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Școala „Sfânta Vineri” își propune să promoveze un învățământ de calitate, modern și 

flexibil, care să stimuleze creativitatea, munca în echipă, dezvoltarea relațiilor de colaborare, dar 

și asigurarea unei bune comunicări. 

Luna martie a fost o lună plină de evenimente, deoarece au avut loc olimpiadele de limba și 

literatura română, de matematică, de biologie, de istorie, de geografie și de engleză, faza 

județeană. Rezultatele obținute de elevii noștri au fost excepționale. Datorită muncii asidue și a 

dedicației profesorilor îndrumători, micuții noștri au luat de la mențiuni până la premiul I. Dintre 

aceștia amintim: 

 Constantinescu Ciprian, cls. a VIII-a – locul I – Olimpiada de Istorie 

Constantinescu Ioana, cls. a V-a – locul I – Olimpiada de Română 

Oprea Andreea, cls. a VII-a – locul I - Olimpiada de Română 

Surpriza cea mare a venit din partea lui Zamfir Valentin din clasa a VII-a C, coordonat de 

doamna profesoară Porojan Alina, care au reușit să se califice la Olimpiada Națională de 

biologie. Îi felicităm și le urăm succes pe mai departe.  

Mândrii de rezultatele elevilor noștri, putem spune că succesul a devenit pentru noi o 

obligație! 

 

                                                                                   Prof. Cristina Grozea 
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   Încă din cele mai vechi timpuri, bărbaţii şi băieţii obişnuiau să dea fetelor şi femeilor mărţişoare,  

dovedindu-le respectul. În ziua de azi, însă, fetele sunt obişnuite să dea sau să primească, la rândul lor,  

mărţişoare de la…fete, în semn de prietenie. 

   Doamnele profesoare sunt şi dânsele copleşite de atenţie, dar şi de mărţişoare şi flori în această zi, 

 cel puţin în şcoala noastră. Mărţişoarele pe care doamnele le primesc de la elevi pot fi cumpărate sau 

 făcute de ei. Şi pentru că tot a venit vorba despre mărţişoare făcute manual, am să vă spun un secret,  

care de fapt nu mai este un secret, ci o tradiţie în şcoala noastră: copiii din clasele I-IV fac cu mâna lor 

 mărţişoare şi felicitări, pe care, apoi, le dăruiesc mamelor sau doamnelor învăţătoare. Este un gest atât 

 de frumos şi de dulce! Dar în şcoala noastră sunt 

 şi copii foarte muncitori. Ei meşteşugăresc mai mult  

de doua sau trei mărţişoare pe care le pun pe panoul  

din “colţul respectat” al şcolii noastre.  

   Nu ştiu care sunt obiceiurile altor şcoli, nu ştiu ce 

 organizează alte şcoli de 1 Martie, dar în şcoala  

noastră, începutul primăverii este întâmpinat cu foarte 

 multe zâmbete şi cu multă bucurie! 

 

                               Boştiog Maria, clasa aVII-a  
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      Pete de cerneala 

   Nimic nu e mai încântător, mai minunat decât senzația de prospețime și libertate pe care o căpătăm cu toții 

odată cu venirea primăverii. Așadar, acest sentiment înălțător este sărbătorit în ziua de 1 Martie, zi ce încununeză 

precum o coroană de flori toate visele și speranțele noastre primăvăratice. 

   Pentru că, după cum știm și simțim, primăvara este anotimpul vieții, energiei, prospețimii și frumuseții, 

lucru confirmat nu numai de atâtea și atâtea legende populare, ci și de propiile noastre experiențe. Gândim, simțim, 

trăim atât de multe lucruri minunate în acest anotimp încât avem nevoie și de un simbol care să marcheze aceste 

lucruri. 

   Acest simbol este niciunul altul decât tradiționalul mărțișor, un obicei cu atât de vechi, pe atât de frumos. 

Cu toții știm probabil în ce constă, dar câți dintre noi vedem dincolo de simplul obicei? A început cu o legendă despre 

un tânăr care a luptat cu un zmeu fioros pentru a salva soarele, sfârșind prin a elibera astrul ceresc din capcana 

zmeului, însă cu prețul propriei vieți. Această captivantă legendă a inspirat oamenii să întreprindă obiceiul 

Mărțișorului, cu scopul ascuns de a-și arăta, poate, recunoștința pentru faptul că soarele răsare cu aceeași căldură și 

lumină în fiecare dimineață. Inițial, era reprezentat de simplul gest al băieților de a oferi fetelor dragi lor un bănuț 

legat cu un fir bicor (în culorile zăpezii și a sângelui voinicului legendar). Era considerat simbolul unui nou început, al 

unei urări de noroc și sănătate. 

   Și astăzi tradiția s-a păstrat vie, deși s-a schimbat puțin. Băieții, dar și fetele, oferă în ziua de azi micuțe 

podoabe, care mai de care mai interesante, complexe sau simpatice, prietenelor , mamelor, profesoarelor, rudelor, 

bineînțeles decorate cu același șnur alb și roșu. Ceea probabil s-a mai schimbat este faptul că frumusețea mărțișoarelor 

ne împiedică oarecum să vedem dincolo de obiect, să apreciem ceea ce ar trebui. Ar trebui să încercăm să observăm 

gestul, gândurile bune, intenția frumoasă din spatele mărțișorului înaintea stălucirii sau eleganței lui. Pentru că, de 

fapt, mărțișorul este reprezentantul tuturor lucrurilor minunate ce constituie primăvara: îmbățișările calde ale soarelui, 

parfumul de flori ce ne învăluie peste tot, ușurimea ce ne cuprinde corpul și mintea, dragostea ce parcă plutește în aer, 

toate strânse în interiorul unui mic obiect pe care îl purtăm lângă inimă. 
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Primăvara, fiica cea mai tânără a bătrânului an, cea aducătoare de bucurie și voie bună a sosit la noi cu alaiul ei de 

flori, lumină și culoare.  

Totul e învăluit în mantia de lumină a soarelor  care mângâie blând pământul și toate vietățile. Bolta albastră se 

oglindește în apele limpezi ale râurilor. Zilele sunt mai lungi și mai frumoase, iar nopțile sunt mai scurte. Primăvara a 

trezit lunca la viață. Fluturii zburdă, albinele harnice își încep dulcele zumzet printre flori. Gâzele și cărăbușii dorm la 

soare, dezghețându-și aripioarele și piciorușele. Păsările călătoare par niște vâslași pe marea cerului albastru. Rândunica 

cea veselă, turturica, sturzul ciripesc în deschiderea marelui concert al primăverii. Și oamenii se bucură de această 

renaștere a naturii. 

Ogoarele răsună de duduitul tractoarelor și zumzetul hărniciei. În livezi oamenii curăță pomii, iar în grădini sapă 

pământul pentru a pune răsaduri.  

Cu mantia plină de lumină, primăvara împarte din pocalul ei tinerețe, voioșie și culoare. Să ne bucurăm toți de 

acest minunat mărțișor primit în dar de la blânda primăvară. 

  

 

 

 

 

 

 

Naghi Andrei, cls. a VI-a E 

Prof. Grozea Cristina 
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      Pete de cerneala 

   Odată cu venirea căldurii şi a timpului mărţişoarelor,  

fetelor din clasa a şaptea  le-a ajuns căldura şi în suflet.  

Ele au făcut mărţişoare din lut, ipsos, plastilină sau  

hârtie cu mâna lor. Următoarea zi, cele opt fete care  

au adus mărţişoare, au plecat spre o şcoală pentru  

copii cu dizabilitaţi. Ele şi-au luat câteva materiale  

şi, cu gândul la copiii pe care îi vor ajuta, au pornit la drum. 

   Intrând într-o sală gigantică şi albă, am văzut câteva 

 grupuri de copii împărţiţi după vârstă. Ne-am împărţit câte trei la o măsuţă şi, cu ajutorul doamnelor 

profesoare de acolo,     i-am ajutat pe copii să realizeze câteva mărţişoare grozave. Nici nu vă gânditi câtă 

imaginaţie pot avea acele ființe şi cât suflet pun în tot ceea ce fac, chiar dacă unii nu pot umbla cu foarfeca, unii 

nu ştiu să folosească lipiciul sau unora le este frică de creioane. 

   După ce am văzut mărţişoarele făcute de ei, ne-a fost şi ruşine să le mai arătăm pe ale noastre. Când 

am terminat de meşterit şi felicitările, pe care mai mult ei le-au colorat şi  le-au dat formă, doamna directoare a 

acelui centru a expus pe un panou toate lucrările. Oricine putea vedea cât de mult au lucrat acei copii deosebiţi. 

   Oricum, eu niciodată nu voi uita zâmbetul cu care Ioana m-a întampinat, vocea caldă cu care mă 

ruga să mai facem un mărţişor sau mâna cu care mi-a arătat inelul ei. Şi pentru că nu avem inima de piatră, când 

am ieşit din acea instituţie, multe dintre noi nu şi-au putut stăpâni lacrimile, consolându-ne totuşi una pe 

cealaltă. 

   Pentru mine a fost o experienţă minunată şi doresc tuturor să cunoască nişte copii atât de minunaţi ca 

Ioana, Marius şi Mălina. 

   

 

                                                                                       Boştiog Maria, clasa a VII-a C 
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Străzile învăluite în umbra serii sunt împânzite de persoane cu chipuri încărcate de sincere emoții, 

ce țin gentil buchete de flori sau alte daruri menite să impresioneze o femeie dragă. 

   Așa arată orașul în seara de 8 Martie, căci se știe că aceasta este cea în care sărbătorim cele mai 

importante femei din viața noastră. Ceea ce este frumos și special la această zi este faptul că ea reprezintă 

simbolul recunoștinței noastre față de mame, bunici, prietene, profesoare pentru faptul că ne fac viața 

frumoasă. Această zi este, de asemenea, un simplu pretext pentru a ne aminti sau reaminti de ce aceste 

persoane sunt atât de importante pentru noi, iar lista de motive se arată lungă. 

   Sunt importante pentru că ne ajută întotdeauna cu ceea ce avem nevoie: sfaturi, îndrumări, 

încrederea nezdruncinată în noi, înțelegere... Ceea ce e trist este faptul că realizăm cât de mult contează 

aceste lucruri de-abia atunci când nu le mai avem.  

   Sunt importante deoarece contribuie la fericirea noastră, chiar dacă uneori nu realizăm. O fac, de 

cele mai multe ori, prin gesturi simple, care pentru noi sunt echivalentul unor fapte eroice: o mângâiere 

tandră sau un bilețel de încurajare pe care ți-l strecoară mama în ghiozdan înainte de un test, lucruri de genul 

acesta le fac speciale. 

   Sunt importante pentru că ne oferă un exemplu, fiecare în felul ei, fiecare    ajutându-ne într-un 

anume mod să evoluăm, să fim mai buni pe zi ce trece. 

   Pentru acestea și pentru toate celelalte lucruri deosebite, sacrificiile, înțelegerea și sprijinul lor, 

femeile au o zi dedicată lor, în care să ne simțim liberi să ne arătăm recunoștința prin gesturi la fel de 

simple, aproape la fel de frumoase ca ale lor. Dacă ne gândim așa, un buchet de flori devine, dintr-un cadou 

clasic și banal, un profund : „Mulțumesc!”  

 

  

 

Popescu Maria, cls. a VII-a C 

      Pete de cerneala 
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         Primavara a revenit pe meleagurile noastre, cu un zambet inverzit.  

Randunica cea voioasa sta pe crengile inflorite ciripind de zor dedesuptul norilor. 

Iarba a prins colt fraged si nou, iar sub frunzele moarte se iveste un ghiocel plapand.                

 Cateva raze aurii ii mangaie obrazul mamei, amintandu-mi ca este opt martie,  

ziua mamicii mele. Repede merg la floraria de vizavi si ii cumpar un buchet de 

 ghiocei si o felicitare mare. 

  -Mamă, eu te iubesc și tare mult îmi doresc să fiu alături de tine  

și la bine, dar și la rău, să fiu garofița ta, iar tu lăcrămioara mea.  

Cu dragoste și iubire îți urez numai fericire! 

Izbugnind în plâns, mama mă îmbrățișează și îmi spune că este cel mai frumos  

cadou pe care l-a primit vreodată. Iar eu, în gândul meu, îmi spun: 

-Mulțumesc, primăvară că mi-ai adus aminte de cea mai importantă zi, ziua mamei mele! 

 De aceea, anotimpul meu preferat este PRIMĂVARA! 

 

 

   

  Pușcașu Corina, cls. a V-a C 

   

   Prof. Grozea Cristina 
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       Pete de cerneala 

Ce este toleranţa? O atitudine  îngăduitoare, îngăduință, indulgență. Sau cel puțin 

aşa este definită. În realitate, însă, toleraţa înseamnă mai mult decât nişte simple cuvinte: 

este un mod de a te comporta, de a vorbi, de a trăi. 

Ziua Internaţională a Toleranţei este sărbatorită în fiecare an pe 16 noiembrie. Este 

o zi în care oamenii încearcă să fie mai îngăduitori și să treacă cu vederea anumite 

supărări. Cu ocazia acestei zile  Şcoala „Sfânta Vineri ” Ploieşti şi-a început proiectul 

T.I.M.E. (Tolerance in a Modern Europe) în parteneriat cu şcoli din Belgia şi Letonia. O 

activitate deosebită s-a desfăşurat în februarie 2012 . Ea s-a numit „Primăvara în alb şi 

roşu” şi a fost organizată  împreună cu elevii „Centrului Şcolar Special” nr 1. şi ai „Şcolii 

Speciale nr 2”. Elevii claselor a VII-a, înşoţiţi de caderele didactice, au realizat felicitări 

împreună cu elevii şcolilor speciale. 

A fost o activitate emoţionantă, elevii putând fii alături de copii mai puţin norocoşi 

decât ei. La sfârşit toate lucrările au fost expuse spre bucuria copiilor. Dar acesta a fost 

doar începutul, deoarece a sosit timpul pentru toleranţa într-o Europă modernă.  

 

 

 

                                                                            Stanciu Ioana, cls. a VII-a C 
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Discriminarea este capacitatea sau abilitatea cognitivă şi senzorială de a vedea distincţii fine şi de a percepe diferenţe dintre obiecte, subiecte, 

concepte şi modele, sau de a poseda o dezvoltare excepţională a simţurilor. Folosit în acest mod pentru a arăta un discernămănt excepţional, încă din sec. al 17-

lea , termenul a început să fie folosit ca o expresie a diferenţelor rasiale negative ale trăsăturilor lui „Jim Corow” de Thomas D. Rice în 1830.  

În majoritatea ţărilor democratice există legi împotriva discriminării, iar egalitatea de tratament este în general garantată  de Constituţie. Cu toate 

acestea fenomenul de discriminare există chiar şi în absenţa unor legi pro-discriminare, împotriva eforturilor legislative de combatere a fenomenului. 

Cele mai frecvente fenomene de discriminare sunt; discriminarea pe bază de vârstă,de avere, de convingeri politice, de naţionalitate,de rasă, de sex, 

de religie, etc.  

În sociologie termenul „discriminare” este tratamentul defavorabil al unui individ sau al unui grup de indivizi bazat pe apar tenenţa lor la o anumită 

„clasă” sau „categorie”.  

Discriminarea se referă la comportamentul pe care o persoană, o instituţie sau un grup de persoane o au împotriva membrilor respectivei clase sau 

categorii. Poate implica excluderea sau limitarea accesului membrilor grupului de persoane discriminat de la exercitarea anumitor drepturi şi oportunităţi care 

altfel sunt disponibile celorlalte grupuri sociale. 

Un individ nu trebuie neapărat să fie lezat pentru a fi discriminat. El sau ea,trebuie doar să fie trataţi mai rău decăt alţi i pentru anumite motive 

arbitrare,pentru a fi discriminaţi. Ca exemplu, dacă cineva decide să doneze pentru a ajuta copiii orfani,dar decide să doneze mai puţin,să spunem pentru un copil 

negru dintr-o atitudine rasistă, donatorul va acţiona în mod discriminatoriu, chiar dacă îi ajută cu bani.  

Discriminarea este capacitatea sau abilitatea cognitivă şi senzorială de a vedea distincţii fine şi de a percepe diferenţe dintre obiecte, subiecte, 

concepte şi modele, sau de a poseda o dezvoltare excepţională a simţurilor. Folosit în acest mod pentru a arăta un discernămănt excepţional, încă din sec. al 17-

lea , termenul a început să fie folosit ca o expresie a diferenţelor rasiale negative ale trăsăturilor lui „Jim Corow” de Thomas D. Rice în 1830.  

În majoritatea ţărilor democratice există legi împotriva discriminării, iar egalitatea de tratament este în general garantată  de Constituţie. Cu toate 

acestea fenomenul de discriminare există chiar şi în absenţa unor legi pro-discriminare, împotriva eforturilor legislative de combatere a fenomenului. 

Cele mai frecvente fenomene de discriminare sunt; discriminarea pe bază de vârstă,de avere, de convingeri politice, de naţionalitate,de rasă, de sex, 

de religie, etc.  

În sociologie termenul „discriminare” este tratamentul defavorabil al unui individ sau al unui grup de indivizi bazat pe apar tenenţa lor la o anumită 

„clasă” sau „categorie”.  

Discriminarea se referă la comportamentul pe care o persoană, o instituţie sau un grup de persoane o au împotriva membrilor respectivei clase sau 

categorii. Poate implica excluderea sau limitarea accesului membrilor grupului de persoane discriminat de la exercitarea anumitor drepturi şi oportunităţi care 

altfel sunt disponibile celorlalte grupuri sociale. 

Un individ nu trebuie neapărat să fie lezat pentru a fi discriminat. El sau ea,trebuie doar să fie trataţi mai rău decăt alţii pentru anumite 

motive arbitrare,pentru a fi discriminaţi. Ca exemplu, dacă cineva decide să doneze pentru a ajuta copiii orfani,dar decide să doneze mai puţin,să 

spunem pentru un copil negru dintr-o atitudine rasistă, donatorul va acţiona în mod discriminatoriu, chiar dacă îi ajută cu bani. 12 
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Discriminarea la locul de muncă se referă la interzicerea anumitor persoane să aplice şi să primească anumite locuri de muncă  pe 

bază de rasă, vărstă, sex, religie, înălţime, greutate, naţionalitate, handicap, etc. . 

Discriminarea romilor - mii de romi sunt victimile discriminări datorită sărăciei şi lipsei de acces la educaţie şi locuri de muncă la 

noi în ţară,motiv pentru care fug în ţările europene pentru „a-şi încerca norocul”. Deşi doare , discriminarea împotriva romilor este dureros de 

reală. 

Toleranţa este un termen social, etnic şi religios aplicabil unei colectivităţi sau individ, care defineşte respectul libertăţii altuia, al 

modului său de găndire şi de comportament, precum şi al opiniilor sale de orice natură (politic, religios, etc.).  

Discriminarea pozitivă - aceasta este prezentă de susţinătorii săi ca o metodă de progres social , prin care anumite grupuri 

defavorizate pot recupera defazajele istorice faţă de restul populaţiei, fiind justificată de opresiunea din trecut. Ea devenind o expresie foarte 

la modă (şi foarte „corect politic” ) în lumea occidentală de azi, inclusiv în România ultimilor ani.  

Discriminarea negativă se referă la o sumedenie de comportamente şi atitudini prin care le sunt refuzate unor grupuri sau indivizi 

drepturile şi şansele pe care le-ar avea în societatea în care alţii sunt propulsaţi. O acţiune pozitivă se referă la drepturi suplimentare 

comunităţilor, grupurilor sau indivizilor, dezavantajate de practici discriminatorii anterioare. 

Presa, radioul, televiziunea şi mai nou internetul sunt canale prin care se influenţează, orientează şi dirijează opinia publică, 

interesele, motivaţiile oamenilor, conştiinţele lor,independent de graniţele propriilor voinţe şi simţuri, iar oamenii sunt tot mai dependenţi de 

această reţea globală, pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă în lume.  

Eu totuşi cred în existenţa unui concept al drepturilor omului de la care nu trebuie admise excepţii. Dacă tolerăm nerespectarea 

drepturilor omului faţa de unele persoane, atunci trebuie să ne aşteptăm la acelaşi tratament. Dacă încercăm să îi susţinem pe acei care au 

nevoie, atunci şi probabilitatea încălcărilor faţă de noi va fi mai mică,deoarece societatea va învăţa cu timpul ce înseamnă toleranţă. 

Până la urmă cred că lumea este mult mai frumoasă când este diversificată. Fiecare persoană este unică în felul său şi fiecare din 

noi poate fi discriminată într-o situaţie anume. De aceea,după părerea mea,nu are importanţă criteriul de discriminare ,deoarece tratamentul 

discriminatoriu nu trebuie acceptat în nicio situaţie. 

 

 

 

                                                                       Savu Alecsandra cls. a VI-a D 

                                                                       Profesor Ionescu Monica 

  13 

 Pete de cerneala 

valy
Stamp

valy
Typewritten Text
10



 

 

Nu stiu la ce vă gândiți voi când auziți de  o “centrală nucleară”.Eu vă spun sincer că m-am 

gândit la bombe, explozibil, războaie…….;în nici un caz nu m-am gândit la o centrală elec-

trică, mai ales la una  ecologică. 

       De fapt dovada vie că centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă nu poluează este însăși 

vegetația care se află în jurul ei. 

        Am foarte surprins când am aflat tainele  energiei nucleare.De aceea am hotărât să vă fac 

si vouă un mic rezumat al vizitei mele la centrala de la Cernavodă: 

      Amplasamentul primei centrale nuclearoelectrice din România a fost ales  în regiunea Do-

brogea, lângă orașul Cernavodă din mai multe motive:canalul Dunăre-Marea Neagră reprrez-

intă o sursă importantă de răcire, asigură un acces ușor pentru echipamentele  grele și agabar-

tice, iar seismicitatea este redusă în comparație cu restul teritoriului țării.Lucrările de 

construcție au început în anul 1979 iar la 2 decembrie 1996, prima unitate a intrat în ex-

ploatare comercială. 

       O centrală nuclearoelectrică este o instalație complexă de producere a energiei, utilizând 

ca sursă de caldură un reactor nuclear.Reactorul  CANDU “arde” uraniul natural, utilizând ca 

moderator și agent de răcire  în circuite închise independente, apa grea de puritate nucleară. 

        Energia electrică reprezintă o formă secundară de energie și o putem obține pe mai multe 

căi: prin  scindarea atomilor de uraniu-energie nucleară, prin arderea combustibililor 

fosili:cărbune petrol, gaze naturale și prin utilizarea căderilor de apă. 

         O sursa de energie electrică  pentru multe țări sunt căderile de apă .Dar astazi, numărul 

râurilor pe care am putea construi baraje este din ce în ce mai mic, iar costurile amenajărilor 

sunt din ce în ce mai ridicate.În plus, posibilitatea  ruperii sau fisurării unui baraj  pune în față 

pericolul  inundațiilor ale căror efecte pot avea consecințe  adesea catastrofale pentru mediu 

și pentru  viața socială. 

        Arderea combustibililor fosili  și în special a cărbunelui, conduc la puternice degajări de 

dioxid de carbon.În plus, efectul de seră este amplificat de reducerea masivă a zonelor împă-

durite ale globului pamântesc.    

       O sursă de energie primară eficientă este energia nucleară  obținută prin  fisiunea at-

omilor de uraniu.Acesta  este o sursă sigură și foarte economică și reprezintă o soluție de 

prezent și viitor, o soluție de încredere, capabilă să acopere  nevoile  noastre viitoare de elec-

tricitate. 
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  Pete de cerneala 

 
 

           În cazul energiei nuclare nu există arderi  și nu există emisii gazoase nedorite în atmosferă, 

deci nu avem “efect de seră”  și nici “ploaie acidă”, într-un cuvânt nu există poluare. 

          Măsurile care s-au luat la proiectarea, construcția și exploatarea centralelor nucleare au 

facut ca riscul nuclear să fie mai mic decât în cazul altor activități sau evenimente la care este ex-

pusă populația. 

           Pentru asigurarea securității nuclare  CNE Cernavodă este prevazută cu 4 sisteme speciale 

de securitate.În eventualitatea  unei avarii sau a unui accident, în funcție  de natura și de gravi-

tatea acestuia, sistemele speciale de securitate intervin pentru protecția reactorului, micșorarea 

consecințelor și  reducerea cantității de materiale radioactive eliberate în afara centralei. 

          După un lung drum prin centrala nucleară am aflat că apa Dunării este  filtrată și redată 

naturii la temperatura de 270 C. 

           În canalul ca scurgere al centralei  se găsesc  foarte  multi pești, deci aceasta este dovada 

că CENTRALA  NUCLEAROELECTRICĂ   NU  POLUEAZĂ!  

                  

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Cu drag, Radu Sorin Ionuț 
                                                                                         Clasa a VIII-a  

Combustibil Energie electrică produsă 

1 Kg lemn 
1 Kg cărbune 
1 Kg petrol 
1 Kg uraniu 

1 Kwh 
3 Kwh 
4 Kwh 
50000 Kwh  sau 
3500000 Kwh (reprocesare) 
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Am cautat pe internet poziția noastră în Europa având în vedere reciclarea și ghiciți ce am gasit? Țara noastra se 

afla printre codasii Europei deoarece doar 10% din populația României reciclează.La reciclarea aluminiului sunt 

probleme mari deoarece peste 10.000 de tone de aluminiu sunt aruncate și doar 3% reciclate. 

     Am aflat de la parinții mei că în trecut elevii trebuia să ducă obligatoriu trei kilograme de maculatură la 

centru de reciclare în fiecare an școlar. Mi-au mai spus că se organizau grupuri de școlari care curățau toate par-

curile și astfel țara noastră era mai curată și oamenii erau mai atenți față de mediul înconjurător.Pe vremea aceea 

acest lucru se numea “muncă patriotică”iar oamenii, indiferent din ce clasa socială faceau parte,își uneau forțele 

atunci când era nevoie. 

       România este o țară deosebit de frumoasă,trebuie doar să o păstrăm curată! 

       Reciclarea nu presupune eforturi uriașe. 
       Reciclarea ne aduce foarte multe benificii de exemplu: 

             -energia pe care o recuperăm când reciclăm un singur pahar de sticlă poate alimenta un bec timp de patru 

ore! 

             -la fiecare tonă de hârtie reciclată salvăm șaptesprezece copaci! 

             -reciclarea reduce poluarea  și ajută la curățenia și păstrarea naturii! 

             -ajută la conservarea lemnului, apei și a altor resurse naturale! 

      Atunci când reciclăm ajutăm la curățenia mediului înconjurător și devenim niște oameni “eco” creând o 

lume mai bună, mai frumoasă și mai educată. 

       Nu trebuie să ne fie rușine să facem curățenie în parcuri sau în curtea școlii.Părinții nu trebuie să se supere 

dacă noi,copii,suntem chemați la “curățenie”sau la vre-un proiect “ECO”. 

       Dacă ajutăm la curățenia din jurul nostru este in primul rând pentru noi! 

       Ar fi frumos dacă s-ar mai organiza în școli,din nou,campanii de reciclare a maculaturii sau chiar a 

bidoanelor de plastic. 

       Poate daca am avea un loc special amenajat,noi copii,am duce caietele folosite acolo sau bidonașele de suc 

sau apă minerală care o consumăm zilnic la școală și altfel s-ar recicla mai ușor sau mai eficient. 
       Ştiu ca este un “PAS MIC”pentru noi dar ar putea fi un” PAS URIAŞ” pentru protejarea naturii,a mediului 

înconjurător a noastră și a viitorului nostru! 

 

                             Acum la încheiere  

                             Eu vă spun “la revedere!” 

                             Şi vă dau un sfat voinic: 

                             Reciclați câte un pic! 

                             Curățați natura-n dată, 

                             Pentru o lume minunată,                         
                             Nu trebuie nici un ban, 

                             Să fiți zilnic “Eco Fun”! 

                                       Cu drag:Radu Sorin,clasa a VIII-a 
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Cea mai cunoscută, cea mai citită - de  

oameni de toate vârstele - şi cea mai de  

valoare operă a lui Jane Austin  este 

 romanul “Mândrie şi prejudecata’’. 

 Povestea se învârte în jurul familiei 

 Bennet, personajul principal fiind  

reprezentat de Elizabeth, o tânără  

inteligentă si spirituală. Curajoasa 

 Lizzy se străduieşte să-şi trăiască  

viaţa într-o perspectivă mai largă 

 alături de cele 4 surori ale sale. Pe domeniul vecin se mută Mr. Bingley 

împreună cu prietenul său Mr. Darcy, un tânăr aristocrat orgolios şi cu 

caracter dezagreabil, dar arătos. Cea mai mare dintre surori, Jane, 

senină şi frumoasă, pare să-i fi cucerit inima domnului Bingley, in timp 

ce Lizzy intră in conflict cu Darcy. Pas cu pas cei doi îşi recunosc 

greşelile unuia faţă de celălalt si încep să se atragă reciproc. 

Sentimentele ce decurg pană la sfârşit îi apropie pe cei doi şi îi face să 

se îndrăgostească, ei uitând de orice prejudecăţi. Cei doi trec prin 

momente puţin mai grele când încercă să îşi facă relaţia publică, dar 

romanul are un happy-ending ce îi bucură pe cititori. 

  Romanul scris la sfârşitul anilor 1700 merită să fie citit 

pentru stilul său clasic, pentru sentimentele transmise cititorilor şi 

pentru lecţiile de viaţă oferite de psihologia acestuia. 

 

 

 

             Constantinescu Sorina Cls a VIII-a E 

      Pete de cerneala 
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  Pete de cerneala 

Partea a doua a animației premiate cu Oscar in 2007, "Happy Feet 2" 

readuce pe marile ecrane peisajele feerice din Antarctica și pe cei mai buni 

dansatori de step: pinguinii Mumble (Elijah Wood), Gloria (Alecia Moore - 

Pink) și prietenii lor, indrăgiții Ramon și Lovelace (Robin Williams). 

Mumble, maestrul stepului, are o problemă pentru că propriul său pui, Erik, 
nu suportă să danseze. Așa că fuge de acasă și îl întalnește pe Mighty 
Sven, un pinguin care poate să zboare! Așa că Mumble nu are nicio șansă 
să se compare cu noul și carismaticul idol. 
Dar lucrurile se înrăutațesc cand lumea lor e amenințată de forțe greu de 
învins. Erik află ce curajos și cinstit este tatăl său, cand Mumble mobi-
lizează națiunea pinguinilor și alte creaturi fabuloase, de la micuții krili la 
uriașele foci elefant, pentru a restabili pacea si armonia.  

 7 
Radu Sorin , cls a VIII-a  
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Nerăbdători –mai mult eu- ne-am urcat în trenul de 6 seara,  

din Gara de Vest din Ploieşti şi ne-am îndreptat în călătoria  

verii 2011, spre Oradea, oraş situat în vestul ţării, la 13 km 

 de graniţa cu Ungaria. A fost un drum lung şi puţin obositor, 

 dar când am coborât din tren ne-a cuprins un sentiment de 

 bucurie absolută. Oraşul cu clădirile întreţinute, cu un aer  

vechi şi o curăţenie de parcă nu te aflai în România, ne-a 

 încântat atât privirea cât şi starea sufletească.  

Am petrecut o săptămână deosebită, timp în care am 

 descoperit multe locuri noi şi interesante. Zilnic am fost la Băile Felix, staţiune balneară foarte 

cunoscută de locuitorii ţării. De asemenea am vizitat şi oraşul Turda, am nimerit chiar de zilele 

oraşului şi ne-am plimbat puţin prin târgul amenajat în centru. Am vizitat Salina Turda, care este 

un adevărat muzeu de istorie a mineritului în sare. În mină există o sală de concerte, teren de 

sport, bowling, minigolf, dar și o gondolă imensă.  A fost greu să coborâm toate acele trepte şi 

să le urcăm, dar a fost o experienţă frumoasă.  

Oradea chiar are acea viaţă de noapte tipică oraşelor mari, doar că stilul acestui oraş este 

unic, cu nuanţe clasice, cu muzică de jazz, iar centrul istoric al orașului abundă în terase, 

cafenele, restaurante și cluburi, majoritatea aflându-se în clădiri-monument, cu o atmosferă 

unică, fiind cel mai important centru cultural și comercial din zonă. Cu siguranţă Oradea este cel 

mai civilizat oraş din toate prin câte am trecut. 

 

                                                                                  

  Constantinescu Sorina, cls. a VIII-a E 

   Pete de cerneala 
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  Pete de cerneala 

A venit primăvara și odată cu ea soarele, căldura și o neobișnuită energie pe care o 

simțim cu toții. Această energie include, bineînțeles, și permanentul chef de distracție și iesit 

afară. Așadar, iată câteva sugestii interesante de făcut sau văzut în luna martie! 

   Aceasta lună debordează de premiere de filme care mai de care mai interesante. 

Iubitorii de cinematografie vor fi încântați să afle de premiera delicioasei comedii “Mirror, 

mirror” (o versiune modernă a poveștii Albă-ca-Zăpada, cu Lilly Collins și Julia Roberts), pe 

16 martie. Pentru cei ce iubesc senzațiile intense, recomand filmul “The woman in black”, un 

thriller care îl are ca personaj principal pe actorul Daniel Radcliffe și care se lansează tot pe 

16 martie. 

   Fanii muzicii rock-blues sau rap se pot delecta cu concerte ale artiștilor Mike 

Godoroja sau Proof, în ploiești, pe 17 martie. Tot în ploiești, vom putea asista la piese de 

teatru precum “Lampa lui Alladin” (teatrul Toma Caragiu) și “S-a întâmplat la castel” ( Casa 

de Cultură a Sindicatelor), pe 25 martie. 

   Prin urmare, e clar că luna aceasta nu ne vom plictisi! 

 

 

 

 

Popescu Maria, cls. a VII-a C 
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              Pete de cerneala 

În general, când vă gândiţi la primăvară, vă gândiţ la puritate, la renaştere, la 

gingăşie şi vă aşteptaţi să (re)găsiţi aceste caracteristici și în moda de 

primăvară, în hainele voastre favorite! Cum ar arăta o astfel de modă? Ar fi, 

probabil, dominată în primul rând de alb, roz pal, bej, de materiale fine, de 

cusături lejere. Cam aşa ar trebui să arate o modă de primăvară 
tradiţională  

Ce se poartă mai exact primăvara aceasta ? 

 

 
               Pantalonii scurţi : 
 
Dacă nu în primăvară, sigur in vara 2012 se vor purta 

pantalonii scurţi. Sunt o tendinţă puternică, indiferent 

de material (denim, piele, pânză), culoare, imprimeu 

sau croială (talie înaltă sau joasă, largi sau strâmţi). 

Combinaţia alb-negru 
 
        Deşi alb-negru este o combinaţie pentru ţinute clasice, formale, 

pentru primăvară-vară 2012 designerii au adus un suflu nou: ţinute 

jucauşe, pline de stil, şic, cu suprapuneri de materiale şi texturi.  

Imprimeuri florale 
 

  Poate nu aţi observat deja, dar  

imprimeurile florale domină  

podiumurile de modă de câteva  

sezoane. Şi pe bună dreptate... Ce 

 poate fi mai feminin, mai proaspăt  

şi cu un aer de libertate, decât o ţinuă  

cu imprimeuri florale. 

 
 

Ion Diana, cls. a VII-a C  
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Stiati ca… 

 Femela leu se ocupa cu vanatoarea 

 in peste 90% din cazuri, in timp ce  

masculul leu prefera sa doarma sau 

 sa se odihneasca  

 Elefantul este singurul mamifer 

 care nu poate sari  

In ciuda greutatii sale impresionante, 

 un urs grizzly poate alerga la fel de  

rapid ca si un cal obisnuit  

 Cangurul nu poate sa sara, sa se desprinda de la sol, decat daca 

coada ii atinge pamantul  

- Un cimpanzeu poate sa invete sa 

se recunoasca pe sine intr-o 

oglinda, insa o maimuta nu poate fi 

invatata acest lucru. 

 

 

       Pete de cerneala 
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(Radiera) 

O doamna il întreaba pe un copilas destul de mic: 

-Cati ani ai, puisor? 

-Pi. 

-Poftim?!? 

-Trei ani si paisprezece luni; dumneata nu stii algebra?!  

- Profesorul meu m-a pedepsit pentru 

ceva ce nu am facut. 

- Dar ce nu ai facut? 

- Tema pentru acasa …  

Prima zi de scoala: 

Invatatoarea: Copii ce fapte bune ati facut in vacanta? 

Ionel: Eu doamna invatatoare am ajutat o batranica sa treaca strada. 

Vasile: Eu doamna invatatoare l-am ajutat pe Ionel sa o treaca strada pe batranica. 

Mihai: Eu i-am ajutat pe Ionel si pe Vasile sa treaca batranica strada. 

Invatatoarea: Pai de ce a fost nevoie de 3 oameni sa treaca o batranica strada? 

Mihai: Pai daca nu vroia sa treaca! 

  Bancuri i    

Ghicitori 

     Pete de cerneala 

Din greseli traieste  

Ghici, cum se numeste? 

-Marinica, stii cat fac trei si cu 

unu? 

-!?! 

-Fi atent: eu iti dau trei mere si mai 

tarziu inca unul.Cate mere ai in 
total? 

-Cinci. 

-Cum asa? 

-Am mai avut unul in ghiozdan. 
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