
Ș APTE note muzicale, șapte zile, șapte nopți, 
Clipe –n suflet minunate ș i iubire , tu, le porti! 
Oameni, locuri, vise , gânduri 
Anii noștri, jocul vostru… 
Lung privim în urma noastră, după tine, după voi, 
Amintindu-ne-n tăcere de ce-am fost odată… 
                                                                  NOI ! 

Aria curriculară Limbă ș i Comunicare 



...RUȚA - mascota școlii  
 

 

 

Era o zi obișnuită de școală...Eu, agitată, ca de oicei, intru pe poarta școlii ș i văd o 
șopârliță. Stau, o privesc ș i decid să o iau ș i să o duc colegilor să o vadă. 

Bine! O duc în clasă ș i toți au început să urle care de care mai puternic...wow! wow! Wow! 
O pun pe Ruța într-un pahar ș i o duc la grădiniță, în grupa mică să o vadă copiii. Toți copiii , 
mirați , se uitau la ea. După o oră , a venit un muncitor de la școală , a văzut-o ș i a spus că această 
șopârliță este un triton ( tritonul este un tip de șopârlă care trăiește în apă). Atunci am luat-o ș i 
am pus-o într-o sticlă cu apă. 

A rămas acolo timp de o săptămână, până când o mămică i-a adus un acvariu de sticlă, mare 
ș i foarte frumos , unde poate înota toată ziua.  

Cu timpul i-am cumpărat ș i mâncare...acum așteptăm ca Ruța să-ș i depună ouăle...pentru 
că este însărcinată! 

Timiș  Aura 
Clasa a VII-a A 

Ș coala cu Casele I-VIII, Nr. 7, Borșa 

Dragi cititori , 
 

Cine suntem noi?...profesori , elevi , versuri , refrene , zambete ș i… ghiciți!  
De ce am venit?...să dăm o altă definiție timpului liber ! 

Ce vrem de la voi?...un strop de veselie , un strigăt de copil! 
YUPIII! 

 
 Iată că am făcut-o ș i pe asta! Am îndrăznit să 
scoatem tot ceea ce e mai bun în inimile voastre de copii 
ș i să vă antrenăm într-un joc minunat , meritul fiind pe 
deplin al vostru! 
 Așa a ș i început totul…ca un joc…nimic serios 
nu se arăta, până când , un dascăl minunat a avut o 
idee minunată! Aceea de a vă face cunoscute , dincolo 
de pereții claselor voastre, minunatele voastre gânduri, 
bucăți literare pline de sensibilitate … 
 Am dori ca aceste pagini să vă aducă zâmbet pe 
buze ș i clipe minunate... 
  
P.S . 
 Offf! Am uitat să vă spun…în gașca noastră minunată ne bucurăm de prezența șopârliței 
Ruța ș i de roș ioara Lady B , prietene istețe dar atât de…tăcute! 
 

 

                                                                     Vă îmbrățișăm cu drag, 
                                      COLECTIVUL DE REDACȚIE , LADY B. Ș I.. 



 
 
SĂ STĂM DE VORBĂ CU… 

DOMNUL DIRECTOR ! 
 
- Ne puteți spune câteva cuvinte despre această unitate de învățământ pe care o conduceți cu 
dăruire ș i implicare emoțională deosebită? 
- Această unitate școlară are un număr de  342  elevi , din care 110 la învățământul preșcolar, 107 
la învățământul primar ș i 125 la învățământ 
gimnazial. La toate nivelele încadrarea școlii 
noastre este făcută cu cadre calificate, cu o 
preocupare permanentă de perfecționare ș i 
implicare în diversificarea metodelor de predare în 
vederea pregătirii elevilor la nivelul cerințelor de 
evaluare națională. 
    Din situațiile statistice ș i urmărirea 
absolvenților claselor a VIII-a , pot să afirm că ne 
putem mândri cu ei, obținând rezultate foarte 
bune la liceele unde au fost repartizați, unii fiind 
chiar șefi de promoție în colectivul din care au 
făcut parte. 
- Ce părere aveți despre generațiile actuale de 
copii?  
- Ca o observație, trebuie să amintim că prin 
desființarea centrului industrial minier, populația 
școlară este în descreștere continuă, drept urmare, 
în anul 1989 aveam 1150 de elevi la clasele I-
VIII,  iar acum avem un număr de 342 . 
Proveniența copiilor , a elevilor de acum , este din 
familii cu posibilități materiale reduse, fapt ce 
determină o mai slabă preocupare pentru învățătură față de anii anteriori. 
- Ce presupune profesia de director al unei unități de învățământ? 
- Director de școală poate fi un cadru didactic cu o pregătire metodico-științifică corespunzătoare, 
aptitudini manageriale ș i nu în ultimul rand un adevărat coleg al tuturor cadrelor din școală. 
Rezolvarea ș i formarea unui climat plăcut de desfășurare a procesului de învățare ș i a celorlalte 
activități  școlare ș i extrașcolare se poate face numai printr-o dăruire profesională deosebită. 
- Iată ș i o curiozitate a elevilor dumneavoastră: care a fost cea mai mică notă dată de dvs. în 
decursul anilor? 
- Cea mai mică notă dată la clasă ( foarte rar) a fost 3 , iar medii de 10 am dat, în cariera mea de 
profesor, doar două. 
- Un mesaj pentru elevii noștri… 
- Tuturor copiilor le doresc multă sănătate, o vacanță plină de evenimente plăcute ș i să ne întâlnim 
în 15 septembrie cu forțe noi!!! 
 

Interviu realizat de doamna profesoară 
Adriana Morar 



Interviu cu Teacher 
  

Pentru că nu sunteți de mult timp în școala noastră , am dori să aflăm câteva lucruri despre 
dumneavoastră. 
 Mai întâi de toate : 
- Cum vă numiți  ș i de unde sunteți ?  
 Numele meu este Raluca Bichiri. De unde sunt ? Bună întrebare. De pretutindeni ș i de nicăieri . 
Bistrița, Dej ș i mai nou Baia Mare. 
- Sunteți căsătorită ?Aveți copii? 
 Da. Nu 
- De ce ați decis să alegeți chiar  școala noastră pentru a profesa? 
 Nu eu am ales-o. Ea m-a ales pe mine. Am susținut examenul 
de titularizare în județul Maramureș  , erau posturi puține ,deci și 
opțiuni limitate. 
- De mică v-ați dorit să fiți profesoară ? 
 Chiar nu mi-am dorit să devin profesoară. A fost mama, cea 
care m-a îndrumat către această carieră. Nu îmi pare rău, dar nici nu 
pot să spun că e o misiune ușoară. 
- Ce calități trebuie să aibă o persoană pentru a avea succes în cariera 
de profesor? 
 Implicare, empatie, abilități de comunicare și adaptare, flexibilitate, creativitate, sete de 
cunoaștere, multă răbdare ș i poate, cel mai important lucru, tact pedagogic. 
- Cum vi s-a schimbat viața după ce ați devenit cadru didactic? 
 Schimbarea a fost radicală, aș  putea spune. Imediat după absolvirea facultății am păș it în viața 
de adult, cu toate grijile ș i responsabilitățile pe care le implică ea. Odată cu postul de profesor, mi-am 
luat ș i viața în propriile mâini. 
- Cum credeți că vă privesc elevii? 
 Sunt un profesor exigent, așa că, sunt „rea” în limbajul elevilor. Cred că fiecare elev are propria 
viziune despre mine.Unii mă simpatizează, alții nu, asta-i viața. Ar fi prea frumos ș i monoton să fim 
plăcuți de toată lumea. 
- Spuneți-ne câte ceva despre viața dumneavoastra personală. Ce gen de muzică ascultați ? 
 Ascult aproape toate genurile de muzică , dar în general ,  muzica veche , acea muzică 
nepieritoare.Cred cu toată ființa că muzica are darul de a înălța spiritul ș i de a vindeca sufletul. 
- Care este autorul ș i cartea  dumneavoastră preferată? 
 Gabriel Garcia Marquez, „Un veac de singurătate”. 
- Ce alte preocupări mai aveți? 
 Mă fascinează artele neconvenționale, îndeosebi cele de origine asiatică gen feng shui, ikebana, origami 
etc.,filozofia asiatică, psihologia, pictura ș i nu în ultimul rând, drumețiile în natură și arta culinară. 
- Vă petreceți mult timp în bucătărie? 
 Da, gătitul este o pasiune pentru mine, mă relaxează ș i reprezintă o provocare. Sunt o 
gurmandă. Încerc mereu rețete noi, din dorința de a crea noi armonii de culori, forme ș i gusturi care să 
încânte atât papilele gustative cât ș i ochiul. 
- Dacă ați prinde peștișorul auriu, care ar fi cele trei dorințe pe care ați cere să vi le îndeplinească? 
 Să fiu sănătoasă împreună cu toți cei dragi mie, să devin mai înțeleaptă ș i să-mi îndeplinesc cele 
trei obligații care-mi revin ca om: să fac o casă, un copil ș i să plantez un pom.  
- Dacă toată lumea ar dispărea de pe pământ în afară de dumneavoastră, care ar fi primul lucru pe care l
-ați face? 



 Aș căuta să descopăr motivul pentru care am fost salvată.Cu siguranță aș  avea o misiune de 
îndeplinit, iar apoi aș învăța să trăiesc din amintiri. 
- Vă este frică de ceva sau de cineva? 
 În general nu mi-e frică de nimeni ș i de nimic, dar au existat momente nefericite în viața mea pe 
care nu mi-aș  dori să le retrăiesc.Mi-e teamă de momentele în care ești nevoit să asiști la suferința cuiva 
drag, fără să poți face nimic să-i alini durerea. 
- Credeți în destin?Cine credeți că este de vină pentru momentele nefericite din viața noastră? 
 Da, cred în destin, dar nu consider pe cineva vinovat de nefericirea noastră. Consider că 
experiențele negative pe care le trăim au un rol major în devenirea noastră ca oameni maturi, raționali și 
puternici,capabili să treacă peste orice obstacole. Fără nefericire n-ar exista fericirea, fără experiențe 
negative n-ar exista cele pozitive. 
- Sunteți mândră de faptul că sunteți româncă? 
 Da.Niciodată n-am să-mi reneg originea, niciodată n-o să-mi fie ruș ine că sunt româncă.Îmi 
iubesc țara pentru că aici m-am născut, aici am crescut, pentru natura ei minunata, pentru istoria ei și 
pentru toți oamenii de geniu pe care i-a zămislit și în fața cărora mă înclin cu respect ș i considerație. 
- Cum vă vedeți peste zece ani? 
 Cu zece ani mai în vârstă. Nu prea obișnuiesc să-mi fac planuri pe termen lung, dar sper că voi fi 
mai bună, din toate punctele de vedere, cu mai multă experiență de viață ș i la fel de tânără (spiritual). 
- Un cuvânt de încheiere ș i un sfat pentru elevii școlii noastre? 
 Datorită vouă anul acesta școlar a fost cel mai frumos din cariera mea de până acum. Vă 
mulțumesc ș i sper ca anul școlar care vine să fiți mai cuminți, mai silitori ș i mai civilizați. Omenia e 
lecția pe care ți-o predă școala vieții.. Sper ca voi să nu lipsiți de la aceasă lecție ș i s-o purtați în suflet 
mereu. 

 
Reporter:Timiș Claudia 

Clasa a VII-a A 
PS: Cu această ocazie, aș  dori să aduc mulțumiri conducerii școlii, domnului director Ilovan George, 
pentru sprijinul acordat în acest an școlar. 

  

 "Dacă, pentru o clipă, Dumnezeu ar uita ca sunt o marionetă din cârpă  și mi-ar dărui  o 
bucățică de viață , probabil că n -aș  spune tot ceea ce gândesc, însă în mod categoric aș  gândi tot 

ceea ce zic.Aș  da valoare lucrurilor, dar nu pentru ce valoreaza, ci pentru ceea ce semnifică. 

 Aș dormi mai puțin, dar aș  visa mai mult, înțelegând că pentru fiecare minut în care 
închidem ochii, pierdem  șaizeci de secunde de lumină. Aș  merge când ceilalți se opresc, m-aș  
trezi când ceilalți  dorm. Aș asculta când ceilalți  vorbesc ș i cât m-aș  bucura de o înghețată cu 
ciocolată... 
 Unui copil i-aș  da aripi, dar l-aș lăsa să învete să zboare singur. Pe bătrâni i-aș învăța că 
moartea nu vine cu bătrânețea, ci cu uitarea. Atâtea lucruri am  învățat de la voi, oameni... Am 
învățat că toată lumea vrea să trăiască pe vârful muntelui, însă fără să bage de seamă  că adevă  
rata fericire rezidă în felul de a-l escalada....” 

( Gabriel Garcia Marquez  :  “ Un geniu îș i ia rămas bun “ )  . 



Vă prezentăm școala noastră ... 

Clasa a II-a, Inv. Cotoz Alina 

Clasa a IV-a B, Inv. Borlea Gabriela Clasa a IV-a A, Inv. Gabauer Dorina 



Expoziție de materiale realizate de elevii noștri 

cu ocazia sărbătoririi ”Zilei Pământului” 

Grupa Boboceilor năzdrăvani, Educator 

Gherheș  Maria  

Clasa a III-a, Inv. Popp Magdalena 

Clasa a V-a, Dirig. Bichiri Raluca Clasa a VI-a B, Dirig. Hojda Alina 



… și absolvenții 

 

...drum bun, suflet curat de  copil! 
 
 Câțiva omușori,  cu ochii mici ca două picături de rouă, mă priveau speriați...erau plini de 
emotii, bătaia inimii lor o auzeam profund. Ei nu știau că ș i eu eram la fel... 
 Am alergat , anii au trecut atât de repede ș i iată-ne ajunș i acolo unde sentimente de regret că 
a sosit clipa despărțirii nasc lacrimi... 
 Nu pot să închid ușa fără să le spun adevărul! Se spune că prima iubire nu se uită niciodată, 
ei bine, prima mea generatie de copii au fost ei...deci prima mea iubire! 
 Am învățat de la ei cât , poate, nu am știut niciodată, mi-au fost prieteni, mi-au fost 
sfătuitori, mi-au fost copii. Nu am copii, dar ei au fost copiii mei! Am învățat poezii, am uitat să ne 
facem temele câteodată, am desenat pereții claselor, am spart o tablă, ne-am certat cu domnii 
profesori, am râs ș i am plâns împreună... 
 Am început împreună, drumul va continua ș i ce le pot dori eu lor în aceste clipe ...mi-e greu 
să exprim în câteva  cuvinte . Sănătate , noroc, bani , fericire...mi se pare banal să le spun aceste 
lucruri atât de des întâlnite în astfel de momente de despărțire. Le doresc TOTUL!  
 Soare, căldură, flori, șoapte  de iubire, lacrimi de fericire, cântec, culoare, viață..acestea vi le 
doresc! 
 O să ne întâlnim peste ani , la un colț de stradă, poate...ș i veți auzi , dragii mei , șoapte: ” 
Uite, acela este, acela a fost elevul meu!” 

...vă sărută, 
diriga” 



Ecouri literare 

 
Paris.... 

 

 Parcă ieri se auzeau râsete jucăușe de domnișoare..., parcă ieri vedeai copii curioș i aburind 
vitrinele pline de ursuleți ș i păpuș i desprinse parcă dintr-un vis... parcă ieri îl auzeam pe fratele meu 
că vrea să devină mare bucătar francez... parcă ieri totul pe străzile Parisului era un colțișor vesel de 
rai... parcă ieri plopii mici ș i ninș i de raze de lumină stăteau ca niște pitici lângă marea girafă a 
Parisului... parcă ieri... 
 Acum totul e pustiu. Nici un glas, nici o frunză verde prin parcuri, nici un râset cristalin de 
copil... Toate manechinele cu rochiile lor vechi ș i prăfuite zac uitate în vitrine. Mă așez pe o băncuță 
într-un vechi parc ș i mă gândesc la tot ce a fost. Stau plictisită ș i admir priveliștea asta mohorâtă ș i 
parcă lunga girafă îș i apleacă gâtul șoptindu-mi: 
  “Ș I EU  AM  ACELAȘ I RECE PREZENT Ș I ACELA Ș I  ÎNGÂNDURAT TRECUT, 
DAR  Ș I UN VIITOR  CU  SEMN  DE ÎNTREBARE”. 
 
 

Un viitor dulce 
  

 Ingrediente: 800 gr făină de noroc, 200 gr zahăr cristalizat de fericire, 2 ouă cu priviri 
gingașe, 100 gr sare zâmbitoare, 55 gr boabe de cafea săltăreață ș i 500 ml de lapte cu gust de note 
muzicale ciufulite. 
 Compoziția: se amestecă făina de noroc cu laptele muzician, iar apoi se bate crema astfel 
obținută cu ouăle cu priviri gingașe ș i cu bagheta magică din viitor se omogenizează restul 
ingredientelor. Blatul se coace în cuptorul din partea stângă a pieptului, la 360 grade Celsius, cu 
multă dragoste. 
 Pentru decor, vă recomandăm steluțe de pe bolta cerească, care vor da preperatului ș i un gust 
mai rafinat. 
 Se servește împreună cu cei dragi. Poftă bună! 
                                                                                                             Anonim 
 

Priviți-mă, așa sunt eu… 
 
 ...un mic fir de iarbă, un voluptos bujor înflorit, care îș i scoate căpșorul afară pentru ca 
lumea să admire măreția cu care coroana de petale conduce fiecare parte a florii spre eternul paradis, 
care cu porțile deschise așteaptă trăsătura cea mai pură ș i nobilă din acest perpetuu abis care te 
învăluie într-un parfum dulce-amărui, ce te lasă... cu puțin noroc, mort la podea.  
 Tu, stând ș i meditând asupra fiecărui cuvânt, ce în următoarele secunde buzele tale îl vor 
rosti, spunând cald ș i duios, ca un blând trandafir, cu un glas înduioșător de mama : ”...EU, MIC 
COPIL AL DRAGOSTEI...” 

DANCI  DIANA 
CLS. A VII-a A 

TIMIȘ  CLAUDIA 
CLASA A VII-A A 



 

HOROSCOP GRAMATICAL 
 
 
 
Atributul adjectival: va avea o zi frumoasă deoarece misterul îl va însoți în fiecare propoziție în 
care va fi folosit 
 
Atributul substantival genitival: azi, o zi cam plictisitoare deoarece nu va fi folosit în propoziții 
datorită crizei... 
 
Atributul substantival prepozițional: va fi foarte supărat pentru că ș i-a pierdut 
prepozițiile...găsitorului i se va oferi o recompensă! 
 
Atributul substantival apozițional: o zi surprinzătoare pentru că va câștiga la loterie, iar cu acei 
bani îș i va cumpăra apoziții pentru propozițiile sale. 
 
Atributul pronominal genitival: pronumele ș i atributul s-au certat , iar cazul genitiv încearcă să îi 
împace. 
 
Atributul pronominal prepozițional: va fi foarte fericit, căci multe prepoziții a primit!!! 
 
Atributul pronominal apozițional:  va avea o zi drăguță dar nu îi va cânta Guță... 
 
Atributul verbal: verbele a cânta, scris, de citit, mergând, vor fi foarte folosite de copii pentru a 
face fericiți profesorii! 
 
Atributul pronominal în dativ-posesiv: azi va fi foarte glumeț, dar va fi ș i zâmbăreț! 
 
Atributul adverbial: de jos, de sus, de pretutindeni vor veni  ș i se vor înveseli! 

Ș tețco Casiana 
Clasa a VII-a A 

Clasa a VI-a A 



Toamna 
 

Toamnă,toamnă ruginie 
Te aștept cu bucurie 

La ferestra mea pustie 
Să îți spun o poezie. 

 
Toamnă, toamnă luminoasă 
Ești călduță ș i frumoasă 

Te iubim la infinit 
Bun venit! 

Cartea 
 

Am o carte foarte tare, 
Ce îmi face mintea mare. 
Zi de zi ea mă învață, 

Aventurile lui Mogâldeață. 
 

În casa mea,  
Ea e ca o stea. 
Sper să fie așa 

Ș i în casa altcuiva. 

My pet 
 

I live in the house, 
And I see a mouse 

Meg is my cat 
She is my pet. 

Ce este o mamă? 
 

O mamă e o binecuvântare, 
O mamă te ajută în viață să fii tare. 

O mamă e o alinare, 
O mamă îți arată a dreptății cărare. 

O mamă e al Domnului mesager. 
Ea e pașnică, precum un porumbel. 

O mamă greșelile-ți îndură, 
Căci la suflet este foarte bună. 

Copilul bolnav de este, 
O mamă cu drag îl îngrijește. 

Mihai Mădălina, 
clasa a III-a 

Ciubotaru Gabriela, 
clasa a III-a 

Chindriș  Alexandru, clasa a III-a 

Hanțig Bianca, clasa a V-a 

MICI POEȚI 



 Încântare... 
 

 
A zorilor dulce roşeață, 
Venirea dimineții dezmierdate, 
A muguraşilor albeață, 
Cântecul noilor cântăreți, 
Toate încântă 
Ș i descântă 
Un cânt în gând. 
 
                     Al cerului limpede azur, 
                    Înflorite miresme multicolore, 
                    Al gândăcelului minunat paradis, 
                   Iarba verde cu-a ei ladă de zestre, 
                   Toate încântă  
                    Ș i descântă 
                 Un gând cântând. 

 

 Dacă aş fi... 
 

Dacă aş fi...nor, 
 Aș uda mereu pământul însetat. 
 Dacă aş fi... o rază de soare, 
 Aș încălzi inimile rele şi reci. 
 Dacă aș  fi...adiere de vânt, 
 Aș mângâia obrajii celor necăjiți ș i triști. 
 Dacă aș  fi... fulger, 
 Aș spune oamenilor că puterea mea se numește Natură. 
 Dacă aș  fi... natura, 
 Aș plânge de fiecare dată , când oamenii nu reușesc să înțeleagă, 
 Că eu sunt Viața, 
 Viața lor!!! 

, 

Hanțig Bianca cls a V-a 

Rudi Vasile cls a V-a 



Păcală ș i drăcușorul 
 
 Într-o zi , Păcală mere pă drum ș i cum mere el așe , se întâlnește cu drăcușorul, căruia îi spune: 

-Ziua bună, drăcușorule! N-ai vre tu să ne măsurăm puterile? 
-Zâs ș i făcut!  
-Cum? 
-Vezi tu bolovanul ăla? 
-Păi...îl văd! 
-Păi , hai să vedem care stoarce primul lapte din el ! 
  Dracul, luă bolovanul și începu a stoarce, frate, pe când Păcală luă o roată de 
brânză din sac ș i făcu la fel. Din brânza lui Păcală începu a cură zer. Drăcușorul , mâniat peste 
Măsură, se duse în iad șî le spuse fârtaților săi: 
-Auziți voi, frățiori, să nu vă pună sfântul să vă puneți cu Păcală , că aista-i mai drac ca dracul și-

a 
fi vai ș i-amar de codițele voastre! 
   După ce-a murit , Păcală n-o ajuns nici în Rai că avea legământ cu Satana, dar nici în iad n-o fo 
primit că puradeilor de draci le era frică de dânsul. 
Ș i așa Păcală rămase nemuritor... 
-Api , oameni buni, ce să mă fac, îs mâna întâi la păcălit ș i nimeni nu mă ia de suflet! 

 

                                                            . 
..Bolasz Alexandru 

Dikan Cosmin 
Nadoș  Elena 

(adaptare după lecturi făcute la clasă) 

 

                                                                     

Legenda atributului 
 

 
 Picuri ușori de ploaie se aud cum cad. În casă focul roșu arde , iar o căldură blândă plutește în 
aer. 
 El stă pe canapea liniștit ș i se gândește. Se gândește că el , singur , este o floare albastră , un 
zeu singuratic , un gând plutitor, o stea... 
 Se gândește că , fără el , lumea nu ar exista. Fără el , lumea ar fi o petală ofilită , o inimă 
frântă , o viață fără culoare. 
 El ia ființă cu fiecare glas , cu fiecare sunet...dar așa , cum ș i ia ființă , el se spulberă în aer , 
uitat... 
 Cu gândul aspru că nu va mai exista  
 Ș i că viața într-o secundă i se va lua ,  
 Haideți să nu-l uităm 
 Ș i acum toți să-l analizăm! 

Timiș  Claudia cls a VII– a A 



UN STROP DE CULOARE 
 

Ştefan Luchian 
 
 S-a nascut la 1 februarie 1868 la Ştefanesti, judeţul Botoşani ca fiu al maiorului Dumitru 
Luchian şi al Elenei Chiriacescu. Vocaţia viitorului pictor se declară încă din copilărie.La doar 9 ani 

trăieşte prima dramă, moartea tatălui său. 
 Prima sa pictură cunoscută, apărută în 1884, era un mic 
tablou în ulei, reprezentând o casă. 
 Următorul an se înscrie la Şcoala de BELLE ARTE din 
Bucureşti, refuzând să urmeze dorinţa mamei lui, aceea de a se înscrie 
la Liceul militar. În acelaşi an se înscrie la conservator, unde urmează 
flautul. 
 Critica este cea care îl salută ca “ adevărat artist independent 
şi modern”. Soarta îi este însă potrivnică, boala şi sărăcia materială 
mergând mână în mână. 
 Anul 1900 aduce cu el primele manifestări ale unei afecţiuni 
ale măduvei spinării care, după ameliorări trecătoare îl lasă infirm 
pentru tot restul vieţii. Continuă totuşi să lucreze cu frenezie şi până 
în anul 1915 expune neîntrerupt la diverse expoziţii. 
 El este cel care a fixat “splendorile scânteietoare ale peisajului 

românesc”, adevărate miracole de simplitate şi fineţe. Iată de ce “florile ” lui Luchian au acea intensitate 
dramatică a dragostei de viaţă şi frumos. 
 Luchian a murit în 1916. Către sfârşitul vieţii nu mai putea ţine penelul cu degetele paralizate. 
Punea pe cineva sa i-l lege de încheietura mâinii. 
 Astfel sfârşea, în flacăra unei inepuizabile pasiuni pentru arta sa, viaţa unui pictor. 

Anemone Maci Portret de femeie 

Casa din Brebu Sălciile de la Chiajna 



BEATLES 
 

THE NAME OF A LEGEND 
 
 
Name: THE BEATLES - rock band 
Place of birth: Liverpool, UK 
Year: 1960 
Members: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison and 
Ringo Starr 
Musical genres: rock and roll,folk rock, pop, 
They incorporated classical and other elements in their songs. 
First single: Love me do -1962 
The Beatles discography: 
 Please Please Me (1963) With The Beatles (1963) A Hard Day's Night (1964Beatles for Sale (1964) 
Help! (1965)Rubber Soul (1965) Revolver (1966) Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) The 
Beatles (aka White Album) (1968) Yellow Submarine (1969) Abbey Road (1969) Let It Be (1970) 
Popular songs:  
HEY JUDE, LET IT BE, WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS, YESTERDAY,AND I LOVE 
HER,TWIST AND SHOUT, A DAY IN THE LIFE, STRAWBERRY FIELDS FOREVER, I 
CALL YOUR NAME, YELLOW SUBMARINE 
Awards and recognition: 
Members of the Order of the British Empire, 7 Grammy Awards and 15 Ivor Novello Awards, 24 Multi
-Platinum albums, 39 Platinum albums and 45 Gold albums in the United States, while in the UK they 
have 4 Multi-Platinum albums, 4 Platinum albums, 8 Gold albums and 1 Silver album. 

Yesterday 
All my troubles seemed so far away 

Now it looks as though they're here to stay 
Oh, I believe 
In yesterday 

 
Suddenly 

I'm not half the man I used to be 
There's a shadow hanging over me 

Oh, yesterday 
Came suddenly 

 
 

Yesterday 
Love was such an easy game to play 

Now I need a place to hide away 
Oh, I believe 
In yesterday 

 
Why she 

Had to go I don't know 
She wouldn't say 

I said 
Something wrong now I long 

For yesterday... 
 
 

Yesterday 
 



DIN ACTIVITĂȚILE NOASTRE EXTRACURRICULARE 

Halloween 

Organizatori: prof. Raluca Bichiri 
  prof. Adriana Morar 
  inv.  Gabriela Borlea 



Valentine’s Day 
Expoziție 

Danci Oana, clasa a VII-a A 

Ș teț Emilia, clasa a VIII-a 

Angelica, clasa a III-a 

Cosmina, clasa a VI-a B Cristina, clasa a VI-a B 

Organizator: prof. Raluca Bichiri 

Ș tețco Daiana, clasa a VIII-a 



ZIUA PĂMÂNTULUI 

Ș teț Emilia, clasa a VIII-a Clasa a II-a 

Hanțig Bianca sș i Timiș  Adina,  
clasa a V-a 

Danci Lavinia, clasa a VI-a B 

Vizionarea unui film cu ocazia Zilei  Pământului 

Organizatori: prof. Adriana Morar 
  prof. Raluca Bichiri 
  inv. Alina Cotoz 



ZIUA BIBLIOTECARULUI Ș I A CĂRȚII 
CERC LITERAR 

Cartea 
(poem colectiv) 

          

 

       Carte drumul meu în viață, 
       Poartă spre o altă lume 

       Multicoloră ș i plină de viață. 
       Carte fascinantă , rai în cuvinte ș i imagini! 
       Ești singura cale pentru a cunoaște lumea, 

        Fii tu , carte, copacul minții mele, 
       Diamantul ș i esența vieții, 

       Prieten de nădejde, oglindă a cunoașterii, 
       Învățătoarea mea,  

   

Organizatori : prof.  Morar Adriana 
                        prof. Bichiri Raluca 

Danci Larisa cls a V-a 

Activități : poem colectiv, caligrame , audiție muzicală, concurs de cultură  generală. 



ANOTIMPURI 
Vis de vacanță 

Pasul Prislop La poalele Muntelui Ineu 

Borșa, Complex 

Borșa ,  Novăț 

Borșa,  Lac 

Borșa – la poalele Muntelui Pietrosul 



Once upon a time there lived 
a young frog who often sat 
upon a very soft lily pad.  

His name was Sniffy. 
Probably because he liked 

flowers.  

One day, Sniffy was scrubbing 
his toes in the pond. He felt 

something moving in the water!  

Phew! It was his friend, 
Fluffy, a small fish from just 

up the pond. She giggled.  

Fluffy had good news. She 
heard there were giant flowers 
on the other side of the pond!  

Sniffy could hardly wait! He 
packed a nutritious lunch and 

they set off to smell the flowers.  

They swam.  
And swam.  

They encountered a storm...  A very large bird stole their 
nutritious lunch.  

Sniffy and Fluffy were begin-
ning to think they would 

never see any giant flowers...  

...when they realized they were 
at the other side of the pond!  

The flowers were huge! 
Sniffy was so happy!  

Fluffy was feeling a little left 
out. She couldn't smell the 

flowers from the water.  

That day Fluffy felt very 
lucky to have a friend 

like Sniffy.  

The End.                      

Source: www.sniffyandfluffy.com 

SNIFFY AND FLUFFY 



20 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT RELIGIOS 



Materiale preluate de la 
prof. religie, Timiș  Mirela 



PROFESORI Ș I LOCURI NATALE! 

 

 ...sunt Adriana, o picătură din imensul albastru al Dunării nelinistite. Un semn de întrebare, 
de ce? Ce caut eu aici? Poate că un val al Dunării m-a purtat până aici să vă cunosc pe voi! 
 Iubesc muntele, dar cât de dor imi este uneori de soarele fierbine de acasă! Ș i când spun ” 

acasă”, spun ORȘ OVA! Oriunde te-ai găsi 
în lumea asta ș i oricât de bine ți-ar fi , 
nicăieri nu o să găsești linștea de acasă. Ce
-aș  putea să vă spun despre Orșova? Apă, 
viață, verde fraged, curcubeu, căldură... 
mare căldură! Mi-e greu să scriu căci mă 
inundă amintiri despre locurile copilăriei 
mele,  despre pădurea, care suspină, parcă 
ș i acum după glasurile noastre de copii... 
da... am fost ș i eu copil, dragii mei... 
 Apa, vai, apa de care mi-a fost 
întotdeauna teamă, pe care am atins-o doar 
cu vârful piciorului. Da, poate e ciudat, 
dar, de acolo venind, din brațele Dunării, 

nu știu să înot. Serile de vară... uffff... 
câte amintiri! Vă sfătuiesc să nu ratați 
șansa de a vă plimba pe faleza Dunării, 
într-o noapte înstelată de vară! 
 Cazanele mici, cazanele mari, 
ecou de viață ș i mister! Oriune te-ai 
întoarce, oricât te-ai ascunde, ai auzi 
glasul Dunării.  
 Nu vreau să vă plictisesc , ceea 
ce îmi doresc este să vă aduc câteva urme 
de nisip, câteva pietricele de pe mal... 
câteva amintiri de acasă!!! 
 

Prof. lb. română, Adriana Morar 
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Le mulțumim din suflet tuturor celor care au participat la realizarea acestui proiect: 
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