iniţial în grabă din lemn 

în 1878, după Războiul de Independenţă şi pe sub care au trecut trupele 

române victorioase. Acesta s-a demolat după primul război mondial. În 

1922, pe acelaşi amplasament s-a construit un altul.Acesta s-a demolat 

în 1935 iar în 1936 i-a luat locul Arcul de Triumf de astăzi. Este înalt de 

27 m şi a fost construit după planurile arhitectului Petre Antonescu. 

Arc peste istorie 

Pagină realizată de 

ANGELESCU BIANCA 

Clasa a VIII-a A 
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Ne jucăm, matematică învăţăm! 
 

 

Pătratul unui număr oarecare 
 

 

 

 

Pătratul oricărui număr se poate descompune în felul următor:  

1 2 = 1                                         1 2  = 1 · 1  =   1  

2 2 = 1 + 3                                      2 2  = 2 · 2  =  4  

3 2 = 1 + 3 + 5                                   3 2  = 3 · 3  =   9  

4 2 = 1 + 3 + 5 + 7                               4 2  = 4 · 4  = 1 6  

5 2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9                            5 2  = 5 · 5  = 2 5  

..........................................  

 Observaţi că pătratul unui număr este egal cu suma atâtor numere impare câte 

unităţi are acest număr, luate din şirul natural de numere începând cu 1.  

 Prin urmare, vom putea scrie:  

102 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19,  

132 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 şi aşa mai daparte.  

 

Se poate demonstra că ceea ce am arătat aici este adevărat pentru orice număr. 

Încercaţi şi voi pentru 62,72, 82, 92,122, 142, 152, 202. 

 

 

 

 
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină realizată de 

VLĂDUȚ 

VALENTIN 

clasa a VIII-a A 
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Pagină realizată 

de 

 

VASILESCU 

ELISABETA 

Clasa a VIII-a B 

Iată cum arătau cifrele arabe din vechime şi cum au evoluat până în prezent! 

 

 

 

 

Două  

unghiuri 

 

 

 

 

Trei   

unghiuri 

 

 

 

 

Şapte    

unghiuri 

 

 

 

 

Opt    

unghiuri 

În vechime cifrele arabe erau formate din linii drepte pentru scrierea (sau 

mai bine zis scrijelirea ) lor mai uşoară pe nisip, pe tabliţe de lut, în piatră 

etc. Ulterior, segmentele drepte care formau cifrele s-au rotunjit 

ajungându-se la forma de azi. 

 

 
Şi acum să vedem cum arătau cifrele arabe în vechime, iar logica formei lor 

o veţi descoperi singuri… 

 

Circulă un material pe Internet despre legătura dintre forma  şi numărul 

pe care-l reprezintă cifrele arabe. Îl prezentăm şi noi mai jos. 
 

 

 

 

 

Un  

unghi 

 

 

 

 

Patru    

unghiuri 

 

 

 

 

Cinci    

unghiuri 

 

 

 

 

Şase    

unghiuri 

 

 

 

 

Nouă  

unghiuri 

 

 

 

 

Niciun  

unghi 
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Inca din documentele antice grecesti sau de pe 

desenele vazelor din acele timpuri se spune si se 

arata cum delfinii sunt salvatori de vieti omenesti. 

Acestia conduc vase care nu gasesc tarmul in porturi sigure 

sau salveaza oamenii care sunt la un pas de moarte.  

Cercetarea vietii si studierea delfinilor in libertate nu 

este deloc un lucru usor. Cu toate acestea biologii incearca sa gaseasca „cheia“ acestui mister. Cu toate 

acestea nu au descoperit nici pana in ziua de azi de ce se apropie delfinii de 

bunavoie de oameni. Nici „limbajul“ acestora nu a putut fi inca deslusit. De 

exemplu, nu se stie inca daca sunetele, pe care le fac delfinii atunci cand vad o 

persoana, au menirea sa o salute sau sa-i avertizeze pe delfinii din larg ca exista 

un anumit pericol.   

Atunci cand aceste mamifere blande salveaza o viata de om este posibil sa o 

faca instinctiv, este un comportament innascut. Astfel, in aceste momente de 

dificultate omul corespunde unui pui de delfin neajutorat. Acelasi lucru se 

intampla si in cazul in care persoana este ranita. Delfinii o tin la suprafata ca sa 

nu se inece exact asa cum 

ar proceda cu un frate de-

al 

lor. 

 

 

 

 

 

De ce procedează aceste 

animale astfel? 

 

Aflaţi că.... 

...delfinii nu au gât, urechile 

sunt lipsite de pavilioane, iar 

numărul de dinţi poate ajunge  

până la 260.   

... puii înainte de a se naşte au păr, care 

apoi cade, ceea ce dovedeşte înrudirea cu 

mamiferele terestre.  

... există delfini albi dar şi delfini bălţaţi.  

... delfinul ucigaş, orca sau balena 

ucigaşă este cunoscută pentru cruzimea 

ei, atacă în grup, ca o haită de lupi.  

Întrebări şi 

răspunsuri despre 

viaţa delfinilor 

Salvează delfinii oameni de la înec? 

 

Pagină realizată de 

CEAUŞU ŞTEFAN 

Clasa a VIII-a A 
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Chimie distractiva 
 

 

 

 Cerneala care dispare 
 

O  ce rn ea l ă  c a r e  d i sp a r e  î n  

t imp  s e  p o a t e  p r epa r a  f o l os i nd  o  

s o l u ţ i e  diluată de amoniac în care s-

au introdus câteva picături de 

fenolftaleină, soluţie alcoolică 0,1-1 %. 

 

 Cerneala invizibila 

 
O  ca t ego r i e  com pl e t  o pu s ă  de  c e r ne l i  s un t  c e l e  

i nv iz ib i l e ,  cu  ca r e ,  d u p ă  c e  s - a  s c r i s ,  n u  s e  v ă d .  

M e t o d a  d e  c o l o r a r e  p o a t e  f i  t e r m i c ă  s a u  chimică. 

 Substanţele organice cum ar fi zahărul - în momentul în 

care hârtia este încălzită, scrisul va apărea datorită carbonizării 

acestora. 

 Soluţia apoasă de clorură de fier(III) - pentru a se putea citi, foaia se 

va pulveriza cu tiocianat( sulfocianat sau radanat) de sodiu sau potasiu. 

 Soluţia de acetat de plumb (IV) 3% - pentru a se citi, se pulverizează 

o soluţie de sulfură de sodiu 

 S o l u ţ i a  d e  c lo r u r ă  d e  cob a l t  1 0%  -  p en t ru  a  s e  c i t i ,  

h â r t i a  s e  v a  apropia de o flacără. 

 

 Amprente invizibile  

 
P e  lo cu l  un d e  s e  p re s up un e  ex i s t en ţ a  u n or  amp r en t e  se  pu n  c â t ev a  cristale de 

iod elementar şi se acoperă cu o sticlă de ceas. După câteva ore, amprentele vor apărea 

colorate în maroniu. 

 

 

 Capcana chimică 

 
P e  o b i e c t e l e  c e  v o r  f i  a t i n s e  d e  o  p e r s o a n ă  o a r e c a r e ,  s e  p r e s a r ă  o  

substanţă numita albastru de brom-fenol sau verde de brom-fenol, substanţe incolore în stare 

uscată. Dacă obiectele ajung în contact cu degetele unei persoane, atunci, datorită 

transpiraţiei, degetele se vor colora în albastru, cu l o a r e  c a r e  nu  po a te  f i  î n dep ă r t a t ă  

l a  s p ă l a t ,  d in  co n t r ă ,  cu lo a r ea  s e  v a  intensifica. 
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 Sticlele cameleon 

 
Dintr-un autosifon se toarnă “apă carbogazoasă” 

(soluţie diluată de cloruri de fier(III) ) în trei pahare care 

conţin cristale de tiocianat de potasiu, ferocianura de 

potasiu şi tanin. 

 

 Foc sub apa 

 
Se fixează o eprubetă curată într-un stativ, 

scufundată pe jumătate în apa rece. In eprubeta se toarnă, fără a umecta pereţii 

eprubetei(folosind o pipetă) 3-4 cm³ de acid sulfuric concentrate (corosiv!), apoi, cu o altă pipeta, 

cu grijă, tot atâta alcool etilic. In acest caz, se apropie foarte tare pipeta de  acid şi se dă 

drumul alcoolului încet, astfel încât să nu se amestece cu acidul. La întuneric, se aruncă câteva 

cristale de permanganat de potasiu. Se vor auzi mici pocnituri iar la interfaţa dintre acid şi alcool 

apar mici scântei. Acidul sulfuric se colorează în verde. 

 

 Peisaj de iarnă 

 
S e  d i zo lv a  25  g  azo t a t  d e  p l um b ( IV )  î n  10 0  cm³  ap a  d i s t i l a t ă .  In  această 

soluţie se introduc câteva cristale de clorură de amoniu (IV). Pe aceste cristale va creşte 

precipitatul de clorură de plumb, luând formele cele mai variate, sugerând un peisaj de iarnă. 

 

 Flori colorate 

 
Un buchet de violete se umezeşte şi se 

pune sub un cornet de hârtie a l ă t u r i  d e  

p u ţ i n  su l f ,  c ă r u i a  i  s e  d ă  f o c .  S ub  

a c ţ i un ea  d i ox id u l u i  d e  su l f ,  florile se vor 

decolora. S e  î m p a r t e  b u c h e t u l  î n  3 .  O  

p a r t e  d i n  f l o r i  s e  v o r  î n m u i a  î n  

a c i d  sulfuric foarte diluat, o altă parte se va ţine 

deasupra unui vas cu amoniac, iar a treia parte 

rămâne decolorată. 

 

 

 

 

 

 

Pagină realizată de 

VLAD CRISTINA 

Clasa a VIII-a A 
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Beneficiile mersului pe bicicletă 

Începătorii ar trebui să ştie că îşi tonifică prin ciclism muşchii şi 

articulaţiile întregului organism 

timp în care se ard între 350 şi 

700 de calorii pe oră. Ciclismul 

îmbunătăţeşte capacitatea de 

rezistenţă la efort a corpului 
omenesc cu 20% înca din primele 

4 luni prin mărirea capacităţii de 

ventilatie a plămânilor. Asta 

înseamnă că inima trimite oxigen 

muşchilor mult mai eficient având ca rezultat faptul că nu mai obosiţi 

atât de repede când vă indepliniţi sarcinile curente. Se reduce de asemenea riscul de cancer de colon, scade nivelul 

colesterolului şi tensiunea arterială. 

Mersul pe bicicletă este un mod grozav de a fi în mijlocul naturii, de a respira aer curat sau pur şi simplu 

un mijloc de a te descurca prin oraş. Este totodată şi un mijloc eficient de a arde excesul de calorii, de a scăpa de 

grasimea corporală şi de a vă îmbunătăţi sănătatea 

cardiovasculară. În funcţie de greutatea dvs. şi de viteza cu 

care pedalaţi, veţi arde între 400 şi 500 de calorii într-o 

plimbare de o oră cu bicicleta.  

Mersul pe bicicletă vă ajută de asemenea să vă 

întăriţi regiunea principală a corpului, muşchii abdominali şi 

muschii spatelui. Un „bust” puternic este esenţial pentru un 

bun echilibru şi o postură frumoasă, şi folositor pentru 

activităţile de zi cu zi precum căratul cumpărăturilor, 

purtatul copiilor în braţe sau munca în gradină. 

Mersul pe bicicletă este foarte folositor pentru cei care vor să slăbească. O slăbire gradată, de căte 

jumătate de kg pe săptămână este un obiectiv înţelept. Slăbirea treptată vă va ajuta să vă menţineţi ţesututul 

musculos. Eliminând sau arzând 3500 calorii vom slăbi cam o jumătate de kg. Presupunând că ardem cam 500 

calorii într-o plimbare de o oră cu bicicleta, o plimbare în fiecare zi înseamnă o jumătate de kg în minus în doar 

o săptămână.        

 

“Viaţa este ca mersul pe bicicletă. Nu poţi să-ţi păstrezi echilibrul stând pe loc.”  

  Linda Brakeall 

 

 

Relaxarea prin sport 
Pagină realizată de 

profesor 

CRISTACHE DANIELA 

 

  

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Linda+Brakeall
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Linda+Brakeall
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Cele mai vechi "boli"  

ale unui computer 
 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După ce Internetul a ajuns în aproape fiecare locuinţă, iar 

reţeaua globală a devenit un suport pentru serviciile diverselor 

companii, viruşii informatici s-au răspândit din ce în ce mai 

mult şi au început să producă pagube cu adevărat însemnate, 

compromiţând nu doar datele de pe calculatoarele 

utilizatorilor obişnuiţi, ci şi cele de maximă importanţă ale 

diverselor instituţii, ale băncilor sau chiar ale companiilor 

aeriene 

 The Creeper - primul virus informatic 

(1971) - A fost conceput cu scop 

experimental, se auto-multiplica în 

reţea şi lăsa în urmă mesajul “I’m the 

creeper, catch me if you can!”. Pentru 

a-l înlătura, a fost creat programul “The 

Reaper” - practic primul antivirus din 

istoria calculatoarelor. 

Melissa lansează moda viruşilor transmişi prin e-mail 

(1999) - Un programator obsedat de o dansatoare pe nume 

Melissa dezvoltă un virus care să-i poarte numele. Putem 

spune că pasiunea lui a fost mai mult decât aprinsă, dacă ne 

raportăm la perioada de activitate a virusului: 1999 - 2005. 

Melissa era un virus macro ce se transmitea prin mass-mail. 

A existat în mai multe versiuni, iar printre acţiunile sale se 

număra ştergerea fişierelor de sistem (io.sys, 

command.com). Pagubele făcute de Melissa sunt de ordinul 

milioanelor de dolari. 

 

Acum două decenii, situaţia nu era 

atât de îngrijorătoare. O parte din 

viruşii de la începutul anilor ‘90 

aveau doar scopul de a transmite 

diverse mesaje sau chiar de a 

amuza “victima”. Aşadar, până să 

ajungem la ameninţările cu 

adevărat seriose, este imperios 

necesar să menţionăm şi strămoşii 

viruşilor din ziua de azi - de unde s-

a plecat şi unde s-a ajuns. 

 

 Morris - strămoşul viermilor din ziua de 

azi (1988) - considerat unul dintre primi 

viermi care s-au răspândit pe Internet, a 

infectat peste 6000 de calculatoare din 

State Unite, inclusiv cele de la NASA. 

Pierderile totale provocate de viermele 

Morris sunt estimate la 96 de milioane $. 

 

Elk Cloner 

(1982)- Creat de 

către un puştan 

de 15 ani, virusul 

infecta sectorul 

de boot al 

dischetelor , de 

unde se instala 

pe calculator. Ca 

manifestare, Elk 

Cloner afişa 

diverse mesaje 

pe display 

(poezii) şi făcea 

imaginea să 

clipească 

2. Două drumuri se- ntretaie,  

În oraş şi–aici pe foaie.  

Pagină realizată de 

MARDALE CRISTIAN 

Clasa a VIII-a B 
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      1. 

       2. 

         

           

    3.     

      4. 

 

      6. 

 

 

 

    

   9. 

     

                             5.          

      

                            7.           

      8.          

     

1. Cine are roţi, pedale, 

Şi pe care stai călare 

Stopuri roşii, chiar şi frâne, 

Poţi să mergi cu ea în lume.  
3. De la munte pân – la mare,  

Oferă cale de comunicare. 

4. Are tălpi, n- are picioare  

Şi alunecă la vale, 

La deal de nu tragi de ea,  

Nu poate aluneca.  

5. Ştii tu oare care este  

Partea din şosea pe care  

Merg maşinile- n plimbare?  

6. Stă la intersecţie  

Şi supraveghează ,  

Din orice direcţie 

Cum se traversează.  

ALTFEL DE EDUCAŢIE RUTIERĂ 

7. E vehicol, trei roţi are 

Are şi două pedale, 

E micuţă şi frumoasă, 

Iar cei mici o vor şi-n casă.  

8. E o scândură pe roate 

Şi te duce chiar departe 

Cu viteză şi cu spor 

Dac- o –mpingi cu un picior.  

9. Pentru orice pieton  

Este locul indicat  

Cu dungi albe desenat 

Numai bun de traversat. 

Pagină realizată de 

BRANIȘTE FLORENTINA 

Clasa a VI-a A 
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6 exerciţii pentru un abdomen “frumos” 
SSttuuddiiiillee  aauu  ddeemmoonnssttrraatt  ccăă  ggrrăăssiimmeeaa  aaccuummuullaattăă  llaa  nniivveelluull  aabbddoommeennuulluuii  ccrreeşşttee  rriissccuull  aappaarriiţţiieeii  

aaffeeccţţiiuunniilloorr  ggrraavvee  pprreeccuumm  hhiippeerrtteennssiiuunneeaa  aarrtteerriiaallăă,,  bboolliillee  ccaarrddiioovvaassccuullaarree  ssaauu  ddiiaabbeettuull..  EEssttee  ffooaarrttee  

iimmppoorrttaanntt  ssăă  ssccaappii  ddee  eeaa  şşii  oo  ppooţţii  ffaaccee  ccuu  aajjuuttoorruull  eexxeerrcciiţţiiiilloorr  ffiizziiccee..  AAcceessttee  eexxeerrcciiţţiiii  ssuunntt  rreeccoommaannddaattee  şşii  

cceelloorr  ccaarree  nnuu  aauu  îînn  mmoodd  ddeeoosseebbiitt  pprroobblleemmee  ccuu  ggrreeuuttaattee,,  ddaarr  ccaarree  vvoorr  ssăă--şşii  ttoonniiffiiccee  mmuussccuullaattuurraa  

aabbddoommiinnaallăă

Exerciţiul 1: 

Din culcat pe spate cu braţele pe lângă 

urechi-palmele spre tavan: ridicarea 

capului, omoplaţilor şi braţelor de pe sol şi 

apoi revenire.  

 

 

 

 

 

Exerciţiul 2: 

Din culcat pe 

spate cu 

genunchii 

îndoiţi-tălpile pe sol şi mâinile la ceafă: 

ridicarea trunchiului până pieptul atinge 

genunchii şi apoi revenire. 

 

 

 

 

 

 

 

Exerciţiul 3: 

Din culcat pe spate cu sprijin pe antebraţe: 

ridicarea picioarelor cu genunchii îndoiţi şi 

apoi revenire. 

 
Exerciţiul 4: 

Din culcat pe spate cu sprijin pe antebraţe: 

bicicleta-când un genunchi este îndoit 

celălalt este întins. 

 

 

 

 

Exerciţiul 5: 

Din culcat pe spate 

cu mâinile la ceafă 

şi genunchii uşor 

îndoiţi-tălpile pe 

sol: ridicarea 

trunchiului la 90° 

cu răsucirea lui spre 

dreapta şi spre stânga şi apoi revenire. 

 
 

Exerciţiul 6: 

Din culcat pe spate  

cu o mână la ceafă: 

 ridicarea trunchiului cu rotirea lui 

simultan cu îndoirea genunchiului de 

partea opusă mâinii de la ceafă astfel încât 

cotul să atingă genunchiul şi apoi revenire. 

Se lucrează la fel şi pe partea opusă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pagină realizată de 

profesor 

MOGÎLDEA CLAUDIA 
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,,Mens sana in corpore sano” 
 

 

 

 

 

În anul şcolar 2012 - 2013 s-a desfăşurat 

Proiectul”Mens sana in corpore sano” in 

parteneriat cu Centrul de Educatie Incluziva 

„Elena Doamna”, Focsani, Scoala de Arte si 

Meserii „P.P.Neveanu”, Galati si Liceul 

Teoretic „I.Barbu” si si-a propus următoarele 

activitati: 

 

 In luna noiembrie 2012 s-a 

desfasurat activitatea cu titlul 

-„Igiena pentru dinti”la Scoala pentru Deficienti de Auz nr.2”Sf.Maria”.Elevii 

claselor I-VIII au fost informati asupra catorva reguli de baza privind igena 

dintilor.Activitatea s-a incheiat cu un concurs de desene reprezentand 

informatiile acumulate anterior.   

 

 In luna decembrie  2012 s-a desfasurat activitatea cu titlul-„Lupta impotriva E-

urilor”, elevii implicati in proiect au realizat activitatea in bucataria scolii, 

sculptand in legume si fructe diferite figurine.La sfarsitul activitatii elevii au 

primit diplome si premii de participare. 

 

Prin intermediul proiectului ,,Mens sana in corpore 

sano” am reusit: 

 

 stimularea interrelaţionării între 

copii de aceeaşi vârstă, altor valori 

culturale;  

 formarea unei atitudini 

dezaprobatoare faţă de cei care 

încalcă normele specifice de 

păstrare a igienei corpului uman; 

 educarea copiilor in vederea 

pastrarii unei alimentatii sanatoase; 

 promovarea unui stil de viata sanatos, consumand mai multe legume si fructe; 

 dezvoltarea interesului din partea elevilor pentru activitatea fizica. 

 

Considerăm că proiectul de parteneriat,,Mens sana in corpore sano” a armonizat 

relaţiile în cadrul grupurilor, le-au format  copiilor  deprinderea de a fi cooperanţi,  toleranţi,  

de a avea iniţiativă şi de a-şi crea relaţii de prietenie, colaborare şi competiţie. 

Pagină realizată de 

profesor 

ȚÎRLUI ILEANA 
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IGIENA TA, IGIENA MEA, SĂNĂTATEA 

NOASTRĂ 

 
În octombrie 2012 s-a 

încheiat proiectul Igiena ta, 

igiena mea, sănătatea noastră.  

În cadrul proiectului s-

au desfășurat concursuri cu 

tema Igiena, competiții 

sportive, scenete, eseuri, desene 

etc. 

Obiectivele proiectului 

au fost îmbunătățirea sănătății la 

nivel individual, comunitar și 

național și informarea și educarea copiilor cu privire la igienă. 

Participanții la proiect au fost: 

- Primăria Municipiului București prin Direcția de Mediu 

- Consiliul General al Municipiului București 

- Kimberly Clark Professional 

Misiunea proiectulu ia fost 

implicarea activă în promovarea 

mijloacelor de respectare a igienei 

personale și inițierea la nivel urban 

de campanii educaționale pe teme 

de igienă, adresate minorilor, 

organizarea de instructaje, întâlniri 

cu părinții, reuniuni cu cadrele 

didactice. 

 

 

 

 

 

Pagină realizată de 

profesor 

POPA ROXANA 
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Mai mult decât un parteneriat 

 
Prof. Stoica Florica,  

prof. Girniceanu Cristina,  

prof. Badea Emilia,  

prof. Georgescu Mariana 

 
 

Şcoala Gimnazială Specială pentru 

Deficienţi de Auz „Sfânta Maria” din 

Bucureşti, în perioada 01 august - 15 

noiembrie 2012 a fost implicată în 

parteneriatul interregional ART(H)E, alături 

de Asociaţia “Grădiniţele Arc-en-ciel” din 

Bucureşti, Asociaţia Medo din Botoşani şi SC 

MV Profesional SRL din Giurgiu. In urma desfăşurării activităţilor din cadrul parteneriatului 

au fost valorizate calităţile, deprinderile, munca şi talentul tuturor copiilor, atât a copiilor cu 

deficienţă de auz cât şi a copiilor din şcoala care a găzduit desfăşurarea activităţilor.  

Copiii participanţi la activitate au colaborat şi au confecţionat produse din împletituri 

vegetale şi sfoară. Copiii cu deficienţă de auz 

au fost puşi în situaţia de a împărtăşi din 

talentul şi priceperea lor, preluând rolul de 

profesor pentru alţi copii. Comunicarea a fost 

foarte bună, atât verbală, cât şi nonverbală, 

abilităţile de comunicare dezvoltându-se pe 

parcursul derulării activităţilor. Elevii din 

„Grădiniţele Arc-en-ciel” au învăţat să fie mai 

atenţi la cei din jurul lor, iar copiii cu 

dizabilităţi, prin asumarea rolului de mentor al 

grupului au fost valorizaţi. Unii au învăţat să-

şi depăşească prejudecăţile, iar alţii să-şi de 

păşească limitele. Activitatea s-a desfăşurat pe  
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ateliere de lucru, elevii mergând prin rotaţie la fiecare atelier în funcţie de preferinţe, aceştia 

reuşind să realizeze produse din fire vegetale (pănuşi) şi sfoară. Toţi au avut satisfacţia 

lucrului făcut cu mâinile lor, sub ochii lor, fiind foarte încântaţi de rezultate.  

Elevii de la „Grădiniţele Arc-en-ciel” au înţeles că se poate comunica şi în afara 

comunicării verbale. Important este să-ţi doreşti să comunici, să împărtăşeşti experienţa ta cu 

alţii, să rezonezi la dorinţa celuilalt de a comunica, chiar dacă acest lucru se face în alt mod. 

Nu doar urechea şi vocea ne ajută să ne înţelegem. Dacă suntem deschişi cu mintea şi cu 

sufletul, putem comunica foarte bine. La începutul activităţii, copiii au avut o uşoară reţinere, 

dar treptat au reuşit să se apropie, să relaţioneze şi chiar să pună bazele unor prietenii. Copiii 

au împletit mai mult decât fire vegetale sau textile, adevăratul rezultat al acestor activităţi 

fiind împletirea unor priviri şi gesturi.  

Sperăm ca astfel de activităţi să se repete, pentru ca astfel să putem accepta mai uşor 

lumea plină de diversitate în care trăim. 
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MOTTO : 

“Natura şi educaţia sunt asemănătoare,  

căci educaţia îl transformă pe om şi, 

 prin această transformare, 

 creează natura.” 

                                                         DEMOCRIT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemele ecologice sunt probleme cu care ne confruntăm zilnic iar fiecare individ are un rol, fie el cât de 

mic. Educaţia elevilor în spiritul protecţiei mediului,  a atitudinii de respect şi valorificare a tot ce oferă 

mediul în mod raţional, este o datorie a noastră a cadrelor didactice.  

Şcoala are la îndemână multiple posibilităţi de realizare a unei 

temeinice pregătiri ecologice a elevilor care să se materializeze în 

formarea unui comportament şi a unei culturi ecologice. Dacă reuşim 

să le transmitem elevilor noştri cunoştinţele necesare, antrenându-i în 

acţiuni simple, formându-le deprinderi de îngrijire şi ocrotire a 

mediului înconjurător, dacă acum, le trezim dragostea faţă de natură, 

aceste reprezentări, acum conturate, vor rămâne vii tot restul vieţii. 

Educarea în scopul păstrării unui ,,Spaţiu verde-garanţia vieţii” 

trebuie să se bazeze pe activităţi concrete de participare, pe 

construcţie, de aceea toate metodele utilizate în acest tip de educaţie vor viza învăţarea activă, participarea 

directă a copilului la propria formare prin acţiuni care să-l responsabilizeze. 

 În acest scop am desfăşurat o activitate de  curăţire  a spaţiului verde din  

curtea şi din faţa şcolii. Elevii claselor IV-VIII au greblat, au strâns frunzele şi 

crengile uscate într-un cuvânt 

au făcut curăţenie de toamnă.   

  Pentru sărbătorirea 

spațiului verde important 

pentru omenire, elevii 

claselor I-IV şi V-VIII de la 

Şcoala Gimnazială Specială 

pentru Deficienţi de 

Auz,,Sfânta Maria” din Bucureşti au organizat o serie de 

activităţi:                                     

Un grup de 

elevi de 

la clasele I- 

IV, respectiv V-VIII sub îndrumarea doamnele profesoare 

Popa Roxana, Țîrlui Ileana, Gîrniceanu Cristina şi instructor de 

educaţie Mionea Daniela, au participat la activitatea ,,Şi noi 

vrem un cartier curat!”, activitate care a avut şi depozitarea  

gunoiului din împrejurimile şcolii.    

    

PAGINA VERDE 
 

Pagină realizată de 

profesor 

POPA ROXANA 
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                                           Ce facem dacă ne îmbolnăvim?  

 

                          IMPORTANT !!!                                  
 

1. Îţi  curge nasul?                                                          
 

                                                                                 Folosim numai batiste de hârtie pe                    

 

                                                                                                          care le vom arunca la coş !!!!! 

 

 

2. Ai febră ?                                                                       

                                                                                               Mergem la doctor  !!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

3.Tuşeşti ?                                      
 

                                                                                              Pune la nas şi gură o batistă de hârtie   

                                                                                                                 şi arunc-o la coş !!!!!! 

 

 

 

3. Trebuie sa iei medicamente ?             
 

 

 

                                                                   Medicamentele se vor lua după indicaţia  

                                                                                 doctorului, la  ore fixe. 

 

 

 

 

 

 

Pagină realizată de 

LINCĂ DANIELA 

Clasa a II-a A 
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12 obiceiuri 

nesănătoase 

pentru organism 

1 Sa nu te speli pe maini inainte de 

masa 
Banii, manerul de la cosul din supermarket, 

tastatura de la computer, bateria de la 

chiuveta, manerul de la usa – toate sunt 

obiecte extrem de murdare care te pot 

imbolnavi. 
2  Sa nu te speli pe maini dupa utilizarea toaletei 
In mod normal fiecare persoana ar trebui sa se spele chiar si inainte de a merge la toaleta pentru ca detine pe 

maini destul de multe bacterii care, in contact cu zonele intime, pot duce la diferite infectii. 

3  Sa nu pui capacul la toaleta inainte de a trage apa  
Un lucru pe care putini il stiu, este acela ca inainte de a trage apa la toaleta, trebuie 

coborat capacul pentru a evita ca stropii sa se imprastie.  

4  Sa tusesti in palme 
Desi este un obicei cu care ne-am obisnuit inca din copilarie, nu este deloc bine sa stranuti/tusesti in palme. Motivul 

pentru care nu trebuie sa folosesti palma atunci cand stranuti/tusesti este ca aceasta actiune aduce cu sine foarte multi 

microbi pe care tu ii poti imprastia imediat ce ai strans mana unei alte persoane sau dupa ce atingi diverse 

obiecte/alimente etc. 

5  Sa iti masezi ochii cu mainile nespalate 
Ochii sunt o zona extrem de sensibila care se poate infecta imediat. Pentru ca mainile sunt 

partile corpului cele mai expuse la bacterii, ar trebui ferite cat mai mult posibil de zona 

ochilor.  
6  Sa te speli cu un sapun solid la comun 
Desi pare greu de crezut, bacteriile se pot depune pe orice sapun solid, chiar si daca acesta este antibacterian. Din aceasta 

cauza, cea mai indicata varianta este utilizarea unui sapun lichid atunci cand mai multe persoane (fie ei si membrii ai 

familiei) utilizeaza aceeasi baie. 

7 Sa nu te speli pe maini dupa ce te-ai jucat cu un animal 
Animalele sunt purtatoare de microbi.  Imediat dupa ca te-ai jucat cu un caine, o pisica, 

sau orice alt animal, este recomandat sa te speli bine pe maini cu un sapun antibacterian 

8  Sa testezi produse in piata (struguri, branza) 
Orice aliment pe care il cumperi fie din piata, fie din supermarket, se mananca acasa, doar dupa ce au fost indeplinite toate 

procedurile de igiena si siguranta. 

10 Sa bei lichide direct din cutie  
Inainte de a se consuma un astfel de produs, este recomandat sa se 

spele cutia si apoi sa se bea cu paiul ori sa se toarne in pahar. 

9  Sa gusti alimente la promotie in magazine 
In primul rand, in supermarketurile exista foarte multi microbi pentru ca mii de oameni intra si 

ies, stranuta, tusesc, ating alimentele din rafturi si le pun inapoi etc. Astfel, microbii se pot 

depune cu usurinta pe alimentele expuse pentru degustare. De asemenea, exista riscul ca 

produsele expuse sa fi fost atinse deja de alti clienti. 

11  Sa imprumuti hainele si incaltamintea 
Hainele si incaltamintea nu se imprumuta. De asemenea, nici prosoapele nu trebuie imprumutate sau folosite la comun. 

12  Sa  imbraci lucrurile noi fara sa le fi spalat inainte  
Chiar daca sunt noi, hainele trebuie spalate. De asemenea, lenjeria intima, chiar daca nu se probeaza in magazine, trebuie 

neaparat spalata inainte de a fi purtata, deoarece riscul de infectie este foarte mare. 

Pagină realizată de 

STAICU IOANA 

Clasa a VIII a B 
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Tort de mere caramelizat  
Mod de preparare: 

Faci blatul:bati albusurile spuma cu un pic de sare si galbenusurile cu zaharul spuma, pui galbenusurile  

peste albus, zaharul, uleiul, faina si arome. Separat in alta oala pui la topit zaharul pentrut caramel intr-o 

oala rotunda. Cand vezi ca s-a topit zaharul si s-a facut caramel,iei oala de pe foc si incerci sa invarti oala 

in sus si in jos pana se lipeste caramelul de peretii oalei. E important ca să nu se intareasca  caramelul, ci 

sa fie usor fixat pe peretii oalei ca sa pui merele taiate felii rotunde si curatate de coaja. Pui compozitia de 

mai sus si o dai la cuptor. Cand e gata o rastorni intr-o tava. Când e rece, se pune la frigider 

Mod de servire: Se serveste rece cu frisca 

 

           
 

 

 

 Ingrediente 

5 oua 

5 linguri de faina 

5 linguri de zahar 

un pic de sare 

o lingura de ulei 

arome 

cele mai sus mentionate sunt pt blat 

1 kg de mere 

350 gr zahar  

Timp de preparare 

40 de minute 

În bucătărie 

Pagină realizată de 

Prof. PETRE FLORINA și 

Prof. DUNAC MARILENA 
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 Participare la faza finală a Concursului Naţional pentru elevi cu deficienţe de auz Comunicăm 

prin gest, culoare şi mişcare  
 

 

 

- Competiţia sportivă 

“pro-integrare –

Campioni Speciali” – 

 

 

 Concursul “ Prietenii Dansului”  

ediţia a VII-a, locul II cu Ansamblul “ 

Muntenaș”; 

 

 

 

 

 

 

 “Împreună pentru viitor” – 

mai 2010 – Strategia 

Naţională de Acţiune 

Comunitară - menţiune – 

desen Stancu Raluca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cei mai buni  
Pagină realizată de 

profesor 

CRISTACHE DANIELA 
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Limbajul îi permite copilului să gândească, să planifice, să înţeleagă lumea din jurul său, şi 

să facă parte din comunitate. Fără limbaj, copiii nu îşi pot dezvolta capacităţile mentale. 

 

Copiii care au diferite dizabilităţi de auz pot comunica prin gesturi, semne învăţate acasă, 

un limbaj mimico-gestual complet, prin citire de pe buze şi vorbire. Unii copii care pot auzi puţin, 

vor putea vorbi şi citi de pe buze. Alţi copii comunică cel mai bine făcând semne cu mâinile. Cei 

mai mici pot învăţa limbajul mimico-gestual uşor şi natural – aşa cum copiii mici care aud învaţă 

limba vorbită. 

 

Atunci când copiii nu pot auzi, şi nici nu primesc niciun fel de ajutor de învăţare a limbii în 

scopul de a comunica, ei întâmpină probleme la nivelul dezvoltării mentale. Mulţi părinţi care au 

copii surzi  sau cu pierderi de auz se bucură dacă aceştia reuşesc să înveţe câteva cuvinte simple şi 

gesturi. Dar copiii au nevoie de mult mai mult. Ei au nevoie să înveţe o limbă. 

 

Este uşor pentru copiii de vârste fragede să înveţe un limbaj mimico-gestual complet. 

Copilul va începe mai întâi să înţeleagă semnele pe care alţii le folosesc, în special semnele pentru 

oamenii şi lucrurile pe care le vede în fiecare zi. După ce începe să folosească semnele care sunt 

importante pentru el, va învăţa să folosească şi altele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toţi copiii pot învăţa să comunice 

Şcoala 

părinţilor 
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Cum să ajutaţi copilul să înţeleagă semne noi 

 

Un copil învaţă mai întâi semnele pentru lucrurile şi oamenii care sunt importanţi pentru el. 

Aşa că trebuie să fiţi atenţi să aflaţi ce îl interesează pe copil. Pentru a-l ajuta să înveţe primele 

semne: 

 

1. faceţi primul semn în apropierea obiectului sau arătaţi către persoana respectivă, astfel încât copilul 

să poată face legătura între acestea. Arătaţi prin expresia feţei că se întâmplă ceva important. 

 

2. Numiţi prin semne obiectul sau persoana şi repetaţi de mai multe ori. Asiguraţi-vă că poate vedea 

mâinile şi faţa dumneavoastră atunci când faceţi semne copilului dumneavoatră. 

 

 

3. Urmăriţi răspunsul copilului. Răspunde în aşa fel încât să reiasă că a înţeles. Dacă da, laudaţi-l. 

Dacă nu răspunde, repetaţi semnul de mai multe ori. 

 

4. Folosiţi aceste semne cât de mult puteţi pe parcursul zilei. Încurajaţi întreaga familie să le 

folosească. 

 

 

Încercaţi să aveţi răbdare. S-ar putea ca copilul să aibă nevoie de timp să înveţe primele lui semne. 

 

 

 

ÎNCURAJAŢI-VĂ COPILUL SĂ FOLOSEASCĂ MIŞCĂRILE MÂINILOR 

 

Copilul face gesturi în mod natural. Atât copiii surzi cât şi cei auzitori îşi folosesc mâinile, 

corpul şi expresiile feţei pentru a comunica o serie de lucruri – atât cu ajutorul cuvintelor, cât şi 

fără. Utilizarea gesturilor şi a semnelor nu împiedică un copil să înveţe să vorbească.Gesturile 

ajută la pregătirea copilului pentru a face semne şi a vorbi.  

 

 

Atunci când sunteţi alături de copilul dumneavoastră, aşteptaţi-vă să facă gesturi, semne sau 

să producă sunete. Copilul trebuie să înveţe că semnele şi cuvintele sunt importante şi că oamenii 

reacţionează la modalitatea sa de comunicare. 

 

Pagină realizată de 

profesor 

GÎRNICEANU CRISTINA 
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       Cu paşi stângaci, timizi, cu ochii mari, speriaţi, de căprioară, cu zâmbetul 

crispat, bobocii au pătruns într-o lume nouă, plină de necunoscute şi întrebări.       

       Zilele  au trecut, sfioşenia s-a pierdut, teama a dispărut. Pe faţa bobocilor de 

clasa I s-a instalat zâmbetul şi încrederea în “doamna” - (doamna dirigintă sau 

doamna educatoare). 

      Bobocii au învăţat să ţină stiloul, unii mai 

bine, alţii încă tremurat, au învăţat să spună 

“Bună dimineaţa”, să spună  “Mulţumesc!”, ba 

chiar şi nişte litere şi chiar şi cifrele îşi pierd 

încet, încet misterul în faţa lor. Au învăţat să 

spună “Eu sunt Alisia sau Bogdan sau Gelin 

sau....” 

      Au început să înveţe ce 

înseamnă a fi elev, ce înseamnă a 

fi coleg, ce înseamnă a învăţa,  

ce-nseamnă a respecta şi toate 

astea fără a uita că încă sunt copii. 

      Pătrund încet, dar sigur în 

propriul lor prezent, pecetluindu-

şi trecutul cu gândul către viitor. 
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Octombrie 

 “Educatie si educatori”- Ziua 

Mondiala a Educatiei– Concurs 

interdisciplinar, desen, activitati cu 

caracter sportiv, realizare a unor mape 

tematice, prezentare powerpoint- prof.   

                                                                                             Vanghelie Loredana 
                             

 

“Copiii şi alimentaţia sănătoasă”- Ziua Mondială a 

alimentelor- Realizarea unei mape tematice-“stil de viaţă 

sănătos”, chestionare, desene- prof. Stoica Florica, prof. 

Vanghelie Loredana 

            

 

 

 

 “Trick or Treat- Here comes the Halloween”-

Prezentari Power Point, carnaval, concurs de măşti şi 

costume- prof. Stoica Florica, prof. Mantu Daniela, 

            prof. Girniceanu Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitati extrascolare  

   si extracurriculare 
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Noi despre noi/ Ne mandrim cu ei - editia a VIIa 

 

 

                                                                     Parteneri:Şcoala nr. 311, Bucureşti, Şcoala Podgoria- Buzău 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lumina Cunoaşterii - Calea Vieţii, LUCA VITA - avizat 

ISMB şi MECTS  

 Parteneri:Liceul Ortodox “Sf. Antim Ivireanu “, Liceul 

Teoretic “Ştefan Odobleja”, Seminarul Teologic Liceal 

Ortodox Bucureşti, Primaria Municipiului Bucureşti, 

Biserica Sfântul Haralambie Belu,  Biserica Pogorîrea  

Duhului Sfânt 

 

Mens sana in corpore sano- avizat MECTS si ISMB 

 Parteneri:Liceul Teoretic Ion Barbu, Scoala de Arte si  

Meserii ,,P. Popescu Neveanu” Galati, Centrul Scolar 

pentru Educatie Incluziva ,,Elena Doamna” din 

Focsani, Jud.  Vrancea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Doctorul Bucureştiului” – desen 

realizat de Burtea Andrei 

Proiecte si Programe 
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Brăduţul de nota 10! 
 

 

 

În luna decembrie s-a desfăşurat Concursul “Brăduţul de nota 10”, la care au participat elevii şcolii 

noastre, clasele a II a, a III a , a IV a.  

 Elevii noştrii, deosebiţi de iscusiţi au confecţionat podoabe din diferite materiale şi le-au folosit la 

împodobirea celui mai frumos brăduţ. 

  Concursul a avut loc la Carrfour Orhideea la care au luat parte şi elevii mai multor şcoli 

bucureştene. 

Am fost bucuroşi să participăm cu toţii la un astfel de concurs, unde creativitatea şi bunul gust au 

fost la ei acasă. 
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 Ce e-n Lună                                               Ce are Adam înainte 
      Nu e-n Soare                                        Are Eva înapoi 
      În Paris niciodată                                       Şi Anca de la noi 
      În Dunăre o dată                                  Are şi-nainte şi-napoi? 
      Şi-n Constanţa de două ori? 
                                                             

   Culese de   
LINCA DANIELA SI PICOTICI COSMIN 
Clasa a II-a 

 

 

 

 
 

☼  Dintr-o singură pereche de iepuri, în vreo zece ani, ai avea iepuri încât n-ar 
încăpea pe faţa pământului? 

☼ Ursul brun cântăreşte 300-400 de kilograme. Se hrăneşte cu alimente de 
origine vegetală. El foarte rar atacă animalele domestice şi sălbatice? 

☼ Atunci când este furios, regele animalelor poate doborâ un om cu coada. Leul 
mănâncă carne de cămile şi pui de elefant: 

☼ Omul a domesticit câinele cu 10 000 de ani în urmă, iar cu 1000 de ani a 
domesticit capra şi oaia. Acum 7000 de ani chinezii au domesticit porcul şi 
bivolul, iar sud-asiaticii au domesticit găina şi cocoşul? 

☼ Văcuţele, bivoliţele şi căpriţele dăruiesc, în fiecare an, oamenilor de pe 
Terra....500 de milioane de tone de lapte? 
 

Culese de 
MIHAI CĂTĂLIN 
Clasa a VI-a A 

GHICITORI...PENTRU ISTETI 
 

Ştiaţi că... 
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ION   CREANGĂ 
 Propunere de  

prof. Stoica Florica 

Prof. Gîrniceanu Cristina 
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Orizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vertical  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dincolo de cuvânt – revistă pentru copii şi părinţi 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru anul școlar 2013 – 2014,  

un nou Curriculum la Decizia Școlii: 

PRINT XXI – Tehnică poligrafică 

pentru clasa a IX-a 
 

NOUTĂȚI 



 

Dactileme româneşti



Semn de carte 

 

                Cei mai buni dintre noi 

 

Cum devenim mai buni 

Sănătate 

 

Pentru viitor 

  

 

Curiozităţi 

 

Şcoala părinţilor  

      Noutăți 


