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Dovada stau lucrarile expuse pe pereti si in vitrine -  mastile traditionale de Cuci care ne-au adus , si in acest an , premiul
II pe localitate la Festivalul anual, martisoarele, felicitarile realizate pentru fiecare ocazie importanta din an, trofeele
sportive si diplomele la concursuri si olimpiade. 
La aceasta stare de fapt contribuie din plin atmosfera relaxata, de buna colaborare, de “stup” in plina activitate.
“Prietenia” si “intelegerea” sunt cuvintele cheie care duc spre succes. De asemenea, in alta ordine de idei, o excelenta 
colaborare cu autoritatile locale, asigura suportul material pentru imbunatatirea conditiilor oferite copiilor.
Solidaritatea intre copii, spiritul de intrajutorare si valorile crestine insuflate de-a lungul timpului se concretizeaza in
proiecte desfasurate anual: “Fii bun, fii Mos Craciun”- cu daruire de jucarii si hainute pentru colegii cu nivel de trai
scazut, “Ajuta un bunic!” – cu daruire de alimente si alte trebuitoare, care aduc lacrimi de bucurie si recunostinta 
batraneilor vizitati de copii.
Elevii nostri sunt implicati in numeroase  proiecte  precum : “  Let’s do it Romania”, ,,Ziua Mondiala a 
Alimentatiei”, Hallween la noi in scoala, „Toleranta versus intoleranta”-Ziua Internationala a Tolerantei, , „Amintiri
din copilarie”-concurs national realizat de catre Scoala Gimnaziala Nr. 1 in parteneriat cu Editura Copilaria,” Clubul
de lectura”- in colaborare cu editura Art, “Sezatoarea literara”, “Sa cinstim istoria patriei” –Ziua Nationala a Romaniei
, “Traditii si obiceiuri laice si religioase” – Sfantul Nicolae si sarbatoarea Craciunului , “Eminescu, poetul nepereche”,
“Hai sa dam mana cu mana” – Ziua Principatelor Romane ; Competitii sportive cu rezultate deosebite la nivel judetean:
„Cupa Otopeni-locul II; baschet fete, „Saptamana sportul pentru toti - Move week”-cu participare a peste 200 copii,
Olimpiada Nationala a Sportului Scolar- locul I baschet fete, locul III volei fete respectiv baieti la nivel judetean, 
mentiune sah fete, „Cupa Memoriala Iuliu Moraru” -competitie de sah si desfasurarea saptamanala a cercului de sah.
Scoala noastra a participat la numeroase activitati de ecologizare, campania derulata la nivel national „Eco 
Atitudine” unde a obtinut locul II si numeroase premii.
Rezultate foarte bune s-au obtinut la olimpiadele de limba romana, matematica , geografie, istorie, religie, fizica, educatie
civica , de lectura si  concursuri precum: ”Cangurul”, „Amintiri din copilarie”,  „Profu’ de mate”, „Spritualitate si cultura”,
Festivalul judetean”William Shaekespeare”, “Lumina math”,  “Micul crestin – Ingerasul”, „Gazeta 
matematica junior”, ,,Oda luceafarului culturii romanesti” ,”Smart”, “Pissaro”.
Cele mai stralucitoare stelute ale scolii noastre sunt micutii pianisti Jipa Aura  Marina si  Jipa Claudiu Florin si deli-
cata Mihalache Ramona Iulia, voce de maiastra, toti trei castigatori a multor premii nationale si internationale.
Avem motive de mandrie, avem resurse pentru mai bine si privim cu incredere in viitor.

Dragă cititorule,
“Scoala noastra te invata sa fii om intre oameni” – astfel suna mottoul Scolii
nr.1 Branesti. Privind in urma descopar cu multumire ca nu am ales intamplator
aceste vorbe.
Elevii nostri ne fac cinste in licee cu renume din capitala si sunt printre cei mai
buni si la cele din Branesti.
Cinci sute de elevi se bucura an de an de grija, atentia si 
priceperea cadrelor didactice calificate, bine pregatite profesional si cel mai important,
cu dragoste de meserie. Dupa primii pasi facuti pe holuri, vizitatorul descopera o scoala
“vie” , calda, copii  veseli, frumosi, inteligenti si creativi. 
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Povestea terapeutică

Povestea terapeutică este un mijloc eficient şi
inovator pentru promovarea sănătăţii mintale a
copiilor noştri. Părinţi, educatori, profesori şi
copii ne-am unit forţele într-un proiect care îşi
propune să înlăture, prin poveste, orice teamă
ar putea avea copiii noştri: de întuneric, de apă,
de scări, de bau-bau şi multe altele. Proiectul
nostru şi-a propus ateliere pentru dezvoltarea
abilităţilor emoţionale şi sociale ale copiilor.

Copiii ascultă cu plăcere poveştile, ale căror
personaje vor fi alese cu grijă, şi vor afla că
cineva le este mereu aproape, ajutându-i să se
descopere, să se accepte, să fie fericiţi. Când
copilul vine trist de la grădiniţă sau şcoală 
pentru că nu a fost acceptat de către colegi să
joace un joc, noi îi putem citi o poveste cu un
alt copilaş care a fost trist dar şi-a găsit uşor
fericirea. Astfel, copilul va fi îndrumat şi ajutat
să găsească acea cale spre echilibrul spiritual.
Ne trebuie atât de puţin ca să fim fericiţi!

Povestea îl transpune pe
copil în lumea poveştilor
cu mesaj educaţional,
preventiv sau terapeutic.
Ascultând poveşti, copiii
vor pluti într-o lume cu
modele, o lume care-i
învaţă ce este bun,
corect, ideal, o lume
unde controlăm emoţiile
negative şi le exprimăm
pe cele pozitive, unde
copiii învaţă să facă faţă
unor situaţii neplăcute.

Terapia cu poveşti le poate dezvolta copiilor
o gândire raţională, fără temeri inutile sau
frică de “bau-bau”. Povestea ne arată
modul în care pot fi interpretate corect
evenimentele din viaţă. De cate ori  nu am
auzit - din partea rudelor sau de la şcoală
ori grădiniţă - că ai noştri copii sunt
neascultători, impulsivi, că s-au bătut cu
colegii? 

Răspunsurile ar putea
fi chiar în cartea
noastră cu poveşti. Să
ne oprim puţin din
alergătura noastră
cotidiană şi să le citim
copiilor poveşti ,
ajutându-i să 
realizeze că şi alţi
copii au fost
năzdrăvani şi
neînţeleşi dar au găsit
o modalitate de a-şi
exprima emoţiile. 

Prin comunicare se rezolvă de cele mai
multe ori conflictele.
Povestea terapeutică relatează o
experienţă de viaţă sau o situaţie -
problemă. În cadrul acestui proiect vor 
exista o serie de întâlniri în care să citim
poveşti, să jucăm roluri şi să găsim soluţii
la problemele noastre.
Vom regăsi poate, citind aceste poveşti,
amănunte preţioase din viaţa copiilor noştri
sau chiar din inocenţa copilăriei noastre
pentru că adevărul este universal valabil.

Scopul poveştii terapeutice: depăşirea unor
dificultăţi ale copilului în a-şi face noi prieteni.
Grup ţintă: elevi clasele I-IV.
Aplicare individuală sau în grupuri mici.
Activitatea va fi realizată de către consilierul şcolar.

Înv. Adriana Enache
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Povestea unei zile de vară
Am să vă spun o poveste minunată despre o zână transformată în veveriţă. Numele ei era
Cronţonel. Cronţonel vroia să aibă mulţi prieteni în pădurea verde, numai că nu prea ştia ce
trebuie să facă pentru aceasta. De când venise în pădure nu reuşise să aibă o conversaţie
măcar cu cineva, sau să se joace vreun joc…Când zărea că se apropie un animal din pădure:
iepuraşul Tuţu sau ariciul Piciu, ea se ruşina şi se pitula într-un tufiş de unde striga: “Saluuut,
prieteni!” Animalele se speriau şi treceau cu pas grăbit pe lângă ea. Veveriţa, foarte tristă, s-a
plâns mamei sale de ce i se întâmpla. Mama a trimis-o la fetiţa ursuleţ Vuvu, spunându-i că nu
are de ce să se teamă - toţi copiii vor să se joace. Într-o bună zi, Vuvu făcea tumbe şi, deodată, 
a sărit în faţa zânei veveriţă , zâmbind şi salutând-o: “Bună să-ţi fie inima! Mă bucur să te 
întâlnesc!” Cronţonel i-a răspuns cu bucurie şi au făcut câteva tumbe împreună, ba chiar au
vorbit despre alune, despre copaci…După ce Vuvu s-a îndepărtat, Cronţonel se tot gândea ce
altceva să mai facă. L-a văzut atunci pe iepuraşul Tuţu chinuindu-se să scoată un morcov din
pământ. L-a ajutat şi, împreună, au scos morcovul la suprafaţă. Iepuraşul i-a mulţumit foarte
frumos. Fericită, Cronţonel a mers la mămica ei să-i povestească ce zi minunată a avut. A doua
zi a fost chiar mai bine. Cronţonel a întâlnit o altă surată veveriţă. A zâmbit prima şi a salutat:
“Bună, surioară!”. Surata i-a răspuns la salut şi, amândouă, au căutat alune pentru prânz. Li 
s-a alăturat şi ariciul Piciu, care le-a povestit despre cum va fi vremea în acea vară. Cronţonel
s-a jucat până târziu cu prietenii săi şi nu a mai fost nici tristă, nici supărată că nu are prieteni
sau că nu vorbesc copiii cu ea.

Consilierul şcolar va adresa întrebări pentru:
> identificarea problemei: Care sunt
personajele din povestea noastră? Cum
şi-a dat seama Cronţonel că-i speria pe
ceilalţi? Aţi trecut şi voi, copii, prin
întâmplări asemănătoare? Povestiţi ceva
asemănător.

> găsirea soluţiilor : A realizat Cronţonel
că trebuie să fie mai zâmbitoare şi mai
amabilă cu ceilalţi? Ce a făcut veveriţa?
Tu ce ai fi făcut în locul ei? Ai vrea să
schimbi ceva în poveste? Ce anume?
Dacă ai fi fost şi tu o veveriţă, ce le-ai fi
spus animalelor din pădure?

> identificarea problemelor : Ce a simţit
veveriţa când animalele fugeau de ea?
Ce faci tu când ceilalţi se sperie de tine?
Cum îţi doreşti să fii? Cum ar trebui să-ţi
răspundă ceilalţi? 

Evaluare: Cu ce ne ajută să ştim că
avem cu toţii nevoie de comunicare?
Crezi că a meritat ca veveriţa să-şi
infrângă ruşinea?

Înv. Adriana Enache
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LOGOPEDIA, 
O DISCIPLINĂ CORECTIV – TERAPEUTICĂ

Logopedia este o disciplina a stiintelor psihopedagogice care studiaza problemele speciale de
natura psihologica, pedagogica, sociologica si medicala privind prevenirea si corectarea 
tulburarilor de limbaj , studierea evolutiei limbajului in contextul dezvoltarii personalitatii.
Logopedia se ocupa de toate abaterile de la normal ale limbajului. Tulburarile de limbaj
afecteaza comunicarea atat ca forma cat si continut , relationare si cognitie.

Scopul logopediei transpare în trei domenii: 
• preventie;
• terapie;
• integrare sociala. 

Beneficiarii terapiei logopedice din cadrul Cabinetului de logopedie Nr. 7 Branesti sunt atat
copiii prescolari cat  si scolarii  mici cu diferite deficiente de limbaj. 
Tratarea timpurie a tulburarilor de limbaj asigura eficienta sporita a acestei actiuni, intrucat la
copiii mici automatismele psiholingvistice nu sunt consolidate si pot fi usor inlocuite cu deprinderi
corecte de vorbire. 

Activitatea terapeutica trebuie sa inceapa cu copii prescolari si scolarii mici pentru a evita 
transformarea tulburarilor de vorbire in deprinderi gresite si a permite desfasurarea in conditii
adecvate a procesului instructiv-educativ. 

Studiile privind frecventa tulburarilor de limbaj arata ca la varstele mici frecventa este mai mare
dar si corectarea lor este mult mai facila in comparatie cu perioadele inaintate. 
Metodele si procedeele utilizate in activitatea terapeutica a logopediei sunt specifice fiecarei
categorii de tulburare. Alegerea lor depinde de fiecare subiect in parte, de varsta si nivelul lui
de dezvoltare psihica, de tipul de deficienta, de etiologie, simptomologia si gravitatea acestora.

Copilul are nevoie de logoped in cazul in care: 
- nu pronunta bine unul sau mai multe sunete (dislalii) 
- vorbeste prea rar  sau prea rapid (tahilalie/bradilalie) 
- se balbaie (balbaiala) sau are o vorbire nazalizata

(rinolalie) 
- foloseste un numar redus de cuvinte (intarziere in

dezvoltarea limbajului) 
- are dificultati in orientarea spatio-temporala 
- are o  tulburare de scris-citit (dislexie/disgrafie) 
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• Limbajul infantil are două stadii:

1. stadiul egocentric, in care predomina 
placerea de a vorbi, de a se auzi pana la 5
ani;
2. stadiul socializant, la 6-7 ani, acesta este
facilitat de intrarea in scoala cand potentialul
comunicativ este pus mult in valoare. 
• Datorita complexitatii limbajului si a rolului
esential pe care-l joaca in structura vietii 
psihice, se pune problema imbunatatirii 
continue a procesului de comunicare.    

Munca facuta de  logopezi in cabinete specializate poate fi continuata acasa de catre parinti
printr-o serie de exerciţii realizate sub forma jocului.
Logopezii sunt specializati in diagnosticarea si terapia tulburarilor de limbaj. Acestia pot fi 
gasiti in gradinite, scoli sau clinici particulare/cabinete logopedice.

Activitati desfasurate de profesorul logoped: 
-   depistarea ,diagnosticarea si evaluarea eventualelor probleme de limbaj chiar in cadrul 
gradinitei , scolii;
-   corectarea si recuperarea deficientelor prin metode specifice terapiei logopedice elaborarea
programelor de interventie personalizate ;
-  elaborarea fiselor logopedice de lucru ;
-  asigurarea materialelor de lucru. 
Corectarea problemelor de vorbire  se face individual sau in grup cu tehnici speciale pentru
copii prin joc (ludoterapie ), povestiri, desen, vocalizari ( metota Hanan ).

Material realizat de 
logoped Geambaşu Monica
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Leonardo Da Vinci
* Istoricii au descoperit că multe picturi realizate de
Leonardo da Vinci conţin coduri ascunse, care nu
pot fi observate cu ochiul liber. O parte a acestor
coduri s-ar afla înscrise în ochii celebrei Mona Lisa,
conform ultimelor descoperiri, informează Daily
Mail. Silvano Vincenti, preşedintele Comitetului
Naţional pentru Patrimoniu Cultural din Italia, care
se ocupă de caz, susţine că totul a plecat de la o
descoperire într-o carte veche de 50 de ani. În 
volumul respectiv se face referire la o serie de 
simboluri care s-ar regăsi în ochii Mona Lisei.
Cercetările efectuate până în prezent au scos la
iveală mai multe litere şi cifre, care pot fi observate
numai la microscop. Conform spuselor lui Vincenti,
în ochiul drept al Giocondei par să fie pictate literele
LV, care ar putea foarte uşor să reprezinte iniţialele
lui Leonardo da Vinci. În ochiul stâng există, de
asemenea, unele simboluri, însă nu sunt la fel de
clare. Acestea par a fi literele CE sau litera B. 

Prof.Istorie Zega Simina

*Mona Lisa este poate cea mai
controversată pictură realizată
de Leonardo. S-au emis teorii
conform cărora ar fi existând
chiar două tablouri reprezen-
tând-o pe aceasta. Tabloul este
expus astăzi la muzeul Luvru
din Paris. Există multe speculaţii
asupra identităţii personajului 
reprezentat în pictură, dar cei mai mulţi istorici
consideră că femeia ar fi Lisa Gheraldini, soţia lui
Francesco del Giocondo, un comerciant din
Florenţa. S-a spus despre portet că ar fi femeia
ideală sau un bărbat deghizat în femeie, 
autoportretul artistului sau chiar iubitul acestuia,
Gian Giacomo de Caprotti. S-au emis şi teorii 
conform cărora portretul ar fi cel al unui androgin,
jumătate femeie, jumătate bărbat, sau chiar chipul
mamei artistului. În italiana vremurilor lui Leonardo,
„giocondo” înseamna fericire, astfel în mintea 
artistului marca familiei, elementul definitoriu pentru
aceasta, devenea fericirea. Poate de aceea, aşa
cum au susţinut caţiva cercetători în urma unui
studiu efectuat în 2005, chipul Mona Lisei exprimă
83% fericire, 9% dispreţ, 6% frică şi 2% mânie, mai
puţin de 1% neutralitate şi nici urmă de surprindere.
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Istoria stiloului
Primele stilouri au apărut odată cu inventarea papirusului de către egipteni,
cândva între 3000 şi 2800 î.Hr. Aceste instrumente primitive de scris erau bucăţi
de trestie sau papură, prevăzute cu o gaură tubulară centrală,ce puteau absorbi
o coloană îngustă de lichid colorat, pe care îl eliberau lent în momentul în care
erau înclinate sub un anumit unghi. 
Mult timp, peniţa din pană de pasăre a reprezentat instrumen-
tul de scris standard pentru mai multe civilizaţii iar la începutul
secolului al XIX-lea se folosea peniţa din metal.
Această stare de fapt a durat până în anul 1827, când românul
Petrache Poenaru (1799-1875), absolvent al Şcolii 
Politehnice din Paris, brevetează primul toc rezervor din
lume(stilou). Această invenţie a fost înregistrată mai întâi la
Viena , apoi la  Paris, sub titulatura “Condeiul portăreţ fără
sfârşit, alimentându-se însuşi cu cerneală“.

Stiloul inventat de Petrache Poenaru a fost primul instrument de
acest fel din lume, perfecţionat ulterior, în 1863, de Brissant şi Coffin
şi, mai apoi, în 1884, de Watterman. Ultimul a realizat un sistem
practic de umplere cu cerneală a rezervorului ce avea să domine
producţia de stilouri până spre mijlocul secolului al XX-lea. Rezer-
vorul lui Watterman era o cămăruţă pliabilă din cauciuc, în contact
cu un levier de forma unei pompiţe de pe suprafaţa externă a
stiloului. Ridicarea levierului ducea la eliminarea aerului din
cămăruţă, creând un vid; ulterior, prin eliberarea levierului, cerneala
era aspirată în rezervor. Camera etanşă, împreună cu îmbunătăţirea
calităţii cernelii, au redus la minimum riscul închegării.

Invenţia lui Watterman s-a bucurat de un asemenea succes, încât
numele său a devenit curând sinonim cu stiloul cu rezervor.
Mai târziu au apărut şi pixurile cu bilă create de ungurul Lazlo
Biro. Diferenţa dintre stilouri şi pixuri este considerabilă. Punctul
forte al pixului era rezistenţa acestuia, însă la succesul său a 
contribuit şi faptul că rezervorul ce conţinea o cerneală specială
era suficient de încăpător pentru a scrie mai multe scrisori sau
chiar câteva capitole de carte, cerneala uscându-se imediat. De
asemenea, cerneala unui pix este mai vâscoasă decât a unui
stilou.

Prof.Istorie Zega Simina



FLOARE DE COLŢ

8

CALEIDOSCOP GEOGRAFIC

profesor geografie: 
Marius-Ovidiu Sebe
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Bunavestire,
Ziua Mamei Creştine

Troparul 
Bunei Vestiri

“Astăzi este începutul mântuirii noastre şi
arătarea tainei celei din veac. Fiul lui 
Dumnezeu, Fiu al Fecioarei se face si Gavriil
harul îl binevesteşte. Pentru aceasta şi noi,
împreună cu dânsul, Născătoarei de 
Dumnezeu să−i cântăm: Bucură−te cea plina
de har, Domnul este cu tine!”

Bunavestire, care este şi Ziua Mamei
Creştine, le pune în faţă tuturor celor care
au acceptat darul vieţii pe Maica Domnului
– ocrotitoarea, dar şi modelul lor. Zi în care
femeia este chemată să îşi aducă aminte de
darurile speciale primite de la Dumnezeu,
aceste calităţi care pot face 
universul din jurul lor să înflorească, aceşti
talanţi primiţi împreună cu chemarea de a-i
folosi şi a-i înmulţi. 

Material realizat de 
prof. de religie 

Şteopoae Sabina-Nina

Stan Maria-Andreea
Clasa a V-a B

Bonciu Gabriela
Clasa a VII-a A
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La carte de la francophonie

Le Secrétaire général de la Francophonie est le plus haut responsable de
l’OIF.  Abdou Diouf a été élu à ce poste par le Sommet de la Francophonie en 2002 à  
Beyrouth (Liban), puis réélu en 2006 par le Sommet de Bucarest (Roumanie). Un troisième
mandat de trois ans lui a été confié en 2010 par les Chefs d’État et de gouvernement réunis au
Sommet de Montreux (Suisse).

Source: http://www.francophonie.org

Les 4 grandes missions, tracées par le Sommet de la Francophonie :
 Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique
 Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme
 Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche
 Développer la coopération au service du développement durable

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a pour mission de donner corps à une
solidarité active entre les 77 États et gouvernements qui la composent (57 membres et 20 
observateurs).
L’OIF a pour objectif de contribuer à améliorer le niveau de vie de ses populations en les aidant
à devenir les acteurs de leur propre développement.

Le coin du petit 
francophone
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JE VOUS INVITE À DÉCOVRIR LE SITE INTERNET CI-DESSOUS, POUR UN VOYAGE 
INTÉRESSANT DANS LA BELLE REGION DE LA NORMANDIE.

Prof. Limba franceză 
Badea Tatiana

JE VOUS PROPOSE  QUELQUES ADJECTIFS QUI EXPRIMENT NOTRE ÉTAT    D`ESPRIT.
AMUSEZ-VOUS BIEN!
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KITARRINO

Prof. Educaţie muzicală Ilie Iustina
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,,Veșnicia s-a nascut la sat”, spunea 
Lucian Blaga. Rădacinile noastre 
ancestrale, pamantul bun din care ne 
tragem seva si amintirea neștearsă a
strabunilor, toate acestea ne îndeamnă
să nu ne uităm rostul si obiceiurile. În
anul de grație 2014, luna lui Prier (cea
prielnică plantelor si animalelor), o mâna
de copii frumoși ca florile şi ascuțiți la
minte au îmbracat ia tradițională, au luat
ghemele, andrelele si fusul si s-au pornit
in graba la… șezătoare. La vremuri noi,
locație modernă, dar primitoare și cu 
resurse pentru a ne imbogați sufletește.
Casa Corpului Didactic Ilfov ș-a 
transformat pentru o zi sala de festivitați
într-o încăpere de pe vemea bunicilor. 

Am găsit chiar si bunicile, doua 
bătrâne vajnice, care le-au povestit 
copiilor din fir a par desfășurarea 
nelipsitelor șezători. Vocile lor calde au
reînviat cântece populare de mult 
uitate, versuri de drag și dor, povești
adevarate cu bătranii satului în rolurile
principale. Ce s-au mai învârtit fusele
torcand lana, ce frumos s-au împletit 
firele sub degeţelele copiilor câteva
ceasuri bune! Si apoi, vorba 
româneasca, dupa munca și rasplată,
a venit rândul ospațului, cu plăcintă
tradițională cu brânză și magiun de 
pepeni verzi, cum numai la Branesti se
face.

,,Veșnicia s-a nascut la sat”

Prof. Limba franceză Badea Tatiana
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EDUCAȚIE 
PENTRU 

TRADIȚIE

Î

Fireşte, suntem la început de drum,
însă ne dorim şi cu sprijinul tău, să ne
îmbogăţim colecţia şi într-un viitor nu
foarte îndepărtat colecţia să determine
înfiinţarea unui muzeu al satului. În
felul acesta valorile noastre
tradiţionale sunt transmise şi prezen-
tate şi noilor generaţii.
Şi tu poţi deveni membru al colectivu-
lui de donatori. Tot ce trebuie să faci,
este să identifici cu ajutorul bunicilor
sau străbunicilor obiecte care erau
folosite altădată,  uitate undeva prin
podurile caselor vechi sau prin  
cotloanele gospodăriei şi care zac
spre degradare. 
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Prof. coordonator: Marius-Ovidiu Sebe 
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Activităţi extraşcolare

Ziua Cucilor

Unul dintre cele mai vechi obiceiuri tradiţionale locale, „Sărbătoarea Cucilor”, are loc 
întotdeauna în prima zi după Lăsata Secului de Brânza. Ceremonial de fertilizare şi purificare
a spaţiului si timpului in prima zi dupa Lasatul Secului de Paşte prin practica magică a batutului
ritual cu opinca, implinita de feciori si barbati tineri mascati, este numit Cucii. Este o datina de
primavara cu valente purificatoare atestata numai in sudul tarii.
Şcoala noastră s-a pregătit pentru participarea la acest eveniment cultural cu tradiţie in comuna
noastră. Elevii au confecţionat măşti, costume şi alte obiecte specifice acestui eveniment. 
Efortul nostru a fost răsplatit in cadrul festivalului ce a avut loc cu acest prilej, şcoala obţinând
locul II.

Material realizat de Dragne Adrian,
Clasa a VII-a A 

sub indrumarea Consilier educativ 
prof. Stancu Mariana
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Activităţi extraşcolare

Concurs de educaţie ecologică- 
,, Invăţăm, ne implicăm şi protejăm”

Inspectoratul Școlar Judetean Ilfov împreuna cu Fundatia SNAGOV, a organizat
editia a VIII-a a concursului de educație ecologică “Invățăm, ne implicăm și
protejăm” în data de 20 martie 2014, la Școala gimnazială nr.1 Gruiu. 
La această acțiune au participat echipaje de 3 elevi din clasele V-VIII de la școlile
din județul Ilfov, sub îndrumarea unui profesor coordonator. Elevii au trecut 3 probe
de concurs, pentru care s-au  pregătit în avans: test grilă, portofoliu de prezentare
a unei specii protejate “Tot ce știm despre specia “X” și cum o protejăm!” și
prezentarea unor obiecte confecționate din materiale naturale și/sau reciclabile după
ideea ”inutilul poate fi util. Echipajul şcolii noastre format din elevii : Jipa Claudiu ,
Nuţu Cătălin si Ganciu Florentina a prezentat referatul cu titlul ,, Tot ce ştim 
despre Lacerta agilis şi cum o protejăm”. Şcoala nostră a obţinut locul II.

Material realizat de elevii: 
Jipa Claudiu si Ganciu Florentina 

sub indrumarea 
prof. biologie Stancu Mariana
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ZIUA PAMANTULUI
NOI NE IUBIM PAMANTUL

Ganciu Alexandru, 
Clasa a V-a A

TERRA

Petre Diana, 
Clasa a V-a A

SA OCROTIM PLANETA!

Cismaru Diana, 
Clasa a V-a A

PASTRAM PAMANTUL

Nuta Andreea,
Clasa a V-a A

Radu Adina, 
Clasa a VIII-a B

Pană Iuliana,
Clasa a IV-a B

Nedelcu Stefania,
Clasa a VIII-a B

Constantin Ştefania, 
Clasa a VII-a B
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Pamantul sa-l iubim !

Pe Pamant noi locuim,
Trebuie sa il iubim.
Si sa ocrotim natura,
Hartii sa nu aruncam,
Pomii sa  ii protejam
Apa sa nu irosim
Si pamantul sa-l iubim.

Roadele pomilor, mirosul florilor,
Sunetul pasarilor si zborul fluturilor,
Toate acestea pe pamant vor ramane
Doar  grija de el avand.

Bonciu Gabriela, 
Clasa a VII-a A

Stralucirea  Pamantului

Pamantului  dam stralucire
Prin atentie si  iubire
Noi il ingrijim
Caci prin el traim.

Natura e o minune
Ce incearca a ne spune
Intr-un mod mai delicat
Ca de rau s-a saturat.

Florile ii dau culoare
Printre ele trec izvoare.
Si-n veci Terra va ramane,
Casa noastra-n asta lume.

Tone Ionut-Valentin, 
Clasa a VII-a A

Ocrotirea naturii

Pentru om, natura-i  viata:
Ea-l  primeste si-l rasfata,
Intr-un mediu sanatos,
Verde, curat si frumos.
Sa-ntretinem totul  viu
Pana nu e prea tarziu.

Dragne Adrian, 
Clasa a VII-a A

Material realizat de 
Prof. Roman Felicia
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Activităţi extraşcolare

EcoAtitudine
Campanie de educaţie ecologică şi mediu

,,EcoAtitudine= Responsabilitate, Informaţie,
Acţiune”

Ediţia 2014- etapa I se desfaşoară in perioada 24
martie- 9 iunie 2014 , fiind implicaţi elevii claselor
I-VIII din şcolile din Bucureşti, Ilfov, Alexandria,
Piteşti, Ploieşti, Buzău, Argeş şi Vrancea. . Ediţia
2014 este structurată pe doua direcţi: Organizarea
unui concurs intre şcolile participante, privind
colectarea selectivă: ,, Reciclarea Ecoatitudine” şi
organizarea concursului: ,, Agentul EcoAtitudine”,
adresat profesorilor coordonatori.
La gala de lansare a acestei ediţii au fost prezenţi
şi elevii scolii noastre sub indrumarea prof. Stancu
Mariana,elevii fiind informaţi cu privire la 
campania ce urmează sa se deruleze până in
vară.
Toţi elevii au fost încântaţi cu un număr de magie
realizat de Mr. Eco pe teme de ecologie.

Material realizat de 
coordonator proiect Înv.

Geambaşu Roxana- Maria



FLOARE DE COLŢ

21

Activităţi extrascolare

Let's do it Romania !

Material realizat de 
Stoian Raluca Clasa a VIII-a 

sub indrumarea 
prof.religie Steopoae Sabina-Nina 

si prof. biol. Stancu Mariana



FLOARE DE COLŢ

22

Activităţi extraşcolare

Vizită la Grădina Botanică

In săptămâna 7-11 aprilie elevii Cercului de Biologie au efectuat o vizită la Grădina Botanică
din Bucureşti. Elevii au vizitat sectoarele Grădinii Botanice şi serele. 
Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a Universității din București, numită după fondatorul ei,
Dimitrie Brândză, este situată în cartierul Cotroceni din București, România. Acoperă o
suprafață de 17,5 hectare (inclusiv 4.000 m² de sere) și are peste 10.000 specii de plante.
Prima grădină botanică din București a fost întemeiată în 1860, lângă Facultatea de Medicină,
de către Carol Davila. Grădina a fost mutată în spațiul actual în 1884 de către Dimitrie Brândză,
un botanist român, și de către Louis Fuchs, un arhitect peisagist belgian. Grădina a fost
inaugurată în 1891, după ce serele au fost construite și populate, dar a fost afectată de inundația
care a avut loc în 1892. Grădina a fost avariată în timpul Primului Război Mondial, când a fost
folosită de trupele de ocupație germane, și în al Doilea Război Mondial, când a fost atinsă de
bombardamentele anglo-americane de la 4 aprilie 1944. Atunci, din cele peste 700.000 de 
exponate ale ierbarului au fost salvate numai 200.000 planșe. Ierbarul Grădinii Botanice din
București a ajuns din nou la circa 500.000 planșe, fiind organizat pe două mari secțiuni.

Material realizat de
prof. biologie Stancu Mariana
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,,SĂ  ȘTII  MAI  MULTE, SĂ  FII  MAI  BUN!’’

O VIZITĂ LA FERMA  ANIMALELORO VIZITĂ LA FERMA  ANIMALELOR

,,DRUMUL’’ LAPTELUI

LA FABRICA DE LAPTE

LA MAGAZIN

VACA ESTE FERICITĂ!                                      
ASTĂZI, NOI O VIZITĂM ,                                  
O HRĂNIM, O ADMIRĂM,                                   
APOI CHIAR  NOI O FILMĂM.                            

VACA  PASTE  LINISTITĂ,
MULȚI  COPII  AZI  O  ADMIRĂ,
SARE  PESTE TOT  IN  IARBĂ,
VACA  NOASTRĂ  MULȚUMITĂ!

Versuri: Prichindeii clase I A 
Inv. Ganciu Georgeta
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Activităţi extraşcolare

Material realizat de Stoian Raluca şi Ştefan
Constanţa Iuliana, elevi în clasa a VIII-a A
sub îndrumarea prof. biologie Stancu Mariana
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Activităţi extraşcolare
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Activităţi extraşcolare

Proiect desfaşurat in săptămâna 
,, Să ştii mai multe, să fii mai bun”

Elevii Cercului de Biologie au participat cu entuziam
la o lucrare de laborator desfaşurată in cadrul 
Laboratorului de Microbiologie al Facultăţii de 
Biologie. Timp de două ore elevii au fost implicaţi in
diverse activităţi, au realizat insămânţarea unui mediu
de cultură, au realizat frotiuri din culturi bacteriene,
citirea unei antibiograme, inglobarea uleiurilor
esenţiale in particule solide, determinarea grupelor de
sânge.
La început au fost ierburile!
Puterea de vindecare a plantelor este cunoscută în
mod empiric din timpuri străvechi. Medicina şi 
medimentul au însoţit omul în toată istoria sa
deoarece, din prima clipă a naşterii sale, omul a adus
cu sine durerea şi boala. Aşa se explică de ce grija
pentru găsirea medicamentelor, înlăturarea durerilor
şi vindecarea bolilor au făcut parte din preocupările
de bază ale omului primitiv, alături de procurarea
hranei şi apărarea împotriva primejdiilor.  
Aproximativ jumătate din medicamentele 
comercializate, au la bază plante, însă numai câteva
sunt utilizate ca antimicrobiene. Etnofarmacologi,
botanişti, microbiologi şi chimişti s-au asociat pentru
identificarea şi utilizarea substanţelor antimicrobiene
de origine vegetală în tratamentul bolilor infectioase. 

Material realizat de Tânjală Bianca
sub indrumarea 

prof. biologie Stancu Mariana
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Activităţi extraşcolare

Simpozion
,, Violenţa şi prevenirea conflictelor in şcoală”

Material realizat de 
Consilier educativ: 

prof. Stancu Mariana



FLOARE DE COLŢ

28

Activităţi extraşcolare

Halloween la noi in şcoală

Halloween este o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de multe popoare din lumea
occidentală, ea răspândindu-se în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din
Statele Unite ale Americii. Ea este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, deși în unele țări
data sărbătorii variază — de exemplu, în Suedia este sărbătorită în prima sâmbătă din 
noiembrie. Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows' Even, numele
sărbătorii creștine a tuturor sfinților, sărbătoare cu care Halloweenul a devenit asociat în țările
unde predomină creștinismul occidental — catolic și protestant, deoarece în aceste culte
creștine, ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie. Specific pentru Halloween este
dovleacul sculptat, care reprezintă Lanterna lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători, copiii se
maschează în vrăjitori, mumii sau alte personaje și colindă pe la case întrebând „Trick or Treat?”
(Păcăleală sau dulciuri?), ca o amenințare pentru persoana colindată, că dacă nu li se dau 
dulciuri îi vor juca o farsă. În alte țări, Halloween este serbat prin parade și carnavaluri.
La noi in şcoală elevii s-au costumat in diverse personaje şi au defilat pentru a-şi prezenta 
costumele in faţa colegilor. Elevii ne-au incântat cu dovlecei frumos sculptaţi.

Material realizat de Stancu Sabrina,
Clasa a VI-a B, 
sub indrumarea Consilier educativ 
prof. Stancu Mariana
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Legenda PrimăveriiLegenda Primăverii

Înv. Geambaşu Roxana
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Poftiţi de ne cunoaşteţi !Poftiţi de ne cunoaşteţi !
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Înv. Gheorghe MarianaÎnv. Gheorghe Mariana
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Luni: Ne plimbăm  prin Bucureşti
-o excursie în Bucureşti,împreună cu colegii mai mari ,din clasa a IV-a B, cu un popas în parcul
Morarilor,unde joaca a fost pe primul plan ,apoi o pauză de masă la Mc Donald”s şi o activitate
practică  de care copiii s-au bucurat foarte mult.Plimbarea a continuat cu o vizită la Muzeul
Pompierilor de la Foişorul de Foc unde copiii au fost fascinaţi de obiectele expuse şi povestea
lor prezentată de un ghid.Pas cu pas au aflat istoria pompierilor şi importanţa   
serviciului de pompieri.
Marţi:   Mâini dibace
-o zi specială în care copiii au învăţat cât de împortante  dar şi plăcute sunt meseriile  ce
necesită îndemânare.Au învăţat să coasă nasturi.A fost greu dar cu multă voinţă au reuşit.
Le-am adus  o maşină de cusut ,le-am explicat şi exemplificat cum se foloseşte ,iar la 
propunerea lor ,am realizat o pernuţă ,,fantezie”.Au fost foarte încântaţi de produsul obţinut şi
s-au fotografiat cu el.
Miercuri: Cum ne hrănim sănătos?
-o altă zi interesantă în care copiii au învăţat cum să se hrănească sănătos.Împreună au
preparat salate de legume şi fructe  pe care le-au şi degustat.S-au lăudat reciproc pentru
preparatele obţinute şi pentru gustul lor ,,desăvârşit”.Ca recompensă pentru efortul lor ,le-am
preparat un tort ,,Tiramisu”,pe care l-au savurat cu multă plăcere.
Joi : Parada ţinutelor ECO
-copiii au lucrat în echipă şi şi-au confecţionat ţinute din materiale reciclabile,cu care au defilat
pe ritmuri muzicale Au dansat şi s-au distrat de minune.La sfârşitul activităţii au fost răsplătiţi
cu câte un pomişor,un pui de molid,pe care să îl planteze şi să îl îngrijească cu dragoste si
multă responsabilitate.Pomişorii au fost dăruiţi de dna Voinea, mama Andreei Voinea,colega
lor. Apreciez foarte  mult implicarea părinţilor în activitătile organizate de scoala
noastră.
Vineri:  Aer, soare şi mişcare
-din păcate ,capriciile vremii ne-au împiedicat să desfăşurăm această activitate,dar 
ne-am organizat un cinematograf în sala de clasă şi,împreună cu invitaţii noştrii,clasa a III-a A
şi doamna învăţătoare ,am vizionat filmul ,,Brave”(Neînfricata) din care am învăţat că familia
este mai presus de orice şi că soarta ne-o facem singuri.După vizionarea filmului am încondeiat
ouă şi ne-am împărtăşit impresiile despre săptămâna ,,Altfel”.Au fost foarte încântaţi  şi au avut
propuneri pentru anul viitor.

Înv. Stanciu Rodica

O săptămână mai ,,altfel”

A trecut!O săptămână frumoasă dar foarte solicitantă atât
pentru copii, cât şi pentru dascăli!
Planificate cu mult timp în urmă,activităţile săptămânii ,,Să
ştii mai multe,să fii mai bun” au fost interesante şi plăcute
pentru elevii clasei a III-a B.Obiectivele propuse au fost 
îndeplinite cu succes,iar satisfacţia copiilor nu poate fi
exprimată în cuvinte. De aceea, voi lăsa fotografiile să
vorbească.
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SA INVATAM DE LA ALBINE

Material realizat de
clasa a IV-a B

sub îndrumarea
înv. Ungurenci Georgeta

Pentru copii
SA STII MULTE ca albina               
SA FII BUN ca mierea ei,             
Sa te bucuri de culoarea              
Cerului senin de mai!  

SA STII MULTE ca regina,              
SA FII BUN  ca florile,
Sa iubesti intens natura,
Sa admiri culorile!
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Activităţi extraşcolare

Cupa Memorială ,, Iuliu Moraru”-
competiţie de şah

In luna octombrie 2013, la Liceul T. Lalescu, s-a desfaşurat competiţia
judeţeana de şah ,, Iuliu Moraru”. De la Şcoala Gimnazială nr.1, Brăneşti au
participat un număr de 40 de elevi, aceştia obţinând rezultate deosebite. 
Regulile oficiale ale jocului sunt întreținute de Federația Internațională de Șah.
Jocul se desfășoară pe tabla de șah. Aceasta are o formă pătrată și este
împărțită în 8 linii și 8 coloane ce formează 64 de pătrate cu suprafețe egale,
numite câmpuri colorate alternativ în alb și negru. La început fiecare jucător
are 16 piese: 8 pioni, 2 turnuri (ture), 2 cai, 2 nebuni, un rege și o regină. Unul
dintre jucători controlează piesele albe iar celălalt piesele negre. Jucătorii mută
pe rând, respectând anumite reguli; prima mutare (începutul partidei) revine
jucătorului cu piese albe. Scopul jocului este obținerea matului. Acesta survine
atunci când un rege este atacat și nu poate evita capturarea.

Material realizat de Nuţă Elena,
Clasa a VII-a A, 
sub indrumarea prof. Stancu Mariana
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Activităţi sportive

Material realizat de 
Prof. Gheorghe Dan Ionuţ
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PASIUNI
Drumcea

Diana
Gabriela

Clasa a IV-a A

-BALETUL-

Elevă a Şcolii de balet ,, La Sylphide Studio
Dans ”, condusă de Maestra de balet Lorelei
Vişinescu Bari, din 15 septembrie 2011.

•Locul III cu grupul la concursul  Dance World
Cup Romanian Qualifier – martie 2012.
•Locul II cu grupul la concursul Dance World
Cup Romanian Qualifier – martie 2013.
•Locul II la solo la concursul ,, Marele Premiu “
al Palatului Naţional al Copiilor – iunie 2013,
secţiunea balet clasic-,, Silver mist”.
•Locul I cu grupul la concursul ,, Marele Premiu
“ al Palatului Naţional al Copiilor – iunie 2013,
secţiunea balet clasic.
•Locul II cu grupul la concursul Dance World
Cup – iulie 2013, Brighton- Anglia.
•Locul I la solo şi Premiul ,, Petite Etoile” – 
pentru impresie artistică şi interpretare  la con-
cursul Dance World Cup Romanian Qualifier –
februarie 2014.
•Locul II la solo la concursul internaţional de la
Livorno-Italia – februarie 2014
•Locul VII din 79 de concurenţi  la concursul
E.S.D.U. – martie2014.
Urmează să participe în iulie 2014, în Portu-
galia la Finala D.W.C. atât la solo cât şi cu
grupul. Din păcate nu va participa şi la Finala
E.S.D.U. de la Porec- Croaţia(deşi a obţinut 
numărul necesar de puncte) din motive 
financiare. 
Anul acesta va susţine probele artistice la
Şcoala de Coregrafie ,, Flora Capsali “ din
Bucureşti.

Mihalache
Ramona
Ionela

Clasa a V-a A

- MUZICA -

•Premiul al III-lea la Concursul Naţional de
Muzica etapa judeţeană, desfăşurat la 
Chitila 9 aprilie 2011 secţia solişti muzica
instrumentală pian.
•Diplomă de Apreciere la Festivalul Naţional
de Muzica Uşoara şi Populară “Cununa
Petrolului”, Moreni, Ediţia a III-a, din data de
17 iunie 2011, secţiunea muzica uşoară, 
categoria 7-10 ani (şi cupa);
•Asociaţia Culturala ”Belle Arti” la Concursul
Naţional de Muzica Uşoara Românească
”Premiile Muzicale Junior Sibiu 2012” – 24
martie 2012, etapa regionala Ploieşti,
menţiune I (calificare pentru etapa urmatoare
în 26 mai 2012 – Bucuresti) şi medalie.
•Diplomă cu titlul de ”Ministar” categoria de
varsta 9-12 ani cu ocazia participarii in cadrul
magazinului Carrefour Berceni la festivalul
”Concurs Naţional de Interpretare muzica pop
pentru copii”-etapa de preselecţie ”Ministar
Ciresar”, Bucureşti, ediţia a XIV-a, 
5 mai 2012.
•Diplomă de apreciere la Festivalul Naţional 
de Muzică Uşoara şi Muzică Populară 
”Cununa Petroului” ediţia a IV-a Moreni, 22-
23 iunie 2012, secţiunea Muzică Uşoară 
categoria 7-10 ani (şi cupa).
•Premiul al III-lea la Festivalul ”Portativul
Veseliei” ediţia a VI-a - secţiunea interpretare
Piese lente,  19-21 iulie Craiova 2012 
(şi medalie).
•”Premiul Special Pentru Candoare” la 
Festivalul ”Farmecul Muzicii” Lumina,
secţiunea 5-9 ani, ediţia a V-a, Constanţa, 
11-12august 2012 (şi medalie).
•Participare la emisiunea ”Să v-amintiţi du-
minica”- Naţional TV prezentată de Corina
Chiriac, în data de  6  Decembrie 2012; ş.a.
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IDEI NOI PENTRU TINUTE VECHI

Privesc cu drag la adolescentele în devenire,sunt frumoase ,cochete şi dornice să fie în
tendinţele modei.Însă ,din păcate, nu întodeauna ne putem permite să le înnoim garderoba
pentru satisfacerea dorinţelor şi pretenţiilor vestimentare ale acestora. 
De aceea ,m-am gândit să prezint câteva idei de a recondiţiona tinute vechi şi de a le 
transforma în ţinute şic, moderne şi originale .
Aşa că v-am făcut curioase?
Să trecem la treabă!Tot ce vă trebuie este un pic de răbdare !Poate şi un pic de
îndemânare!Puteţi apela  şi la o croitoreasă sau char la îndemânarea mamei.

1. Fustiţa modernă
Sigur prin garderoba mamei sau chiar a ta există o fustă
lungă,pe elastic, pe care n-o mai porţi, deoarece nu mai este
la modă. O poţi transforma într-una la modă,scurtând-o doar
în partea din faţă.  O poţi purta cu un tricou şi cu o curea lată. 
Cu siguranţă îţi va place! 

2. Fustiţa veselă
O fustă simplă ,neagră sau altă culoare (fără imprimeuri),o poţi 
înveseli,adăugându-i floricele,figure geometrice , decupate din alt
material şi cusute pe fustiţă .Vei fi admirată de toate prietenele.

3. Topul vesel
Toate doamnele şi domnişoarele au în garderoba lor topuri ,de
culori diferite,simple pe care le pot înveseli şi chiar asorta cu
diferite ţinute,aplicând pe umăr sau la baza bustului
mărgele,tull colorat, bucăţi de mătase ,floricele
croşetate,dantelă decupată sau orice alt material pe care îl
avem la îndemână.

4. Pantalonii şic
Blugii sunt obiecte  de vestimentaţie  care nu lipsesc din garderoba
unei femei.În fiecare an apare o nouă modă  a blugilor:stilul
clopot,pană,stiletto.Pe cei ce nu îi mai purtăm,îi putem transforma
rapid într-o pereche de pantaloni scurţi ,tăindu-i şi franjurând părţile
tăiate.Se pot purta vara ,la plajă,sau la o ieşire în oraş ,dacă veţi
adăuga şi un dress colorat.      

Mult succes!

Înv. Stanciu Rodica
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Primavara(1)

A venit primavara. Copacii au inflorit,  iar florile  ce au inceput sa coloreze imprejur natura au un 
parfum suav. Soarele ne incalzeste timid fetele, mangaindu-ne cu blandete. Gigel, Ionut , Maria si
Denisa decid sa mearga intr-o mica drumetie la padure. Isi iau cosuletele cu mancare, precum eroii din
povestile copilariei si pornesc voiosi . Toata padurea freamata de viata. Se aude ciripit de pasarele, 
albinele zumzaie neobosite, fluturi multicolori dau tarcoale florilor. Ajunsi intr-o  poienita , Gigel,
Ionut  si Denisa incing un joc de fotbal, iar Maria culege  toporasi si viorele. Padurea rasuna de veselia
lor molipsitoare. Deodata, Maria zareste printre ramurile unui copac o zvarluga roscata ce sare cu
repeziciune pe o creanga mai inalta. 
-Iata o veverita! spune ea. Toti opresc o clipa jocul si privesc cu admiratie acrobatiile  mestesugite. Spre
seara, cand soarele se apropia de scapatat, copiii pleaca spre casa, luand in suflete frumusetea acelei
zile de primavara care, cu siguranta s-a instapanit la noi.

Adam Ana-Maria
Clasa a IV-a A  

Primăvara(2)

Este o zi frumoasă de primăvară. Soarele străluceşte, floricelele au început să iasă. Eram la ora de
Literatură pentru copii. Citeam o poveste despre nişte copii care s-au gândit să se ducă la pădure ca să
strângă gunoaiele de acolo.Dintr-o dată ne veni o idee. Ne-am gândit să facem şi noi la fel. Am între-
bat-o pe doamna dacă putem să facem o excursie până la pădure ca să o curăţăm. Doamna ne răspunse: 
- Sigur că putem! Copii, întâi trebuie să ne pregătim. Plecăm mâine la ora 10 fix cu mănuşi şi
saci de plastic.Trecu timpul... se făcu dimineaţă, ne uităm să vedem dacă avem tot la noi şi apoi plecăm.
Ne urcăm în autobuzul şcolii. Pe drum vedem tot felul de lucruri frumoase. Într-o jumătate de oră
ajungem la pădure. Acolo erau gunoaie, nu chiar multe dar tot trebuia să fie luate. Nu după mult timp
am terminat de strâns gunoaiele. Doamna era foarte mândră de noi pentru că am făcut o faptă bună. 

Nedu Carmen Andreea
Clasa a III-a A

O aventură în pădure

Era odată un fermier care avea o fermă lângă pădure. Într-o zi frumoasă de vară, el se duse să dea
mâncare vacilor. Dar într-o clipă de neatenţie, un viţel foarte curios se strecură pe poartă, o luă la fugă
şi alergă, râzând cu gura până la urechi tocmai în pădure. Acolo se întâlni cu o veveriţă curioasă care
îl întrebă: 
- Tu ce cauţi aici? Nu arăţi a căprioară.
- Eu sunt un viţel.
- Ce e un viţel?

DEBUT ŞCOLAR
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- E un pui de vacă.
- Ce e o vacă?
- E mama unui viţel.
Veveriţa era nedumerită, dar hotărâ să îl lase să înnopteze la ea A doua zi, viţelul zise:
- Cine ne aduce, nouă, celor din pădure, de mâncare?
Veveriţa şi vizitatoarele ei, veveriţa zburătoare şi veveriţa cu fălci, au început să râdă:
- Noi ne găsim singure de mâncare prin pădure.
Viţelul încearcă să se hrănească şi el, găsi o mulţime de chestii, dar nimic nu se compara cu laptele de
la mama sa.
Dintr-un tufiş apăru un lup care se repezi să îl mănânce pe bietul viţeluş.Însă el reuşi să scape şi fugi
ca din puşcă spre ferma unde îl salvă fermierul.De atunci, viţelul învăţă că acasă e cel mai bine,
oricât de bine ar fi altundeva.

Maria Stuparu
Clasa a III-a A

Mama (cvintet)

iubitoare, grijulie,                                                                           
ascultand, alinand, ocrotind,

Mama indruma pasii copilului
Maternitate.

Ioana Turmac
Clasa a IV-a A

Mult iubita ,Primavara!
Bine ai venit din nou la noi,        Parfumul tau ne-mbie iar,
Mult iubita, Primavara!               Mult iubita ,Primavara!              
Te-am asteptat nerabdatori,       Si cantecul  ne-alina chiar 
Mult iubita ,Primavara!               Mult iubita ,Primavara!

Tu esti cea mai frumoasa zana, 
Mult iubita ,Primavara!
Cu flori frumoase in cununa,
Mult iubita, Primavara!

Maria Paun
Clasa a IV-a A

DEBUT ŞCOLAR

Primavara ( cvintet)  

Parfumata , multicolora,                                                                                                                          
venind, inverzind, inflorind,                                    
Primavara da viata naturii                                    
Renastere.                                                              

Ana Adam
Clasa a IV-a A 

CELE PATRU ANOTIMPURI

Vine toamna repejor,
Cu mancarea la cuptor.

Si cu frunze ruginii,
Pentru mantii argintii.

Iarna vine pe timp rece,
Tot asa si timpul trece.

Focul arde-n casa noastra,
Si Craiasa-i la fereastra.

Primavara se iveste,
Zapada toata o topeste.

Cresc florile-n gradina,
Supararea mi-o alina.

Dar frumoasa ca si vara,
Nu-i nimic, nici primavara.

Soarele ne incalzeste,
Si ploaia ne racoreste.

Clasa a II-a B
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Primavara 
Primavara a sosit 
Copacii iat-au inflorit, 
Ghioceii au iesit, 

Capetele albe si-au clopotit.

Pline de voiosie pasarile,
Strabatand orizontul larg,
S-au reintors cu drag

La noi in tara.

Copiii au iesit din case
Imbatati  de bucurie,
Mieii narabdatori asteapta 

S-alerge pe campie.

GAŢE ANDREEA
Clasa  a IV-a A

Bobocelul
năzdrăvan

Bobocelul năzdrăvan,
Se tot plimba într-un lighean,
Scutură din aripioare,
Înotând agale, agale.

Că răţuşca cea moţată 
Iară l-a uitat pe ......
Când plecă mândră artistă,
Să înoate spre ...

Bobocelul năzdrăvan,
Se mulţumea şi-n lighean.
Iară Măriuca noastră 
Se juca c-o floare-albastră.

FECHITĂ RADU
Clasa a III-a A

Doi prieteni
Iepurele cel moţat 

S-a suit într-un copac
Ca s-aducă un butuc

Pentru dumnealui, bursuc.

Deci , bursucul fericit 
Un prieten şi-a găsit
Şi-au plecat cântând de zor

Spre tărâmul florilor.
VOICU DENISA

Clasa a III-a A

PRIMAVARA

Soarele s-a eliberat
De robia norilor,
Si pasarile s-au intors
In regatul florilor.

Zapada s-a topit,
Ghioceii au iesit.
Din copacii ce flori albe
Se aud concerte minunate.

Clasa a II-a B

SCOALA MEA
Şcoala mea este frumoasă,

Ea e mare, spaţioasă,
Avem holuri cu perdele,

Sălile cu jaluzele.
Calculatoare-n cabinete, 

Tablă nouă pe perete.
Toate bancile sunt noi, 
Scăunelele sunt moi.

Avem parchet şi mochetă
Catedra este cochetă.

Avem apă la chiuvetă,
Curat este la toaletă.
Aşa să fie şi in viitor,

Şcoala mea, a ta, şi-a tuturor!

Clasa a II-a B
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