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• Din punct de vedere științific:
Termenul de literatură provine din franceză litterature, de la latinescul littera
– literă, scriere, scrisoare, litteratură. Începând din secolul al XVIII-lea,
reprezintă ansamblul operelor scrise într-o limbă, cu caracter estetic .  Un
mod de a determina specificitatea este acela de a accentua rolul ficțiunii în
operele literare. Așa cum făcea Aristotel între poezie și istorie, poezia nu
înfățișează, ca istoria fapte întâmplate, ci fapte ce s-ar putea întâmpla. Iar în
sens restrâns, putem afirma, că prin literatură înțelegem totalitatea creațiilor
beletristice, ce reprezintă arta cuvântului realizată prin valorificarea funcției
expresive a limbii. Așa cum Paul Valery susține că literatura nu este decât
dezvoltarea anumitor proprietăți ale limbajului, Tudor Vianu spune în Arta
prozatorilor români că scriitorul prin opera sa, vorbește și o face pentru a-și
împărtăși gândurile, sentimentele și reprezentările, dorințele sau hotărârile.

• Din ochii elevilor:
Literatura poate fi văzută de elevi în diferite moduri, ca de exemplu, copiii
clasei a V-a A o văd astfel: 
- pentru mine reprezintă un nou mod de ați  exprima trăirile, gândurile,
sentimentele și amintirile; (Gațe Maria)
- pentru mine literatura este ca un joc; (Nicola Alexandru)
- înseamnă un alt mod de a vedea lumea; (Stancu Mihai)

- reprezintă, pentru mine, o relaxare în timpul liber, citind cărți, intri într-o lume nemaipomenită în
care orice este posibil; (Stuparu Maria)
- un stil de viață, adică în momentul în care citești te simți ca și când ai participa și tu la acea acțiune;
(Gheorghe Petre)
- literatura este o parte importantă din viața mea; (Fechită Radu) 

Cu alte cuvinte opera literară este o lucrare originală cu valoare estetică ce creează un univers
imaginar și coerent prin valorificarea tuturor valențelor limbajului artistic.

După cum am definit mai sus, ca fiind o creație proprie, Stuparu Maria ne va încânta cu povestea
sa înfricoșătoare.

Povestea mea de Haloween

Este seara de haloween. Copiii se plimbă prin tot satul costumați în fel de fel de creaturi înfricoșătoare
care merg la colindat, primind bomboane. Noaptea se așterne peste localitate și afară nu mai e
niciun copil. Luna stă la pândă cu ajutoarele ei, stelele, pe bolta cerească. Dovleci colorați și pictați
sunt peste tot.
Nicu, un copil ceva mai realist abia termină de strâns bombonelele. Acasă el găsește un bilet pe
care scrie: Eu și tatăl tău am fost invitați la o petrecere,  așa că tu vei rămâne singur.Să fi cuminte!
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Mama ta.
După ce a citit biletul mamei, s-a dus liniștit în pat. Abia a adormit când a fost trezit de Max și Rex,
câinii lui. Ce lătrau ca doi nebuni. Chiar în momentul când se pregătea să se ducă la ei, aceștia
s-au oprit. Dând curios din umeri s-a întors de unde a plecat. Dar, cum s-a întins, a simțit o briză de
aer, iar el supărat a zis:

- S-o fi stins focul din sobă!
Nicu verifică și observă că s-a înselat, ardea cum numai în vis puteai să vezi. Întorcându-se spre
pat, o aude pe Viki, cățelușa vecinilor, urlând. Se uită pe geam și în depărtare a zărit o umbră de
om cu ochii roșii, stălucitori, privindu-l nemișcat de lângă un pom. Băiatul se freacă la ochi și .....
nu mai era.

- O fi fost o iluzie de la somn, zise el, ducându-se în pat.
Pe la trei noaptea este trezit de două voci stranii. Privește pe geam și observă că afară erau doi
oameni care vorbeau:

- Vă rog, spunea o voce speriată ce semăna cu a mamei lui, nu ne faceți rău! N-aveam
de unde să știm1

- Nimeni nu are voie să locuiască în fosta mea casă! zicea o voce terifiantă.
Fiind destul de departe de acțiune, Nicu o sună pe mama lui, zicând:

- Mamă, când vii acasă?
- Mama ta nu o să mai vină și nu mai are cum să te salveze, îi spune o voce misterioasă.
- Aaaa! țipă băiatul, cade din pat și privește ceasul. Era miezul nopții. Nu mă mai uit

niciodată la filme de groază.  Se aude soneria și tresare.
- Cine e? întrebă îngrozit, după ce coboară scările.
- Sunt eu, mama ta. Am ajuns acasă și mi-am uitat cheile.
- O! exclamă ușurat și sare în brațele ei. 

Prof. coord. de limba și literatura română Angel Ionuț Tăsloveanu 
și 

elevii clasei a V-a A

Mama

Mamă bună, mamă dragă,
îți mulțumesc că mai crescut,
că mai iubit  și că mi-ai dăruit
tot ce-am vrut.

Ș-acum eu am crescut.
Și te iubesc și eu la fel
de la pământ până la cer.
Te iubesc, mamă!

TUDOR ANA - MARIA

O dimineață 

Dimineața mă trezesc,
Pe fereastră eu privesc
Pajiștea verde frumoasă
Pe câmp și  pe lângă  casă.

În grădina mamei mele,
Florile zâmbesc și ele
Cu petale de mătase,
Toate, toate sunt frumoase.

Ce să mai zic! E frumos!
Soare tare luminos
Cred că e o zi ca din povești,
Să ies repede din casă.

TURCITU ANDREEA

La poiană în pădure

La poiană în  pădure
A ieșit un iepuraș 
Pufos și drăgălaș
Să culeagă fragi și mure.
Dar peste cine a dat?
Era urât și somnoros
Dar foarte morocănos,
Iepurașul speriat
Dus a fost și nevăzut,
Iar ființa din pădure 
A mâncat fragi și mure.

VOICU DENISA
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Ludoterapia sau terapia prin joc
este un tratament psihoterapeu-
tic, destinat în special copiiilor cu
vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani. 
- este un instrument de comunicare
- este un instrument de explorare
- este un instrument de vindecare

Este preferat jocul deoarece :
•copilul se implica intens în

acțiunea pe care o desfășoară
•copilul în timpul jocului este:

spontan, creativ, actor,
nonconformist

•ocolește cenzuri, rezistențe
•deblochează procesul de

dezvoltare.

Criterii pedagogice de clasificare
a jocurilor didactice :
- după obiective prioritare : 
•jocuri senzoriale ( auditive,
vizuale, tactile ), 
•jocuri de observare, 
•de dezvoltare a limbajului, 
•de stimulare a cunoaşterii
interactive ;
- după forma de exprimare : 
•jocuri simbolice, 
•de orientare, 
•de sensibilizare, 
•conceptuale, 
•ghicitori, jocuri de cuvinte
încrucişate ;
- după conţinutul instruirii :
•jocuri matematice, 
•muzicale, 
•sportive, 
•literare/lingvistice;
- după resursele folosite : 
•jocuri materiale, 
•orale, 
•pe bază de întrebări , 
•pe bază de fişe individuale, 
•pe calculator ;
- după regulile instituite : 
•jocuri cu reguli transmise prin
tradiţie, 
•cu reguli inventate, spontane şi

protocolare ;
- după competenţele psihologice
stimulate : 
•jocuri de mişcare, 
•de observaţie, 
•de imaginaţie, 
•de atenţie, 
•de memorie, 
•de gândire, 
•de limbaj 
•de creaţie 

Evaluare și intervenție (câteva
exemple de instrumente)
1.Lada cu nisip este un instrument
alcătuit din lada cu nisip uscat și
umed, o colecție de miniaturi și un
vas cu apă. Se adresează copiilor și
adolescenților care au permisiunea
de a explora acest spațiu în
libertate. In timpul jocului în nisip,
se pune în relație lumea exterioară
cu cea interioară. Lucrând cu
simboluri, jocul în nisip facilitează
accesul la inconștient. La finalul
creației, pacientul poate crea
povești, poate face comentarii,
asociații, poate evoca amintiri.
Terapeutul observă, ascultă, nu
intervine, nu critică. Aducerea de
noi semnificații, facilitează
vindecarea. 

2.Păpușile de mânuit (teatrul de
păpuși) facilitează și dezvoltă
comunicarea, exprimarea
sentimentelor. Copilul nu vorbește
despre el, ci despre papușa pe care
o are în mână. 

3.Squiggle: Winnicott            
„Consultații terapeutice pentru
părinți” : sunt prezentate 20 de
exemple   clinice despre acest joc
pe care îl folosea în primul interviu
ca un mod de a iniția contactul cu
copilul. Autorul nu oferă un ghid de
folosire, dincolo de propriile
comentarii. Inițial a văzut jocul ca

un instrument diagnostic folositor
și l-a folosit în acest sens.
4.Poveștile terapeutice reprezintă o
modalitate facilă de adresare către
copil în scopul de a 
- trasmite modele comportamentale  
-înlătură comportamente
indezirabile, deoarece povestea
NU ÎL: - critică

- etichetează
- obliga la schimbare pe copil. 

Acestea facilitează 
-  identificarea copilului cu unele
personaje
- transpunerea soluției din poveste
în situația copilului
Nu se fac comentarii și paralele la
sfârșitul poveștii. 

5.Terapia prin teatru sau
art-terapia . Arta devine un mijloc
de dezvoltare pus la dispoziția
omului, beneficiarul fiind el însuși.
Este metoda. Nu este nevoie de
experiență, competență sau talent.
Finalitatea este transformarea,
dezvoltarea, vindecarea.

6.Jocurile pe calculator
Jocurile video ajută la vizualizarea
propriilor acțiuni, sunt ca un vis la
care copilul participă, nu este doar
spectator, observator. Personajele
sunt figuri care reprezintă persoane
de referință. Imaginile vorbesc
despre evenimente traumatizante
sau vindecatoare. 

Profesor psiholog,
Adriana Enache

Ludoterapia
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Coroniță din flori de hârtie-
se poate folosi primăvara
sau de Paști
Materiale necesare:
-un carton în formă de cerc;
-hârtie colorată/creponată;
-culori, markere, acuarele;
-foarfecă;
-lipici;
-opțional - sclipici, panglici.

•
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Am avut deosebita plăcere să colaborez cu muzicoterapeutul Jean Baptiste Manitou într-un proiect
dedicat şcolii noastre.

Activitatea s-a desfăşurat în data de 6 noiembrie
la Căminul Cultural din Brăneşti. Jean Baptiste se
pregătise cu instrumente muzicale pentru toţi copiii, el
venise cu tamburine, maracase, djembe (tobe de diferite
dimensiuni), baton de pluie, ocean drums, şi câte şi mai
câte instrumente şi pseudo-instrumente (unele dintre ele
după cum ne-a relatat mai târziu, “salvate de la
tomberon”). 

Sesiunea de muzicoterapie condusă de el a durat
2 ore, timp în care ne-a introdus într-o atmosferă parcă
ruptă de realitate, o lume de basm. A luat fiecare
instrument din cele “aruncate” pe jos (într-un mod foarte
bine organizat şi gândit) şi ne-a spus povestea lui. Apoi
ne-a arătat cum să cântăm noi, cum să ne sincronizăm,

cum să ne conectăm unul la celălalt, cum să ne ascultăm între noi, astfel încât ceea ce producem să fie muzică
şi nu zgomot. Cei mai curioşi puteau face schimb de instrumente cu colegii din stânga sau dreapta, încât până
la sfârşitul sesiunii să “cânte” la toate instrumentele. Toți elevii s-au descurcat foarte bine cu ritmul, melodia,
sincronizarea; au fost momente în care fiecare îşi făcea simţită prezenţa printr-un solo de improvizaţie. Vă pot
spune că reacția elevilor a fost una neprețuită, când au văzut toate instrumentele, când au aflat că le pot atinge
pe fiecare. Au fost nespus de încântați. 

Jean Baptiste a condus cu măiestrie două sesiuni de muzicoterapie cu clase diferite (clasa a V-a si clasa
a VII-a). Elevii erau aşezați în cerc pe scenă pentru a comunica uşor cu el. Era pentru prima oară când intra în
contact cu ei, dar asta nu a fost pentru el o problemă în identificarea elevilor cu C.E.S sau a copiilor cu probleme
de comportament. 

Frumoasa poveste pe care a construit-o despre istoria instrumentelor şi despre rolul lor în evoluţia
omenirii a fost clară şi pe înțelesul tuturor, chiar şi a celor mai slabi la învățătură. Întreaga activitate s-a
desfăşurat într-un ton vesel, distractiv pentru copii, o atmofesră prietenoasă şi relaxantă, timp în care el studia
cu atenţie grupul de elevi cu care lucra. 

Copiii erau “ochi şi urechi” la el. Unii chiar lăsau impresia că nu mai clipesc ca nu cumva să piardă
vreo informaţie. Erau atenţi ca să nu greşească ritmul şi să dea totul peste cap. Surpriza a fost mare când am
observat că cei mai atenţi şi care se implicau cel mai mult erau elevii mai “rebeli”, aceia care sunt mereu activi
şi agitaţi peste măsură. 

Au comunicat liber, fiecare şi-a exprimat părerea despre activitate, iar la întrebarea: “Ce aţi învăţat din
această activitate?” absolut toţi erau cu mâinile ridicate, unii venind cu răspunsuri surprinzătoare, de genul
“muzica este un limbaj universal”, “putem comunica fără cuvinte”, “trebuie să lucrăm în echipă, altfel nu ne
iese cântecul”, “strămoşii noştri se vindecau cu ajutorul sunetelor, şi nu aveau nevoie de medicamente”, “ritmul
trebuie să-l avem în noi”, “am învăţat numele instrumentelor”, “am învăţat să creăm muzică” etc. 

La sfârşitul celor 2 ore petrecute împreună cu Jean Baptiste Manitou, elevii şi-au manifestat dorinţa ca
el să mai vină şi altă dată pentru că le-a plăcut foarte mult. Când sesiunea s-a terminat, am aflat de la Jean
Baptiste într-o discuţie mai lungă, că el lucrează cu copiii cu deficienţe, cu dependenţi de droguri, cu elevi din
şcolile de masă (orice nivel de învăţământ, de la copiii din grădiniţă până la liceeni sau  studenţi), chiar şi cu
adulţi. 
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Cu siguranţă, vom mai colabora pe viitor, elevii noştri fiind beneficiarii direcţi în urma acestor ateliere. 

A fost foarte frumos, multă armonie, am cântat la instrumente pe care până atunci nu le cunoşteam.
A fost foarte interesant şi plăcut, ne-am sincronizat bine şi au ieşit nişte sunete frumoase. O
experienţă plăcută pe care aş mai repeta-o cu drag!” -Ioana Ungureanu – cls. VII B

o„Am învăţat mai multe instrumente, mi-a plăcut că am putut să le încercăm. Sunetele erau diferite,
curate şi frumoase. Am mai învăţat că nimic nu se realizează dacă nu există comunicare şi înţelegere.
Aş vrea să se repete această activitate.”      -Răduţă Adriana-Liliana – cls. VII B

o„Mi-a plăcut foarte mult şi a fost foarte frumos deoarece am văzut multe instrumente muzicale pe
care nu le descoperisem încă. Dacă s-ar mai repeta experienţa, aş participa cu mare plăcere.”
-Lupu Ana-Maria – cls. VII B

o„Experienţa de la Căminul Cultural a fost deosebită deoarece am văzut şi am cântat la instrumente
pe care nu le mai văzusem vreodată. Jean Baptiste este un om incredibil pentru că a fost răbdător
cu noi şi ne-a învăţat foarte multe lucruri.” -Tănase Andreea-Alexandra – cls. VII B

o„Mie mi-a plăcut deoarece am putut să ne înţelegem prin muzică. Am văzut diferite instrumente pe
care nu le mai văzusem sau auzisem.” -Sebe Andreea-Georgeta – cls. VII B

o„A fost impresionant din toate punctele de vedere. Am cunoscut persoane noi şi am învăţat să
vedem o altă latură a muzicii.”  -Stan Maria-Andreea – cls. VII B

o„A fost o experienţă unică, nouă. Am descoperit noi instrumente muzicale, am cunoscut o nouă
persoană foarte interesantă, domnul Jean Baptiste care ne-a mai învăţat cum să cântăm la
instrumentele nou descoperite. A fost o activitate minunată şi aş vrea să se mai repete.”
-Dumitru Alexandra-Maria – cls. VII B

Prof. Iustina Daniela Ilie 
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ADHD 
- RECOMANDARI  PENTRU PĂRINŢI, ÎNVĂȚĂTORI, PROFESORI-

Fiti siguri că acesta poate invăţa, se poate schimba şi
maturiza, poate reuşi. Cultivaţi talentele copilului și
canalizaţi unele aspecte  ale ADD/ ADHD în mod pozitiv.
Visătorul  de astăzi poate fi geniul de mâine.

Lăsaţi copilul să
greşească şi învăţaţi de la
el, dar  fiţi  lângă  el  pentru
a-l  alina  când  greşeala îi
provoacă
durere.

Promovaţi un respect de
sine sănătos prin cultivarea
deprinderilor de care are
nevoie copilul şi a
sprijinului dumneavoastră
necondiţionat.

Îndreptaţi-vă către copil
şi priviţi-l drept în ochi
înainte de a-i da o
instrucţiune.Verificaţi dacă a înţeles: ,,Spune-mi ce îţi cer
să faci’’. Daţi indicaţii verbale una câte una,nu mai multe
deodată.Contactul fizic îl poate ajuta pe copil să se
concetreze.

Încurajaţi copilul să vorbească în timp ce trece
printr-o situaţie, şi nu să se cufunde în ea.

Treceţi în revistă paşii  atât înaintea, cât şi în timpul
activităţii.

Exprimaţi-vă aşteptările atât verbal,cât şi în formă
scrisă sau vizuală.

Stabiliţi rutine predictibile pentru dimineaţa şi  seara .

Ţineţi copilul ocupat cu activităţi programate
şi sub supraveghere, dar nu-l aglomeraţi.

Somnul insuficient înrăutăţeşte problemele de
atenţie, aşa că insistaţi asupra orei regulate de
mers la culcare şi asupra odihnei.

Faceţi în aşa fel încât  copilul să aibă un spaţiu
al său, liniştit, chiar dacă acesta nu este decât o
masă cu o pătură pusă pe ea.

Planificaţi în  avans,pentru a vă asigura că, în
timpul activităților, copilul nu oboseşte prea tare

sau nu i  se face foame.
Recapitulaţi mai întâi
regulile privind          
comportamentul.

Asiguraţi-vă că alte
persoane care se ocupă de
copil ştiu rutinele zilnice
şi obiectivele comporta-
mentale şi că le aplică.

Ajutați-l să-și aranjeze
lucrurile după principiul:
un loc unde găseşti de
toate şi fiecare lucru la
locul său.

Copilul trebuie să aibă
un loc specific şi regulat pentru teme, departe de
agenţi perturbatori.

Învăţaţi copilul să-şi aranjeze hainele pentru
dimineaţa următoare, înainte de a merge la
culcare, lucrurile  necesare la şcoală trebuie puse
într-un loc anume, la îndemână,pentru a putea fi
luate uşor şi repede. 

Daţi-i copilului un carnet pe care să-şi  scrie ce
are de făcut.

Puneţi ceasuri prin casă sau prin clasă, unul
mare în camera copilului și unul pe care să-l
poarte la el. Prevedeţi suficient timp pentru ceea
ce are de făcut copilul. Intercalaţi pauze
numeroase în timpul alocat activităților.

Profesor consilier școlar,
Adriana Enache

Cu răbdare, compasiune şi   mult  sprijin  puteţi  face
față  ADHD-ului şi  sunt multe lucruri pe care le puteţi
face pentru  a  atenua  efectul  stării  copilului, iar în
acelaşi  timp veți creea o atmosferă fericită  şi  stabilă.
Recunoaşteti  tot  ceea  ce  este  pozitiv, valoros  şi unic
la copil. 

p
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E normal ca uneori copilul să aibă zile mai puțin bune la școală?
Răspunsul este da, la fel cum se întâmplă acasă atunci când copilul e mai bosumflat, deranjant, obosit, iritabil
sau neastâmpărat. În general, copiii se bucură să meargă la școală. Aici au prieteni, fac tot felul de activităţi
plăcute. Se întâmplă, totuși, ca unii dintre ei să trăiască mai dificil această integrare. În mod regulat sau
ocazional, altora le este greu sa petreacă acolo o zi întreagă fără să se abată de la conduită. Nu trebuie sa ne
îngrijorăm însă prea mult din această cauză. Copiii se comportă diferit la școală faţă de acasă.
O școală constituie un mediu foarte diferit de cel de acasă: este mai dinamic, zgomotos, tumultuos, iar copilul
îşi petrece cea mai mare parte a zilei într-un context de grup, ale cărui constrâgeri şi interdicţii sunt multiple.
Nu-i de mirare că nu are acelaşi comportament ca acasă (cu micul său confort, cu „trebuşoarele” lui si cu
părinţii săi) si nici că uneori poate fi deranjant ori să manifeste anumite probleme de comportament. 
Copiii noştri sunt fiinţe în formare, într-o constantă învăţare a regulilor de conduită şi a modurilor de a
interacţiona cu ceilalţi. Ei socializează treptat, iar greşelile constituie ocazii de a învăţa şi a asimila aceste
abilităţi sociale şi reguli de viaţă. Abaterile de la conduită sunt, deci, normale şi devin ocazii atât pentru școală,
cât şi pentru părinți să-i ghidăm şi să-i readucem pe drumul cel bun. Pe scurt, să-i învătam. Este normal ca
mediul școlar să fie sursa principala de ajustări. Rechemările la ordine și intervențiile fac parte din activitatea
cotidiană a cadrelor didactice.

Un copil excesiv de răsfățat poate deseori să ii exaspereze pe părinți și pe cei din jur cu pretențiile lui
nejustificate. În spatele acestui tip de comportament se află dorința copilului de a vedea cat de toleranți și cat
de răbdători pot fi adulții. Copilul isi testează puterea și controlul pe care îl poate deține în relația cu părinții
săi sau cu adulții în general. El își forțează, de fapt, părintele să fie mai ferm și mai hotărat și, astfel, să uziteze
de autoritatea de părinte. Sunt părinți care își tratează copiii de la egal la egal. Astfel, părinții simt nevoia să
își justifice comportamentul de părinte în fața copilului. Șansele să îl faci pe copil să înțeleagă folosind această
tactică sunt minime. Și asta pentru că nevoile copilului nu sunt aceleași cu ale adultului. Astfel, nu trebuie
să-i cereți părerea sau să cedați la rugămințile lui ci să-i impuneți decizia cu calm și fermitate. Dacă vă lăsați
manipulat de către copil și sunteți tentat de a abandona situațiile în care ar trebui să vă impuneți în fața lui cu
fermitate nu veți face decat să insecurizați și mai mult copilul. Indiferent cat de mic este, copilul simte ezitarea
părintelui și continuă jocul. Dacă părintele este ferm, copilul nu mai insistă cu acest joc obositor.Dar, unor
părinți le este greu sa fie fermi gandindu-se că astfel își mahnesc copilul. Făcandu-i pe plac copilului și
încurajand jocul acesta al refuzului continuu din partea copilului de a-și asculta părintele, nu faceti decat sa
incurajati genul de discutie interminabila in care copilul nu invata sa ia decizii sau sa coopereze. Atitudinea
față de copil trebuie să fie fermă și categorică fără să ridicați tonul sau să vă enervați, fără să evitați ci
păstrându-vă calmul și buna dispoziție. Dacă atunci când copilul vă solicită ceva ce nu doriți sau nu puteți
să-i oferiți veți folosi un ton iritat copilul vă simte și vă răspunde cu o altă provocare. Dacă tonul va fi ezitant
și oscilant copilul va simți sentimentul de vinovăție al părintelui. Dacă tonul va fi ferm și categoric dar mesajul
este transmis cu calm, siguranță si bună dispoziție cel mic va simți că nu este loc pentru jocuri și că părintele
sau cadrul didactic care îl îndrumă deține controlul. În spatele refuzului părintelui de a fi ferm se ascunde teama
acestuia că poate va pierde dragostea copilului. Dar treptat, treptat copilul va învăța să accepte refuzul părintelui.

Profesor consilier școlar,
Adriana Enache
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După făurirea statului naţional român, în 1859, prin Unirea
Moldovei cu Ţara Românească, statul român a    trecut la
înfăptuirea, sub domnia lui Alexandru Ioana Cuza, a unei
serii de reforme în direcţia modernizării ţării. Acestea au
constituit temelia proclamării şi, ulterior, a cuceririi
independenţei de stat.
România a continuat să se afle sub suzeranitatea
Imperiului Otoman. De aceea, independenţa ţării devenise
un ideal al tuturor românilor. În privinţa mijloacelor pentru
obţinerea acestui deziderat, părerile guvernanţilor şi ale
politicienilor erau diferite: oscilau între război şi cale
diplomatică. 
În anul 1875 au început mai multe răscoale antiotomane,
mai întâi în Bosnia şi Herţegovina, apoi în Bulgaria în
1876. Serbia şi Muntenegru au declarat război împotriva
Imperiului Otoman. La rândul ei, Rusia se pregătea de
război pentru a veni în sprijinul popoarelor balcanice. La 4 aprilie 1877 a fost semnată o

convenţie între România şi Rusia,
prin care armatele ruseşti erau
libere să treacă prin ţara noastră
spre Balcani.În convenţie se
preciza că guvernul rus va
“respecta drepturile politice ale
statului român”. În acelaşi timp,
statul român a luat măsuri de
mobilizare şi de pregătire a
armatei. La 11 aprilie 1877,
armatele ruse au trecut frontiera
României, iar la 12 aprilie, Rusia 

a declarat război Turciei. Forţele armate ale României numărau atunci circa o sută de mii de
militari.
Unităţile militare au fost dispuse în sudul ţării, pentru a putea preveni orice incursiune turcească
peste Dunăre. Turcii au început să bombardeze localităţile Calafat, Bechet, Islaz, Corabia,
Giurgiu. Românii au ripostat, bombardând Turtucaia şi Vidinul. La 29 aprilie, Adunarea
Deputaţilor a declarat stare de război între România şi Poarta Otomană, iar la 30 aprilie, şi
Senatul a votat starea de război. Ambele Camere au cerut ruperea legăturilor de dependenţă
faţă de Imperiul Otoman.
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La 9 Mai 1877, Adunarea Deputaţilor a
proclamat independenţa de stat a ţării. În
faţa Adunării, Mihail  Kogălniceanu,
ministrul de externe declara: “Suntem
independenţi,  suntem naţiune de sine
stătătoare..., suntem o naţiune liberă şi
independentă”. 
Dar independenţa, fiind proclamată, trebuia
consfinţită pe câmpul de luptă şi impusă
Europei pentru a fi recunoscută. După
istoricele lupte de la Grivița, Plevna, Rahova
şi Vidin, România şi-a consfinţit  

independenţa.  Prin cucerirea Plevnei, după aproape cinci luni de lupte crâncene, s-a încheiat
cea mai grea etapă a războiului, iar victoria finală a armatelor române şi ruse devenise sigură
şi iminentă. 
După biruinţa finală împotriva Porţii Otomane, Turcia a cerut armistiţiu, care s-a încheiat în
ianuarie 1878.
Prin  pacea de la San Stefano, România, Serbia şi Muntenegru au fost recunoscute ca state
independente, iar Bulgaria a devenit autonomă.
Congresul de la Berlin, din 1878, reunind marile puteri, a confirmat actul săvârşit de România
la 9 Mai 1877. 

Participarea victorioasă şi eroică a
poporului român la Războiul din 1877-1878 a
avut o adâncă semnificaţie morală asupra
românilor, a ridicat conştiinţa naţională, a
creat naţiunii române o stare de spirit
optimistă, încrezătoare în forţele sale şi în
perspectiva întregirii naţionale a patriei.
Eroismul dorobanţilor (al “curcanilor” - cum
li se spunea în 1877) a fost imortalizat în
documentele şi presa vremii, precum şi în
versurile nemuritoare ale unor poeţi români,
dintre care îi menţionăm pe Vasile  Alecsandri,
cu poezia “Peneş Curcanul” şi pe George
Coşbuc cu poezia “O scrisoare de la
Muselim-Selo”. Şi marele pictor  Nicolae
Grigorescu a glorificat eroismul ostaşilor
români în pânza sa “Atacul de la Smârdan”. 
Cucerirea independenţei naţionale a constituit un eveniment de importanţă crucială în
dezvoltarea României moderne. 

Prof. Zega Simina
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"Chimia este într-
 

 (Roger Kornberg, laureat Nobel pentru Chimie în 2006 )  

 

Rolul experimentului de laborator i 

       

î n  v i n  a p o i  t r a n
 

       
c u  n u m e r o a s e  e x p e r i m e n t e .  

        

o b s e r v a r e  i n v e s t i g a r e  .   

Iata ce a surprins ochiul aparatului de fotografiat la ora de chimie, sub indrumarea d-nei profesoare 
Manciu Giorgiana: 

                                                  Clasa a VII-A 
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                              CURIOZITATI 

                    

 Dioxidul de carbon solid 
industria  

transportului? 
   Hidrogenul sulfurat este foarte toxic 

 

  
  Clorura de calciu, 

 
ignifugarea lemnului,  

 Acidul clohidric din sucul gastric distruge 
 patogene care 

 

  Acidul clohidric 
 

a clorului?  
  Tiosulfatul de sodiu, 

developare?  
 Clorura de potasiu 

explozivilor, rachetelor de  semnalizare, în 
pirotehnie, la focurile bengale?  

  Astatinul este cel mai rar element de pe 
 

Prof. chimie 
Manciu Giorgiana
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TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CUM  A  FOST/ESTE ŞI  VA  FI  PE  PĂMÂNT?”
PROIECT TEMATIC: „PĂMÂNTUL, PLANETA ALBASTRĂ” 
CLASA a II a B 
Școala Gimnazială Nr.1 Brănești
DURATA : 1 SĂPTĂMÂNĂ 

ARGUMENT
„Să privim încă odată pământul acesta drag, pe care foşnesc plopii şi cântă ciocârlia, şi să-i arătăm mai

mult ca oricând, dragostea noastră. Să-i privim munţii şi păsările în noua lumină ce s-a deschis asupra lui, şi
să-l învăluim într-o dragoste nouă, mai adâncă şi mai fierbinte.” (Geo Bogza)               

Copiii din clasa a II a B sunt fascinaţi de „lumea de dincolo de albastru”: sateliţi, planete, stele, meteoriţi.
Îşi doresc să cunoască elemente componente ale Universului (planete, Soare şi stele, sateliţi naturali şi artificiali
ai Pământului, meteoriţi, galaxii, comete, praf cosmic, etc), precum şi interdependenţa dintre ele
Această temă o vom aborda prin metode de cooperare pentru a sistematiza informaţiile tuturor într-un sens
unitar şi cât mai specific vârstei şi posibilităţilor de înţelegere: învăţare prin cooperare şi joc, observări  spontane
şi dirijate, conversaţii euristice, experimente, povestiri, jocuri,  astfel încât copiii să-şi îmbogăţească calitativ
şi cantitativ cunoştinţele despre acest subiect.

,,Planeta mamă ne semnalizează o lumină rosie: "fiti atenti" - ne zice. A avea grijă de planetă e ca si cum
am avea grijă de casa noastră". (Dalai Lama)

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
• Lărgirea orizontului de cunoaştere al copiilor şi a necesităţii ocrotirii mediului ;
• Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea
curiozităţii pentru investigarea acestuia, efectuarea unor experiente simple;
• Cultivarea unor atitudini conştiente şi responsabile faţă de planeta Pământ;
• Exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător în vederea educării unei atitudini
pozitive faţă de acesta .

Inventar de probleme 
Ce ştiu copiii

• Pământul este o planetă;
• Soarele este o stea şi se vede ziua iar Luna apare
noaptea;
• Soarele încălzeşte Pământul;
• Pământul este denumit şi „planeta albastră” pt. ca
are multă apă;
• Cercetătorii obţin informaţii despre planete,
Univers, cu ajutorul satelitilor artificiali care fac
fotografii;
• Universul nu are margini, e imens;
• Toate planetele se învârt în jurul Soarelui. 

Ce doresc să afle
• Care sunt planetele din sistemul nostru solar?
• De ce există anotimpuri?
• Cum se formează ziua şi noaptea?
• Cum se rotesc  planetele ? 
• De ce nu există viaţă pe Luna? 
• Pot supravietui oamenii pe Luna?
• Cum au zburat oamenii in Cosmos?
• Ce  şi cine pune în pericol pamântul şi viaţa pe
pământ?
• Cum putem proteja planeta Pamant?
• De ce stelele sunt mici ? De ce nu se văd şi ziua ?
• Pe Marte sunt marţieni ? 
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Centre de interes deschise si materiale puse la dispozitia copiilor
Jocuri de masa:
-“Asociaza corect”
-Joc cu stampile, sabloane pentru
copiere in contur si pe contur diferite
imagini despre navete cosmice,
cosmonauti, sateliti
-puzzle 
- combino 
- jetoane

Arta:
-Creioane colorate, carioca
-Imagini de colorat de pe net 
-Pensule 
-acuarele(tempera)
-suporturi pt apa/ amestec
-hartie A4, carton A1 duplex
-hartie creponata/glasata 
-imagini pentru decupat, foarfece
- pasta de lipit stik
-Plastilina, planseta

Biblioteca:
- imagini A3, postere Cosmos
-Carti si albume despre Planete,  
-imagini si fotografii personale
surprinse noaptea sau de pe net,
-Siluete/jetoane cu roboti,
cosmonauti, astrologi, nave
cosmice.
-Imagini/fise de lucru individual
completat sau colorat
-caiete individuale

Constructii:
-lego mic, roboti, navete cosmice,
mulaje,
-masini si rachete („necesare
deplasarii in timp”) omuleti lego 

Jocuri cu rol:
Accesorii necesare dramatizarii
“Micul print”, aparat de fotografiat,
harti si calendare(desenate), planse
etc.

Stiinta:
- carti specifice despre Univers si
astronomie, glob pamantesc, lunete
si telescop, enciclopedii
-imagini si filmulete de pe internet
despre Sistemul Solar
-caiete individuale

CUTIA CU ÎNTREBĂRI:

• Din ce este alcatuit Sistemul solar?
• Dati exemple de corpuri ceresti?
• Cate planete sunt? Numiti-le. Cum le deosebim?
• Putem ajunge sa vizitam aceste planete? Dar Soarele? Dar Luna?
• Ce este Soarele/ Luna?
• A cata planeta de la Soare este Pamantul?
• Cum se mai numeste planeta Pamant? 
• De ce o numim Planeta Albastra sau Terra?
• De ce nu intalnim atmosfera, „viata” si pe celelalte planete?
• Ce sunt satelitii artificiali? La ce folosesc.
• Cum se poate ajunge pe Luna, Cosmos?
• Cum se numeste profesia celor care merg in spatiu? Dar a celor care cerceteaza aceasta stiinta-astronomie?
• Cum puteam observa stelele, Luna noaptea? De ce avem nevoi?
• La ce foloseste telescopul, luneta?
• Cand sarbatorim Ziua Pamantului?

EVALUAREA PROIECTULUI: 

- realizarea unui album cu materialele obtinute si cu fotografii
- expoziţie cu lucrările realizate; 
- prezentarea portofoliilor individuale/ de grup

Înv. Maria Anghel
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În prima zi din Săptămâna Școala Altfel, la Ministerul Mediului a fost înființat Ministerul Elevilor
care are ca scop promovarea educației de mediu în rândul elevilor de gimnaziu și a gândirii critice
în ceea ce privește soluționarea problemelor de mediu. Școala noastră și întreaga comunitate
Brănești a fost reprezentată de un secretar de stat și doi consilieri, elevi ai clasei a V-a A. Aceștia s-
au întâlnit cu ministrul Cristiana Pașca Palmer, cu secretarii de stat și cu alte persoane influente din
minister și împreună au stabilit în ședința de lucru câteva dintre problemele importante de mediu din
țara noastră.

La ședința de lucru au participat elevi din alte patru școli din București, iar vineri, 22 aprilie se
vor reuni pentru a prezenta soluțiile găsite și vor semna “Promisiunea Ministerului Copiilor”, prin care
elevii se angajează sa implementeze soluțiile identificate în comunitatea lor și să aibă în vedere în
permanență efectele acțiunilor lor asupra mediului.

De Ziua Pământului, școala noastră reprezentată de aceiași elevi ai clasei a V-a A au găsit
soluții concrete cu privire la problema apelor în comunitate și au semnat la Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice, “Promisiunea Ministerului Copiilor":

Ministerul ElevilorMinisterul Elevilor

Prof. Călin Iulia 
Matei Cristiana Maria, Voicu Denisa Andreea și Boață Andrei Darius, clasa a V-a A

„Noi, Ministru, Secretari de Stat și Consilieri la Ministerul Elevilor, proiect organizat
în cadrul Săptămânii Școala Altfel, promitem următoarele:

- să găsim și să punem în practică în permanență soluții pentru un mediu
înconjurător curat pentru comunitatea noastră;
- - să ducem mai departe mesajul legat de importanța protejării naturii;

- să fim modele pentru cei din jurul nostru și să fim primii care îi încurajăm pe alții să
facă ceea ce trebuie să facă.

Semnat astăzi, 22 aprilie, Ziua Pământului.”
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Stonehenge is located in Wiltshire, England, and is one of the most recognizable and famous sites in the world. Stonehenge 
consists of a ring of standing stones that have fascinated archaeologists, historians and the general public for many years. There are 
many different  theories about when it was built, but most  agree it was between 2000 and 3000 BC. Today Stonehenge is on the list of 
UNESCO World Heritage Sites, and it is one of the Seven Wonders of the Medieval World.  The most striking feature of the monument is 
its circle of giant stone slabs, weighing four to forty tons. Many of the slabs stand vertically ,with another slab topping two vertical 
stones like a door frame.   How did prehistoric builders without  sophisticated  tools or engineering knowledge construct Stonehenge? 
The question has baffled scholars and intrigued visitors for centuries. 

ple 
to the sun  or the moon for that matter; astronomical calendar; city of the ancestral dead; center of healing; stone representations of 

e us 
with information , we can only assume what the real  purpose  of the construction might have been . Some of the myths are religious 
and other scientific. While these legends are most likely far from the truth, they are an entertaining supplement to academic  theories 
about Stonehenge.  Many historical monuments are accompanied by folktales about their origin and purpose, and Stonehenge is no 
different.  These myths are part of the mystique and appeal surrounding great monuments. While the mechanics of Stonehenge will 
likely be determined through further research and discoveries, the purpose of the monument will likely forever remain a mystery. 

                                                                                                                                                                                 Prof. Alice   

          

 

  

 

Preocupare pentru art , crea ie i culoare, am observat-o înc  din 
primele ore de Educa ie plastic . O purernic  for  creatoare am 
remarcat la eleva mea Andreea Dragnea, dar i un foarte dezvoltat 
sim  al culorii. O pot numi chiar ,,foc al crea
grupare de art  modern  în care arti tii lucrau cu o palet  de 
culori primare, culori puternice, din tuburile de culori. Nu se 

observ  nuan e, game cromatice dar nici nonculorile alb i negru dar nici griul acromatic, în crea iile elevei 
mele. Al turi de Vlaming, Kandinscky dar i de Picasso pot încadra lucr rile sale, lucr ri care ne 
impresioneaz  atât ca i num r,  dar i creativitate. 

Pot aminti deasemenea, preferin a sa pentru cai, dar i pentru desenul în creion, desen de o deosebit  calitate. Desen dezvoltat 
în urma unor activit i deosebite, la care eleva a participat, activit i interculturale. 

Amintesc activitatea elevei mele, deoarece nu pot s  nu remarc atâta pasiune, talent dar i munca. 

Prof. Educa ie plastic , Mihaela Boeru 
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ELEVI CU CARE NE MÂNDRIM

Stoian Constantin Cosmin Andrei 

În cadrul activității școlare, principalul meu obiectiv îl reprezintă
pregătirea adecvată a elevilor, având în vedere nu doar progresul
individual, în conformitate cu cerințele unui învățământ de calitate
ci și performanța. În ultimii ani, toate aceste eforturi au fost încu-
nunate de performanțe deosebite, obținute de elevul Stoian  Con-
stantin Andrei, care s-a  remarcat prin rezultate spectaculoase
obținute la concursurile de geografie: Concursul național de ge-
ografie „TERRA”, Concursul interjudețean de geografie „TERRA
– de la poveste la realitate” și, nu în ultimul rând, Olimpiada de ge-
ografie.  
Astfel, în anul 2015, Constantin obține o serie de premii: „Mențiune”
la faza județeană a concursului „TERRA” și „Premiul III” la etapa
națională a aceleiași competiții, „Premiul I” la faza județeană a
concursului interjudețean „Terra – de la poveste la realitate” și
„Premiul III” la faza interjudețeană a aceluiași concurs.
Este de menționat faptul că la etapa interjudețeană a concursului
„Terra – de la poveste la realitate”, care a fost găzduită de orașul 
Buftea, au participat cei mai buni elevi din  județele Teleorman, Dâmbovița, Prahova, Ialomița, Buzău, Argeș
și Ilfov, iar elevul școlii din Brănești, împreună cu un elev de la liceul din Măgurele, au fost singurii din județul
nostru care au urcat pe podium. 
Demn de remarcat este faptul că aceste rezultate nu au fost obținute „peste zi”, ci printr-un efort continuu și
susținut și mai ales printr-o pasiune și o sete de cunoaștere în a descoperi și asimila noi și noi informații din
domeniul acestei frumoase științe. De altfel, putem lesne observa o evoluție progresivă a acestui elev în ce
privește performanțele realizate la geografie, dacă urmărim rezultatele obținute încă din anul 2013, când pășește
în clasa a V-a și se arată   intresat de această materie. 
În anul 2013 elevul Stoian Constantin bifa doar participare la concursuri, fără performanțe notabile.
Un an mai târziu, obține  mențiune la faza județeană a Concursului „TERRA”, se califică la faza națională, dar
nu prinde încă podiumul. Aceeași „performanță” o realizează și în cadrul celuilalt concurs de geografie „TERRA
– de la poveste la realitate”, obținând doar mențiune la faza județeană, fără să reușească și o  calificare la faza
interjudețeană.
Anul 2015, este anul „marilor performanțe” care au fost prezentate mai sus. 
În anul 2016, elevul Stoian Constantin, sau „Costi”, cum îi place lui să i se spună, este în clasa a VIII-a și
trebuie să se concentreze asupra evaluărilor naționale și a admiterii la liceu, iar    eforturile sale în acest sens
și volumul de muncă s-au amplificat. Fiind pasionat la fel de mult și de disciplina istorie, el se prezintă acum
și la Olimpiada de istorie, unde obține o remarcabilă calificare la faza națională. Cu toate acestea, reușește
totuși un loc cinci, respectiv „Mențiune”, la Olimpiada de geografie, faza județeană. 
Pentru meritele și rezultatele obținute în anul 2015, Costi a primit din partea unității școlare diplome, cuvinte
de laudă și apreciere, numeroase cărți. De la Primăria Buftea, sponsor și localitate gazdă a concursului
interjudețean, ediția 2015, a obținut  premii în bani, iar din partea autorităților locale, respectiv Primăria și
Consiliul Local Brănești, a fost recompensat cu suma de 1.000 lei.
Astfel, prin muncă, ambiție și perseverență, Costi demonstrează că se poate. De altfel, dacă aceste calități îl
vor călăuzi pe mai departe nu pot să nu-i prevăd în continuare performanțe notabile și un viitor strălucit. 
În încheiere țin să-i adresez și pe această cale: Bravoo, Costi! Ești un elev cu care ne mândrim!

Profesor de geografie Marius-Ovidiu Sebe

Elevul Stoian Constantin Andrei  și profesorul
de geografie Marius-Ovidiu Sebe.
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Premiul III obținut de elevul Stoian Constantin Andrei la faza națională a Concursului de geografie „TERRA”, ediția
2015.

Elevul Stoian Constantin Andrei premiat la faza interjudețeană a concursului „Terra – de la poveste la realitate”, Buftea
2015.
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Casa Bunicii – Centrul de Educație pentru Dezvoltare Durabilă Brănești este parte a proiectului

POSDRU/190/1.1/S/156971 „Validarea competenţelor cheie ale elevilor din judeţul Ilfov prin participarea

la concursul judeţean ECO ALERT!”. ECO ALERT în cifre, la final de proiect: 729 proiecte finalizate și

încărcate pe platformă, 55 unități de învățământ participante, 15623 elevi implicați, locul I pentru școala noastră,

câte 100 RON premiu de participare și 400 RON premiu de excelență pentru fiecare elev implicat în proiectul

câștigător.
Ideea proiectului Casa Bunicii –  Centrul De Educație

Pentru Dezvoltare Durabilă Brănești a pornit de la o

nevoie reală a comunității Brănești de a folosi

sustenabil resursele, de a păstra, valorifica și promova

arhitectura tradițională, obiceiurile și produsele locale

și de a fi pregătiți să promoveze prin eco-turism

potențialul natural de mare valoare al zonei. De

asemenea, am considerat că este nevoie de un centru în

care elevii celor șase unități de învățământ din localitate

să desfășoare activități extrașcolare și pe care să îl

gestioneze în mare parte singuri.

Proiectul nostru și-a propus în primul rând conectarea elevilor clasei a VII-a B cu natura și realizarea unei

relații directe, chiar emoționale cu mediul în care trăiesc, în comunitatea rurală Brănești. De asemenea, proiectul

promovează în rândul elevilor și a întregii comunități locale principiile educației pentru mediu: dezvoltarea

responsabilității față de natură, promovarea dorinței și capacității de a aborda un stil de viață compatibil cu

utilizarea responsabilă a resurselor, dezvoltarea motivației de colectare selectivă a deșeurilor și a abilităților

de  reciclare creativă a acestora și o calitate mai bună a vieții pentru generația prezentă și pentru generațiile

viitoare.
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La trei luni de la finalizarea proiectului, câțiva elevi ai clasei a VII-a B și-au așezat pe hârtie gândurile frumoase

despre Casa Bunicii:
Casa Bunicii este un loc minunat, liniștit, unde tradiția românească este păstrată până în zilele noastre.

Consider că este un bun centru de educație, datorită faptului că este înconjurat de iubire. Cu ocazia proiectului
în care Casa Bunicii a fost prezentată -un proiect la care toți am muncit cu multă bucurie în suflet, am învățat
că tradiția este cea mai importantă comoară a unui popor. Dorim să colectăm tradiții de la familiile noastre,
de la apropiați, de la cunoștințe.Cu toate cele menționate mai sus, doresc să spun că a fost o experiență
minunată. Maria-Andreea Stan

Proiectul Casa Bunicii a fost pentru mine lucrul care ne-a strâns pe noi toți laolaltă pentru a crea o
adevarată vatră a noastră; am văzut câte poți realiza cu ajutorul a niște oameni simpli și doar cu un gram de
voință și putere, am văzut cum e sa guști din victorie după ce am muncit cu toții. Casa Bunicii rămâne rodul
echipei clasei a 7-a B! Andrei Nicușor Tone

Casa Bunicii pentru mine nu este doar un proiect, este un loc în care te poți recrea după o zi lungă. La
Casa Bunicii am muncit toți, uneori unii mai puțin, alții mai mult, dar formând o echipă unită, am reușit să
finalizăm ce ne-am propus. Noi mai avem un an și un pic de școală (gimnaziu) și mi-ar plăcea ca generațiile
viitoare să păstreze tradiția și să continue să amenajeze casa în așa fel ca în puțini ani să fie deja un centru
adevărat, unde să primim persoane interesate de tradiții și de amintirile pe care le-am construit la amenajarea
casei, dar și înainte de proiect.  Andreea Tănase

Pentru mine Casa Bunicii înseamnă un loc în care poți să te recreezi după o zi lungă și obositoare. Casa
Bunicii și a noastră reprezintă un centru de educație, un loc care te poți conecta cu tradiția și cu natura. Aici
este locul în care ne simțim bine si în care putem spune că suntem o familie împreună cu doamna dirigintă.
Aceasta este a doua noastră casă în care putem să ne relaxăm, să muncim, să facem lucruri deosebite. În Casa
Bunicii ne simțim ca acasă, o famiie unită. Valentin Mărunțelu

Atunci când am inceput prima oară să lucrăm la acest proiect am simțit o energie pozitivă și pe care
nu o voi uita, așa de apropiați nu am fost niciodată. Am început sa fim o echipă adevărată și să ne ajutăm
unul pe celălalt. Aș vrea ca în vara aceasta să vină turiști să ne viziteze proiectul de suflet și să avem ocazia
sane mândrim și să împărtășim cunoștințele și cu alte persoane! Vlad Alexandrescu

Ca și perspective mărețe de viitor, fondatorii Casei Bunicii - Centrului de Educație pentru Dezvoltare
Durabilă Brănești își propun extinderea echipei și a spațiului amenajat și de lucru, încurajarea factorilor de
decizie locali astfel încât aceștia să se implice activ în promovarea şi aplicarea unor instrumente originale de
conservare a biodiversităţii şi a resurselor naturale în Brănești și zona limitrofă, urmat de dezvoltarea unor
comportamente și modele care să poată și aplicate și în alte comunități ale Jud. Ilfov.

Profesor diriginte și coordonator al proiectului, Prof. Iulia Călin
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ȘCOALĂ + FAMILIE + COMUNITATE = COPII  FERICIȚI ȘCOALĂ + FAMILIE + COMUNITATE = COPII  FERICIȚI 

La începutul lunii februarie s-a demarat în cadrul
şcolii noastre acţiunea CUCII. 

Fiecare învăţător sau profesor a gândit si a conceput
împreună cu elevii şi parinţii acestora   organizarea
şi implicarea în  aşa fel  încât beneficiarii să fie
copiii.
O mână de mame inimoase au început
confecţionarea costumelor pentru băieţi şi a
obiectelor pentru tarabe, fetele au ajutat la realizarea
măştilor.
Din toate părţile curgeau întrebări, veneau  idei  şi
în final  totul a  prins contur.

A venit si ziua cea mare şi ne –am bucurat de un soare
ce s-a  luptat cu vântul, de un maraton colorat,
zgomotos, dar plin de semnificaţii. Pentru adulţi-parinţi
şi profesori-a fost o trecere prin timp, pentru copii- a
fost culoare şi zâmbet, pentru reprezentanţii comunitaţii
a fost un final fericit de proiect.

Si după ce totul a trecut, s-a măturat  si s-a sters praful
a venit recompensa  pentru copii-excursia.
Copiii din clasa I B s-au bucurat de o zi minunată la
munte, s-au distrat pe cinste profitând de frumuseţea
unei zile de primăvară care a fost după  sufletul lor-
caldă, mare și veselă. 

Clasa IB- prof. înv. Ungurenci Georgeta
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Concursul Judeţean „Familia mea nu iubeşte violenţa!”
Ediţia II / 2016

Aflat la a doua ediţie, Concursul Judeţean „Familia mea nu iubeşte violenţa”, are drept scop sensibilizarea
elevilor, a cadrelor didactice, a părinţilor şi a întregii comunităţi faţă de realitatea violenţei în familie şi de
gravele ei consecinţe. 

DURATA CONCURSULUI: 18 ianuarie 2016 – 20 mai 2016

OBIECTIVE GENERALE: 
•  Cunoaşterea şi implicarea elevilor în programe de prevenire şi combatere a violenţei domestice
•  Promovarea valorilor familiale, a înţelegerii, respectului şi întrajutorării în relaţiile dintre adulţi şi copii, a
unui climat familial pozitiv
•  Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de familie

GRUPURI ŢINTĂ: elevi din judeţul Ilfov

BENEFICIARI: elevi, profesorii, părinţii, societatea în general

PARTENERI: 
•  Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov
•  Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ilfov
•  Centrul Judeţean de Resurse şi  Asistenţă Educaţională Ilfov

JUSTIFICARE:

Violenţa intrafamilială este o problemă de mare actualitate, o realitate socială care nu poate fi ignorată, cu
care se confruntă majoritatea societăţilor contemporane şi care afectează tot mai multe vieţi. Manifestarea
repetată a unor comportamente violente în căminul familial, este cu atât mai gravă cu cât acesta reprezintă
mediul în care individul trebuie să beneficieze de intimitate, linişte şi securitate, pe de o parte, şi este instituţia
cu una din cele mai importante funcţii în procesul de socializare, pe de altă parte. Violenţa intrafamilială con-
duce la deteriorarea relaţiilor dintre membrii familiei, determinând, astfel, modificarea structurii acesteia, a
rolului şi funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească la nivelul societăţii, contribuind, în final, la intensificarea
conduitelor destructive şi deviante şi nu la păstrarea echilibrului social.

� Secţiunea „Desen” 
Locul I      Nuntașu Raisa - clasa a II a B – Școala Gimnazială Nr.1 Brănești
Locul II    Ciubăr  Raluca - clasa a II a B - Școala Gimnazială Nr.1 Brănești
Locul III    Gornistu Andreea - clasa  a VI-a B - Școala Gimnazială Nr.1 Brănești
Mențiune   Pițoiu Denisa  - clasa a II a B - Școala Gimnazială Nr.1 Brănești

Înv. Maria Anghel
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SINIMI
Sinimi-ul este tradiție veche din Ajunul Floriilor, o urare specială făcută gospodarilor pentru o
recoltă bogată. Urarea este în limba bulgară și trebuie respectați anumiți pași de dans. Fetele
sunt îmbrăcate în port național, cu maramă albă pe față, cu părul aranjat și coșurile decorate cu
flori și ștergare colorate.
Un grup de fete al clasei a VII-a B implicat în proiectul Călătoria mea Multiculturală a vizitat în
ajun de Florii câteva familii din comunitate iar persoanele de vârsta a treia și-au amintit cu drag
de perioada tinereții în care aceste tradiții erau cinstite de către localnici și ne-au povestit și de-
spre alte tradiții locale. Fetele au primit în schimbul cântecului ouă crude pe care le-au folosit la
pegătirile de Paști.

Sinimi, beli golubi
Căntu de mi să frăcnălit?
Căntu țarevi dvoriuivi
I si struoșe țăriță,
Măjcăși rojbă căpeși
Măjcăși rojbă căpeși
I nă zlatem scomen sădeși
I mu șepciță nijeși
I uțepen dreben mărgărit. Sursa: Elena Popescu, Brănești - Folclor, 

București,1997
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 Am fost cu Sinimi la persoanele din sat. Majoritatea au fost bucuroși că am readus în
memorie o sărbătoare uitată în ultima perioadă. La această vizită specială oamenii care au fost
colindați ne-au răsplătit cu ouă, spune Andreea Tanase.
 Și eu la rândul meu am fost cu Sinimi, și a fost o experiență foarte frumoasă, mergeam la
fiecare casă și oamenii erau foarte bucuroși. Unii locuitori și-au amintit cu drag de acest obicei al
tinereții lor, spune Andreea Sebe. 
 Această tradiție la care am participat mi s-a părut foarte interesantă și frumoasă, oamenii
erau bucuroși văzându-ne pe noi că am reluat aceasta traditie, ne-au întâmpinat cu ouă, fructe,
bani, dulciuri și erau fericiți că le-am cântat și le-am urat lucruri de bine pentru întregul an, spune
Ioana Ungureanu.
 Împreună cu colegele mele am fost să cântăm Sinimi. Mi-a plăcut foarte mult și mă bucur
că am putut face acest lucru minunat. Am reînviat tradiția de altă dată!, spune Ana Lupu.   

Tănase Andreea, Sebe Andreea, Ungureanu Ioana și Lupu Ana, clasa a VII-a B
Coordonator, prof. Călin Iulia
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Chisăleapul este o plăcintă unică în țară, specifică Brăneștiului. 
Ce îi dă specificitate este magiunul de pepeni care este foarte prețios și care se produce
doar în comuna Brănești, într-o atmosferă de sărbătoare, iar cel mai bun și autentic magiun
se fierbe afară, la ceaun pe lemne, trei zile și trei nopți.
Rețeta de Chisăleap de la doamna Radu Maria, locuitor al comunei Brănești, 77 ani.

Ingrediente
1 kg făină
600 ml lapte (dulce)
1 cub de drojdie proaspătă (50 gr)
1 linguriță de sare
500 ml magiun de pepeni
1.5 kg telemea de vacă
12 ouă pentru compoziția de
brânză
1 ou pentru deasupra
100 ml lapte pentru deasupra
50 gr untură de porc 
1 lingură zahăr
Mod de preparare
� Drojdia se topește în puțin lapte călduț, se adaugă zahărul și se formează o maia,
apoi se adaugă restul de lapte și se încorporează făina. Se formează un aluat care se
frământă până se desprinde de pe mâni, după care se lasă la crescut circa o oră, până
ce coca își dublează volumul.
� Din brânza fărâmițată și cele 12 ouă se formează o compoziție omogenă.
� După ce aluatul este gata, se întind 3-4 foi, se așează în tava unsă cu untură prima
foaie, se adaugă peste aceasta compoziție de brânză, după care încă o foaie, brânză cu
ou, iar deasupra va fi întotdeauna foaie. 
� Plăcinta obținută se taie în porții în formă de pătrat înainte de a se coace, se unge
cu untură, iar deasupra se pune laptele amestecat bine cu oul bătut.
� Se coace la cuptor până ce devine rumenă.
� La final se toarnă magiun de pepeni pe deasupra. 

CCHHIISSĂĂLLEEAAPP
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Plăcinta făcută cu untură, făină și brânză este plăcinta brăneșteană care are un gust aparte
față de alte plăcinte, iar secretul acestei plăcinte este magiunul de pepene care se fierbe trei zile si
trei nopti.
� “În cadrul acestui proiect, în strânsă legătură cu tradițiile și sărbătorile Brăneștiului, cu toții
am învățat să facem o plăcintă bulgărească numită Chisăleap. Doamna Radu Maria ne-a
împărtășit cu bucurie în suflet rețeta și micile secrete ale Chisăleapului. Toți am fost impresionați și
ne-am bucurat enorm de cunoștințele acumulate în cadrul proiectului “, spune Maria Stan.
� “Am gustat ceva nou,  făcut de mâinile fetelor din clasa mea, mi-a plăcut mult, fără ajutorul
doamnei Maria Radu nu ar fi reușit să iasă așa de bună. Chisăleapul este o plăcintă cu multă
tradiție “, spune Nicușor Tone. 
� “Eu impreună cu colegele mele am învățat să frământăm aluatul de plăcintă. A fost o expe-
rienta foarte frumoasă pentru mine !”, spune Andreea Sebe. 

A patra zi a săptămânii au fost cu mult soare și folos pentru elevii nostri și de asemenea…
altfel. Cu bucurie și nerăbdare am început călătoria noastră multiculturală și ne-am reunit la Casa
Bunicii pentru a învăța de la o bunică din comunitate despre plăcinta tradițională brăneșteană —
chisăleap. Doamna Radu Maria în vârstă de 77 ani a ținut un workshop de gastronomie
tradițională locală și ne-a cucerit cu simplitatea și prietenia de care a dat dovadă.
Copiii sunt hotărâți să ducă rețeta mai departe și să o promoveze și în afara comunității. 
Chisăleap — plăcinta care ne-a adus mai aproape de bunici, de tradiție, de bun gust.

Profesor coordonator, Iulia Călin
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Cucii sunt ni te personaje relativ 
pozitive ce vestesc sfâr itul perioadei 
iernii grele i aduc cu alaiul lor noroc i 
s n tate, acestea fiind transmise 
oamenilor      printr-o u oar  b taie pe 
spate. In seara dinaintea Cucilor, tinerii 

r
numit Uralie, ce are acela i scop: 
vestirea prim verii, a fericirii i a 
s n t ii. S rbatorii îi mai este specific i 

 în s rituri i piruete în jurul unei scenete simbolice pe care 
i alaiul colii a pus-o în practic .   

   Scoala Gimnazial  Nr. 1,  s-a implicat timp de mul i ani în pregatirea i 
sus inerea datinii zilei Cucilor. Sub îndrum rile b trânilor cunosc tori, elevii i 
profesorii au organizat parada Cucilor, v zut  i ca un festival. Aceasta este sus inut  
de Asocia ia Cultural  i Primaria locala i de Patrimoniul Cultural European. 
S rb toarea Cucilor  poate reprezenta localitatea Brane ti, fiind unul dintre pu inele 
locuri în care aceasta se practic .   

        Material realizat de eleva Ga e Raluca, VIII-B, sub îndrumarea d-nei Stancu Mariana 
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 În data de 24 Ianuarie a.c., sub îndrumarea doamnelor profesoare, am 
s rb torit Mica Unire printr-o hor  întins  chiar în Gara de Nord înaintea 
c l toriei Trenului Unirii  vopsit în tricolor. În compania câ  d m 
mân  cu mân ru, iar voio ia noastr  chema pasagerii 
curio i s  ni se al ture, fie ei i de peste hotare. Reuni i într-o hor , elevi, pasageri 
i profesori, am rede teptat bucuria unit ii na ionale i am amintit mândria 

necondi ionat  de a fi român. 

 
        Material realizat de eleva Gate Raluca, VIII-B, sub indrumarea d-nei Stancu Mariana 
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Pe 3 și 4 octombrie 2015, aproximativ 10.000 de participanți din peste 55 de țări
au luat startul, din Piața Constituției, la cea de-a opta ediție a Raiffeisen Bank
Bucharest Marathon, care au inclus cursele de maraton (42,195 kilometri), semimara-
ton (21,197 kilometri), maraton ștafetă (4 x 10,548 kilometri), precum și cursa populară
(3,6 kilometri). Sâmbătă, 3 octombrie s-au desfășurat întrecerile pentru copii, 5-6 ani
și 6-7 ani (0,85 km), 9-10 ani și 11-12 ani (1,4 km). Cu prilejul ediției a VIII-a a Raif-
feisen Bank Bucharest Marathon, ca și în anii trecuți, s-au strâns fonduri pentru
organizații neguvernamentale care acționează în domeniile sănătății, protejării naturii
și educației. Elevii clasei a VII-a B coordonați de profesor Iulia Călin au alergat pentru
organizația Teach for Romania care susține educația de calitate pentru fiecare copil
din țară, alături de elevi din alte comunități Teach.       

Pentru copiii, participarea la maraton a însemnat extrem de mult, mai mult decât
au putut exprima ei în cuvinte: au interacționat cu mulți oameni deosebiți, unii dintre
ei au mers pentru prima dată cu metroul, s-au simțit puternici și valoroși. A fost o
experiență valoroasă pentru fiecare dintre ei: 
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☺ M-am simțit bine la început, dar pe la jumate începusem să tremur, îmi tremurau picioarele și
mâinile și am terminat cu bine. A fost super! Mihai Condu
☺ Maratonul pentru mine a fost o experiență foarte plăcută. Am întâlnit oameni noi, foarte amabili
și sociabili. Mi-au plăcut mult activitățile de la maraton, am acumulat multe cunoștințe noi. Am fost
ajutați să ne descoperim personalitatea și acest lucru este minunat. O experiență cu adevărat
frumoasă. Aș repeta cu drag momentul. Maria Stan
☺ Pentru mine acest maraton a fost o mare experiență, m-am distrat cu colegii și doamna mea
dirigintă și am văzut multe lucruri noi. Bonciu Robert
☺ Mie mi-a plăcut la maraton, a fost amuzant. Cei de la maraton au fost drăguți pentru că l-au
organizat. Claudiu Niculae
☺ Pentru mine acest maraton a însemnat o faptă bună pentru că am alergat pentru o educație
mai bună pentru copii. Cosmin Drumea
☺ Experiența de pe 4 octombrie de la maraton mi s-a părut frumoasă. Am cunoscut persoane
noi, frumoase și sociabile. Mie mi-ar plăcea să se organizeze și să particip și anul viitor. Andreea
Tănase
☺ Acest maraton a fost o experiență unică, o experiență foarte frumoasă pe care aș repeta-o
cu mare drag pentru a strânge bani pentru educația copiilor. A fost foarte frumos și interesant! Anul
viitor dacă se va mai ține acest maraton voi merge cu siguranță. 
Ioana Ungureanu
☺ Maratonul pentru mine a însemnat o experiență foarte plăcută și aș mai participa ori de câte
ori s-ar mai organiza. Ana- Maria Lupu
☺ Pe data de 3 octombrie evenimentul la care am participat m-a făcut foarte fericită. 
Ariana Lazăr
☺ A fost o experiență minunată și sper să se mai repete! Alexandra Dumitru
☺ Eu sunt Alex și am alergat duminică, 4 octombrie la maratonul din Piața Constituției. Am fost
foarte bucuros că am cunoscut oameni noi, am comunicat și am învățat multe lucruri noi. Contribuția
Teach for Romania a fost de mare ajutor, iar doamna dirigintă Iulia Călin ne-a îndrumat și ne-a încu-
rajat să alergăm. Alexandru Iftimie
☺ Evenimentul din week-endul acesta a însemnat pentru mine revederea cu oameni dragi.
Iubesc Teach for Romania și sper să existe și peste 100 de ani!! A fost un moment frumos, dedicat
educației și copiilor. Nicușor Tone
☺ Am alergat cu drag pentru educație și simt că am ajutat niște copii să fie educați. 
Andreea Sebe
☺ Maratonul pentru mine a reprezentat o experiență inedită. Am întâlnit oameni noi și drăguți,
cu diferite povești și cariere, care m-au făcut să mă simt norocoasă că am fost acolo. Aș mai repeta
experiența. A fost minunat și sigur nu o să refuz să îi mai întâlnesc! 
Adriana Răduță

Colectivul clasei a VII-a B, Coordonator, diriginte Iulia Călin
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Repere istorice
• 22 aprilie 1867-se hotăra Legea Monetară a României, care stabileşte moneda naţională-
LEUL.
• Prima Monetărie a fost fondată la dată de 24 februarie 1870 într-un sediu de pe Şoseaua
Kisselef.
• Până la sfârşitul anului, aici se bat 5000 de piese din aur de 20 LEI şi 400.000 de piese din
argint de 1 LEU, cu chipul domnitorului pe avers. Moneda 1 leu (1870) este prima monedă
românească pe care apare numele monedei naţionale – “leu”. Aflată sub suzeranitate turcească,
România reuşeşte să facă primul pas în încercarea de a emite o monedă naţională cu chipul
principelui român pe avers. Din cauza protestului Imperiului Otoman, activitatea monetară a încetat
după câteva luni, iar monedele din argint prevăzute în lege au fost executate în Belgia. Portretul
domnitorului nu mai apare pe nici una din ele. Activitatea monetăriei se pare totuşi că a continuat şi
după 1870, pentru că în 1871 se menţionează o medalie bătută aici, medalie dedicată aniversării a
400 de ani de la înfiinţarea mănăstirii Putna.
• 1935 - Legea nr. 391 din 22 februarie corectează şi completează sistemul monetar existent
în scopul armonizării şi a acordării sale la necesităţile de schimb ale pieţei. De dată această ideea
reînfiinţării Monetăriei este bine primită, iar Decretul regal nr. 392 din aceeaşi zi hotărăşte înfiinţarea
Monetăriei Naţionale. Cu finanţare din partea Băncii Naţionale, lucrările de construcţie a sediului
încep pe 25 mai. Șapte luni mai târziu lucrările sunt terminate iar construcţia se preda Ministerului
de Finanţe, în subordinea căruia urmă să funcţioneze monetăria. Pe 20 decembrie 1935 se
inaugurează într-un nou local din strada Fabrică de Chibrituri nr. 30 Monetăria Naţională ca
administraţie publică comercială cu personalitate juridică proprie şi gestiune autonomă.
• 1947: Reforma monetară: noul leu reprezintă 20.000 lei vechi.
• 1952: Are loc o reforma monetară prin care leul nou reprezintă 20 lei vechi.

Fabricarea monedelor
• De la 1 iulie 2005, moneda românească a fost denominată astfel încât 10.000 lei vechi au
devenit 1 leu nou. Cu acest prilej au fost bătute monede noi de 1, 5, 10, 50 bani.
• Pentru a se realiza o singură moneda este nevoie de multe zile de lucru, deoarece pentru în-
ceput un artist plastic întinde pe un placaj de sticlă o plastelina specială şi după ce o întinde începe
să modeleze chipul unui domnitor. Pentru a finaliza şi a modela toate detaliile, artistului îi ia şi câte
5 zile. După ce este terminat placajul, peste el se toartă un silicon pentru a se face o matriţa cu
chipul domnitorului de pe placaj. Această matriţa are formă rotundă, la fel că şi moneda, dar este
mult mai mare decât un ban normal, aşa că matriţa este dusă la un aparat special care copiază orice
detaliu pe o bucată de plastic moale. După ce toate detaliile au fost trecute pe bucată de plastic pe
un calculator se micşorează la dimensiunile cerute de fiecare ban (de exemplu: 1 ban are dimensi-
unea de 16,75 mm). 
• După toate aceste procese se ia o bucată de metal (alamă, oţel sau metal comun), se
plachează cu diferite aliaje (cupru, alamă sau nichel), se taie în bucăţi de câţiva milimetri înălţime;
bucăţile de metale tăiate se duc la un alt aparat unde se decupează monedele. După ce sunt tăiate,
se spală, se usucă, iar apoi sunt băgate sub flacăra pentru ca marginile să se netezească. Într-un
sfârşit, pe rând, câte o moneda este introdusă în presă, iar din doar 2 presări moneda este gata.

Vizita la Monetărie

A doua zi a săptămânii Școala Altfel a adus alte experiențe noi și valoroase pentru copii. Au tot auzit
de la cei mari cum se “fac” banii. Elevii clasei a VII-a B s-au simțit cei mai norocoși din școală că au
reușit să vadă cu ochii lor cum se fac banii... la propriu!
Vizita la Monetăria Națională a fost prilej de bucurie: au avut acces în impresionanta clădire după
multe filtre de securitate, au fost în ateliere și au văzut muncitorii lucrând, au pus întrebări angajaților
și au înțeles cum să prețuiască și mai mult fiecare monedă! 

POVESTEA MONEDELOR ROMÂNEȘTI
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• Ioana Ungureanu spune: “La monetărie a fost incredibil, am învăţat multe lucruri despre fab-
ricarea banilor. Mă bucur că acei oameni şi-au făcut timp pentru noi şi ne-au explicat în detaliu tot
ce trebuia să aflăm, a fost o experienţă frumoasă şi sunt fericită că am văzut cum pentru fabricarea
unui bănuţ mic este nevoie de atâta muncă.”
• Nicu Enuş spune: “Pentru mine vizită la Monetăria Statului a fost o experienţă de neuitat,
deoarece am învăţat că monedele cărora noi nu le dăm atenţie aşa mare sunt confecţionate foarte
greu şi necesită foarte mult timp!”
• Ariană Lazăr spune: “A fost o experienţă pe care aş mai repetă-o, mă bucur că acele persoane
şi-au luat din timpul lor pentru a ne arată nouă atâtea lucruri despre fabricarea banilor. Nu mi-aş fi
dat seama niciodată că aşa se realizează, dar acum că am văzut  sunt foarte fericită şi am mult re-
spect pentru oamenii aceia, mai ales pentru persoanele care stau ore în şir şi desenează cu atâta
răbdare.” 
• Maria Stan spune: “A fost ceva unic, o experiență plăcută. Am întâlnit oameni deosebiţi, care
muncesc din greu. Sper să mai repetăm experienţa!”
• Andreea Tănase spune: “Pentru mine vizită la Monetăria Statului a fost deosebită, deoarece
am aflat că un bănuţ nesemnificativ pe care uneori îl aruncăm durează aşa de mult să fie făcut şi
necesită foarte mult timp de lucru. Am început să apreciez mai mult monedele, dar şi persoanele
care le produc. Aş fi foarte fericită dacă aş mai putea repetă experienţă, deoarece detaliile pe care
le poţi află sunt interesante. Oamenii care muncesc în acea instituţie ar trebui să fie mult mai
apreciaţi, deoarece fără ei am putea spune că am rămâne fără banii care ne asigura traiul.”

Colectivul clasei a VII-a B, coordonator - prof. diriginte Iulia Călin
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,, Buburuzele”pășesc în clasa luminoasă, frumos decorată cu flori de toamnă și baloane colorate… Se
așază în băncuțe… O ,,buburuză” mică, cu codițe, caută cu ochii înlăcrimați, privirea mamei… Doamna
învățătoare o privește și îi zâmbește cald, o prinde de mânuță și îi vorbește duios. Acum se simte în siguranță…
și-a amintit… o cunoaște pe doamna învățătoare, a vizitat-o împreună cu colegii de grădiniță…

… Timpul nu stă în loc. Curând am împlinit ,,100 de zile de școală”. Ne place, ne dorim să mai rămânem
în clasă, chiar și după ultima oră de curs. Avem 100 de zile de activități frumoase, interesante, cunoștințe noi
asimilate. Am învățat să citim, să scriem, să socotim, să rezolvăm probleme…
Am descoperit secretele anotimpurilor, ale Cosmosului, am vorbit despre familie, despre plante și animale,
despre emoții trăite. Am cântat, am dansat, am legat prietenii. Ne-am amuzat,ne-am sărbătorit cei 6 sau 7 ani
împliniți.
Și, iată-ne, la cele 100 de zile de școală, zile minunate în care ne-am dobândit statutul de școlar.

Institutor: Stanciu Rodica

 

 

     

              

  

 

  

          

         

   
 

          

 

            

 

                   
 

 

15 septembrie 2015 

A sosit … prima zi de școală. Cu pași repezi, cu
arome de fructe coapte, cu foșnet de frunze arămii…
Curtea școlii s-a umplut de glasuri vesele, emoții
puternice, simțite de  părinți, copii, învățători și
profesori.

,,Oare cum va fi?” gândește un prichindel ce va intra
pentru prima dată în școală…

,, Oare cum va fi?” își spune doamna învățătoare ce
va prelua clasa pregătitoare. Caută cu privirea micile
,,buburuze” ce vor deveni elevii săi. Îi privește,
zâmbind,cum se adună în jurul ei, timizi, curioși, un pic
speriați de gândul că se vor despărți, pentru câteva
momente, de părinți.
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Vă prezentăm câteva din ,,gândurile “şi rândurile scrise pentru mame de
copiii clasei  I A - Înv. Mariana Gheorghe cu prilejul zilei de 8 Martie. Acestea au
fost asezate într-o cărticică realizată cu sprijinul unui tătic. 
Când  şi-au  găsit ,,scrisoarea” în paginile cărticelei copiii au fost uimiţi şi fericiţi.

Mamă,                                                                Mami,
Ochii tăi sunt ca o stea                                              Te iubesc şi vreau să te bucuri de 
Eu să- ţi multumesc aş vrea !                              mine, să iau note mari,  să te fac să 
Mamă dragă, te iubesc!                                        zâmbeşti. 
Din inimă îţi doresc
Multă, multă sănătate                                                                      Cu drag, 
Bucurii şi spor în toate!

Cu drag,                                                                                       Tibi Boaţă
Alin Alexandru 

Mami, tati şi mamaie,                                           Îngerul meu păzitor,
Sunteţi Diamantele mele!                                               Draga mea mămică,
Voi îmi faceţi toate, toate poftele!                         Tu m-ai adus pe pământ!
Mi-aş risca viaţa pentru voi!                                   Îţi doresc tot binele din lume! Si îţi 
Sunteţi toţi ai mei!                                                 mulţumesc că mi l-ai adus pe Albert, 
Sunteţi totul pentru mine!                                      frăţiorul meu ! 

Vă iubesc,                                                               Te iubesc, 
Cezar Cârciog                                                   fetiţa ta, Sonia Bucurică 

Dragă mamă,                                                         Mami, draga mea, 
Să ştii că te iubesc şi cu drag îţi                       tu m-ai adus pe lume! Tu m-ai îngrijit

mulţumesc că mi-ai dat o soră mică!               când am fost bolnavă. Tu eşti soarele meu!
Eu îţi dau inima mea!                                       Iartă-mă când greşesc! 

Te iubesc!                                                               Cu drag,
Larisa Oprea                                                              Sara Turmac 

Mamă dragă, eu te iubesc!
Îţi doresc multă sănătate şi bucurie ! Te rog să mă ierţi pentru tot ce am făcut greşit!

Mă veghezi ceas de ceas; pentru mine eşti ca un înger, tu mi-ai dat viaţă!
Cu drag, 

Maria Rusu 

GÂNDURI  ÎNCHINATE MAMEI
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Anul acesta ne-am făcut mulți prieteni noi. Unul dintre ei se află chiar în curtea școlii și a de-
venit prietenul nostru de nădejde, care zi de zi ne-a transmis mesaje pe care noi le-am trans-
format cu bucurie în sfaturi ce ne pot fi de mare ajutor în viață:

21 DE SFATURI 
DE LA PRIETENUL NOSTRU, 

COPACUL

1. Ai încredere în
tine așa cum am eu în
propriile rădăcini! 
2. Dăruiește fără
să aștepți nimic la
schimb așa cum eu
dăruiesc viață,
frumusețe, energie și
oxigen!
3. Nu te întrista
când ești bolnav,
urmează întotdeauna
soare după furtună!
4. Crede în puterea
naturii! Nu te va
dezamăgi niciodată.
5. Fii mândru de
corpul și de frumusețea
ta!
6. Ține-ți rădăcinile
puternice în vreme de
furtună!
7. Iubește-ți fa-
milia așa cum îmi iubesc
eu frunzele și ține-o
mereu aproape!

8. Puterea adevărată înseamnă șă mai fii și vulnerabil uneori!
9. Stai drept și fii mândru de tine!
10. Nu uita unde îți sunt rădăcinile!
11. Crește în sus, cât mai sus!

Desen realizat de Matei Cristiana-Maria, clasa a V-a A
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Colectivul clasei a V-a A
Profesor coordonator, Călin Iulia

Desen realizat de Fechită Radu, clasa a V-a A

12. Caută-ți și găsește-ți puterea interioară, așa cum și noi o facem în
zilele cu furtuni.
13. Bucură-te de ploaie și zăpadă la fel ca de soare și vânt. Toate aces-
tea ne fac să creștem mai frumos, să fim mai puternici.
14. Caută îmbrățișări pentru a simți căldură și apreciere!
15. Fii răbdător! De multe ori e nevoie de multă, multă vreme pentru a
crește mare sau pentru a ajunge acolo unde îți dorești.
16. Primește-i lângă tine pe cei din jurul tău!
17. Învață să asculți!
18. Păstează-ți calmnul în orice împrejurare!
19. Celebrează cât mai des, la fiecare succes, în fiecare primăvară și în
fiecare zi.
20. Fii flexibil pentru a putea rezista!
21. Acceptă că sunt zile frumoase, dar și zile mai grele. Învață câte
ceva din fiecare!
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Aye-Aye

Acest lemur poate fi găsit doar in pădurile Madagascarului. El are blană de culoare maro închis sau neagră și
o coadă stufoasă ce este mai lungă ca restul corpului lor (cap si corp: 36-43cm, coadă: 56-61cm lungime).
Trăiesc până la 20 de ani și ating 2 Kg. Ghearele de la mâini și picioare îl ajută să se cațere și să atârne din
copaci. Ochii mari îl ajută să vadă în întuneric, fiind animale   nocturne.  Aye-Aye-ul este bănuit să fie singurul
mamifer ce folosește ecolocația pentru a vâna.
În Madagascar  este considerat un animal de rău agur și este de multe ori ucis când este întâlnit. Acest lucru

și distrugerea habitatului său natural l-au adus pe cale de dispariție, el fiind în prezent protejat de lege.

Diaconescu Filip-clasa a VIII-a

Importanța sportului în buna dezvoltare a tinerilor

Sportul nu trebuie să lipsească din viaţa unui adolescent fiindcă îl ajută să se dezvolte fizic şi psihic.
Un lucru important care trebuie menţionat este că hainele arată mult mai bine pe un corp bine lucrat.
Cui nu îi place să aibă un fizic bine lucrat? Acest fizic nu se obţine cu vreo substanţă magică, ci cu multă
transpiraţie. Ştiu că o să spuneţi că există steroizi, creatină,etc. dar nici măcar acestea nu te ajută să te dezvolţi
dacă nu depui efort fizic! Când vorbesc despre efort fizic nu mă refer la a da cu sapa, a căra saci în spate sau
mai ştiu eu ce…ci mă refer la a practica un sport sau a face exerciţii fizice specifice, exerciţii analizate care te
ajută să te dezvolţi sănătos. Să nu înţelegeţi greşit, a da cu sapa sau a căra saci în spate nu este un lucru josnic,
doar că nu reprezintă sportul.
În primul rând sportul te face si te ţine sănătos. Sportul este cea mai bună pastilă care sigur o să-şi facă efectul.
După părerea mea, toţi adolescenţii trebuie să facă sport, nu neapărat sport de performanţă, dar trebuie să-şi
menţină organismul puternic şi sănătos. În prezent tinerii neglijează rolul sportului şi le este lene să depună
puţin efort fizic, fără a se gândi la viitor şi la faptul că o să aibă o imunitate scăzută. Sunt de părere că trebuie
să existe mai multe ore de sport la şcoală, dar nu ca să scăpăm de alte ore “plictisitoare”, ci să punem încă o
cărămidă la construirea unui organism sănătos. Am văzut tineri cu handicap care fac sport, nu le este usor dar
totuşi fac! Noi de ce nu putem? Ce scuză avem? Nu trebuie să facem doar 20 de abdomene si 20 de flotări
pentru nota 10 la şcoală cum ne-a spus profesorul, trebuie să facem din propia iniţiativă! Aici intervine psihicul.
Avem un psihic puternic sau slab. Dacă este slab, sportul te ajută să-l faci puternic. Prin simplul fapt că spui
MAI POT O FLOTARE eşti mai puternic din punct de vedere psihic. De cele mai multe ori psihicul cedează
primul, chiar dacă organismul mai poate. Atunci când mai ai o flotare de făcut şi simţi că nu mai poţi,
gândeşte-te că în faţa ta se află o mulţime de oameni care uită la tine şi cred că o să reuşeşti, tu nu o să mai
faci doar o flotare ,ci 3! Încercaţi asta, la mine funcţionează. Trebuie să-ţi controlezi mintea şi să treci peste
încercări!
In concluzie sportul este bun pentru tineri ,deoarece ajuta la buna dezvolatere fizica si pshica.

Paun Madalin-Mihai-clasa a VIII-a  

Sportul nu trebuie să lipsească din viaţa unui adolescent fifif indcă îl ajaja ută să se dezvolte fifif zic şi psihic.
Un lucrurur important care trebuie menţionat este că hainele arată mult mai bine pe un corprpr bine lu
Cui nu îi place să aibă un fifif zic bine lucrat? Acest fifif zic nu se obţine cu vreo substanţă magic u multă
transpi aţie. Ştiu că o să spuneţi că există steroizi, crea ă,etc. dar nici măcar acestea nu te ajaja ută s dezvolţi
dacă nu depui efofof rt fifif zic! Când vorbrbr esc despre efofof rt fifif zic nu mă refefef r la a da cu sapa, a căra saci în spate sau
mai ştiu eu ce… i mă refefef r la a practica un sport sau a fafaf ce ex rciţii fifif zice specififif ce, exerciţii anali ate care te
ajaja ută să te dezvolţi s năt ă nu înţelegeţi i da cu sapapa sa a căra saci în spate nu este un ucrurur josnic,
doar că nu reprezintă sp
În primul rând sportul te fafaf ine săn Sportu mai bună past lă care sigur o să i fafaf că efefef ctutut l.
Dupupu ă părerea mea, toţi adol trebuie să fafaf că eapărat sport de per anţă dar trebuie să-şi
menţină organismul puternic şi s. În preze jează rolul sportului ş lene să depună
puţin e ort fifif zic, făfăf ră a se gândi l r şi la fafaf o munitate scăzută. S ere că trebuie
să e s mai multe ore de sport ală, dar ă scăpăpă ăm de ore “plictisitoar nem încă o
cărămid construrur irea unui orga ănăto Am văzut tineri cu handi care fafaf c sp usor dar
totutut şi fafaf c Noi de ce putem? C ză avem? Nu trebuie să fafaf cem doa de ababa dom de flflf otări
pentrurur no 10 la şcoală cum rofefef sorurur l trebui să f din propia in ţ ativă! Aic er e psihicul.
AvAvA em un sihic puternic sau slab ă este slab, sport ă să l fafaf ci puternrnr ic. Prin plu apt că spui
MAI POT O FLOTATAT RE eşti ernic din punct re psihic De cele mai multe psih ul cedează
prim , chiar dacă organ ul mai poate. Atunci câ mai ai o flflf otare de făfăf cut şi mţi că n mai poţi,
gândeşte te că în fafaf se aflflf ă o mulţime de oameni uită la tine şi cred că o să r uşeşti, tu o să mai
fafaf ci doar o flflf otare 3! Încercaţi asta, la mine funcţio ază. TrTrT ebuie să-ţi controlezi intea şi să eci peste
încercări!
In concluzie sportul este bun pentrurur tineri ,deoarece ajaja uta la buna dezvolatere fifif zica si pshica.

Paun Madalin-Mihai-clasa a VIII-a
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Marea albastră și plină de taine…

Îmi vine să cânt, să plâng, să fredonez…
Și-apoi să mă închin, în fața nebuniei mele
Să mă arunc în mare plângând cu valurile ei.
Scăpând de pământul mișunător de oameni prea convertiți la păgânism cu nume de creștini,
Trăiește întreaga lume în haos și-n întuneric, mi-e teamă, atât de teamă și mă îngheț la fiecare pas.
Vapoare trec pe lângă mine, cu oameni ce râd și chicotesc… E atât de multă noapte cu valuri de care mă
rătăcesc.
Aș vrea să fie fericiți și eu să plâng, dar suntem trecători și lumea întreaga-i trecătoare. Și nu mai înțeleg ce
este omul, în zadar, căci totul este în zadar, suntem sclavii lumii neputând lupta contra timpului și ne irosim
viața crezând într-o politică nătângă născută din cuvinte deșarte, ei nu înțeleg, suntem simpli, un popor născut
din iubire și totuși este atât de multă nedreptate: oameni cerșind, animalele nu mai au drepturi. Noi vrem doar
puțină lumină pentru a nu ne rătăci și totuși mă simt atât de revoltată neputând să mă mișc pentru a cuprinde
atât de multă lume tristă și atât de mult dor necuprins...
Chiar dacă mă înec, visez la o nouă lume:
Vreau să alerg pe un câmp cu flori , vorbind cu Dumnezeu...
Să port o rochie albă, lungă, și să simt soarele inundându-mi întreg chipul alb cu o lumină etern pură.
Să-mi pun o floare după părul meu brun și să alerg, alerg.
Copacii legănându-se în bătaia vântului, cerul să fie mai profund și albastru cum nu a mai fost niciodată. Îmi
doresc să ajut oamenii și totul să fie frumos și luminos. IMI DORESC ATÂT DE MULT ȘI VISEZ…
Mă înec în toată această mare și nu-mi este teamă...
Pădure de-a dreapta, pădure de-a stânga
Ce margini cețoase de hău
Și marea în țărm iși continuă tanga
Și mie mi-e rău
Ce mult întuneric, nu văd nici o cale
Vapoarele-n mare sunt reci
Se vaietă cucii în cuiburi ciudate
Și mie în mine mi-e greu
Și marea bolnavă se-agită și bate
În sângele meu
De ce sa m-agăț când sunt toate fugare?
Și oamenii dorm liniștiți
De tine pădure și bornă și mare
De voi ce nu stiți'
Și aș călători ani întregi căci oricum nu mai are niciun sens, nici lumea, nici eu, nici ceea ce scriu.
Și moare totul, totul, iar nu mă mai lupt cu valurile de mult, plutesc de ani întregi printre voi, căci vreau să vin
la tine, mare, și totuși înot pe acest pământ gol și pustiu.
ÎMI VINE SĂ CÂNT, SĂ PLÂNG, SĂ FREDONEZ...
ÎMI VINE SĂ CÂNT, SĂ PLÂNG, SĂ FREDONEZ...
ȘI APOI SĂ MĂ ÎNCHIN ÎN FAȚA NEBUNIEI MELE…

Stoica Cornelia- clasa a VIII-a



39

„În Brănești la școala unu suntem mereu pe locul 1”
Școala gimnazială nr.1 Brănești Ilfov este o pădure de smarald. De fiecare dată când pașesc pe acea podea modestă pe care au trecut
mii de suflete, simt emoțiile ce le-au lăsat: iubire, speranță, tristețe, fericire. Ferestrele albe care au întipărit pe ele atâtea mâini
gingașe, nu mai sunt ferestre ci sunt întregul cer în care pot vedea chipul dragilor mei profesori.
Profesorii din școala mea le ofera elevilor posibilități în dezvoltarea pasiunilor și le modelează un contur asupra gândirii și trăirilor
personale. Ei oferă cu iubire o altfel de educație și dăruire fiecărui copil în parte racordate la particularitățiile acestora, dar pe fiecare
făcându-i să ajungă la același final: un om frumos, luminos și bun.
În școala mea, se întamplă magii, iar magicieni sunt profesorii mei pe care îi putem îmbrățișa, le putem săruta obrazul cu respect și
le putem destăinui toate frământările noastre. Între noi si profesorii nostri este o relație de copil-prieten și nu de elev-profesor.
Pe parcursul anului, dorind să arătăm calitatea profesorilor noștri și puterea lor de a ne conduce spre victorie, am participat la diferite
olimpiade și concursri într-un număr destul de numeros. Fiecare copil din școala gimnazială nr.1 Brănesti Ilfov, o reprezintă cu capul
sus și cu o nesfârșită mândrie.
Olimpicii sunt doar o parte din oamenii pregătiți în școala noastră dar avem copii ce iși arată desăvârșirea prin muzică, dans, pictură
și sport. În școala noastră se vorbesc mai multe limbi, dar toate se înrudesc cu iubirea.
Fiecare copil contribuie la menținerea școlii noastre sus pe podium, așa că voi scrie câteva destăinuiri de la olimpici și copiii ce încă
mai călătoresc spre absolutul cunoașterii.
Stoian Costin este elev în clasa a-8-a B, și de la an la an a evoluat. El este o prezență modestă, veselă și        întodeauna cu un umor
de bun gust. Stoian Costin a obținut locul I pe Județul Ilfov la olimpiada de istorie, și ne-a reprezentat cu cinste la faza națională.
Magicianul-profesor ce i-a luminat calea este doamna de istorie Simina Zega.
Intreviu :
1.Ce te-a determinat să-ți canalizezi energia și pasiunea către materia ce îmbină două lumi -  trecutul și prezentul?
C: Lucrul care m-a determinat să-mi canalizez energia și pasiunea către această materie este curiozitatea de a afla tot ce s-a
întâmplat de-a-lungul istoriei.
2.Care a fost sprijinul tău pe parcursul drumului ce l-ai străbătut și ce te-a motivat să nu cedezi și să lupți în continuare?
C: Sprijinul meu pe parcursul drumului ce l-am străbătut a fost profesoara mea, d-na Zega Simina.
Să nu cedez, m-au motivat vorbele lui Kant:„Un popor fără cultură este un popor ușor de manevrat.”
3.Care este cheia succesului după care te ghidezi către victorie?
C: Cheia succesului după care mă ghidez este ambiția.
4.Ce sentimente nutrești față de școală și față de profesorii tăi? Cu ce te-au făcut mai bun acești factori?
C: Sentimentul ce-l nutresc este cel de iubire, acești factori m-au făcut mai puternic.
„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume !”- Mahatma Gandhi
Ioana Turmac, elevă în clasa a-6-a A este olimpică la lingvistică și este coordonată de doamna Aydin Anișoara, fiind sprijinită în
același timp de doamna Tatiana Badea, ce îi este dirigintă. Ioana îmbină raționalul cu fantezia, făcând necunoscutul să pară o aluzie
în fața timpului. Este o persoană luminoasă și bună, ce ne poate reprezenta școala oricând cu succes.
Interviu :
1.La olimpiada de lingvistică, copiii au întâmpinat probleme în rezolvarea cerințelor destul de complexe care combină relații între
diverse limbi și logică. Este minunat, dar cum ai reușit și ce te-a motivat?
R: Consider că am reușit să mă calific la olimpiada de lingvistică, faza națională cu ajutorul lecturilor suplimentare zilnice. La prima
vedere subiectele par de neînteles, dar cu calm și cu atenție, odată înțeleasă cerința, rezolvarea subiectelor este mult mai facilă.
2. De ce ai ales lingvistica și ce se ascunde în spatele energiei și dorinței cu care lucrezi? Cum vezi lumea din logică, ce te ajută să
învingi?
R: Sincer, a fost opțiunea doamnei profesor pe care am îmbrațișat-o și eu.
Subiectele de la olimpiadă sunt complexe, rezolvarea acestora oferindu-mi o satisfacție deosebită. Ca să poți învinge, avansezi  pas
cu pas, convins fiind că orice problemă are o rezolvare.
3.Care a fost sprijinul tău suprem când ai simțit că vrei să renunți?
R: Nu am fost niciodată tentată să renunț. (n.r. tipic pentru Ioana)
4. Ce sentimente nutrești față de școală și de profesorii tăi? Cu ce te-a făcut mai bună acești factori?
R: Sentimentele pe care le nutresc față de școala mea și de profesorii mei sunt de respect și recunoștință, aceștia contribuind la
formarea și ascensiunea mea.
5. Scrie un citat ce te reprezintă (un vers......orice).
R:„Judecă succesul tău prin ceea ce trebuie să renunţi ca să-l poţi obţine.”-Dalai Lama
Sorina Petre este elevă in clasa a-6-a A și este olimpică la Cultură și Spiritualitate romănească, concurs ce îmbină limba română
cu știința sufletului, religia. Sorina este un copil frumos și bun, ce arată că inteligența vine și din suflet. Magicienii-profesori ce
i-au luminat calea Sorinei sunt doamna Aydin Anișoara Niță ce i-a deslușit tainele limbii române, doamna Sabina Nina Șteopoae ce
a facut din religie o taină a sufletului și doamna Tatiana Badea, diriginta ce a incurajat-o și a sprijinit-o necondiționat.
Interviu:
1.Ce te-a făcut să alegi această materie pentru olimpiadă? 
R: Aceasta olimpiadă mi-a fost sugerată de doamna profesoară de relgie, am acceptat, am participat și am obținut rezultate ce m-au
motivat și mai mult să continui.
2. Care a fost motivația supremă ce te-a făcut să lupți în continuare?
R: Motivația supremă care m-a făcut să lupt în continuare au fost părinții mei și profesorii care se bazau pe mine.
3. Ce înseamnă pentru tine cheia succesului în tot ceea ce faci?



40

R: Cheia succesului pentru mine sunt cadrele didactice care mă sprijină și mă ajută la școală, iar acasă sunt părinții care fac același
lucru.
4. Ce sentimente nutrești față de școală și de profesorii tăi ? Cu ce te-au făcut mai bună acești factori?
R: Sentimentele mele față de școală și de profesorii mei sunt de admirație, apreciere și de recunoștință. Factorii care m-au facut mai
bună sunt încrederea și sprijinul profesorilor.
5. Scrie un citat ce te reprezintă (un vers... orice).
R: „Ceea ce eşti se va vedea în ceea ce faci.” — Thomas Edison
„Nu vei zări nicicând un curcubeu dacă te uiţi în jos.” — Charlie Chaplin
Raluca Gațe este elevă în clasa a-8-a B și este olimpică la limba și literatrura română, participând dealtfel la multe alte concursuri
de română. Are o imaginație infinită, este o scriitoare foarte bună, este serioasă și are capacitatea de a întelege multe aspecte ale
lumii în care trăim. Profesorul său coordonator este domnul Angel Tăsloveanu.
Interviu:
1.Eu știu că de foarte mulți ani participi la diversele olimpiade și concursuri de limba română și ai obținut  întodeauna punctaje
excelente... deci româna este pentru tine mesagerul prin care poți trimite tot ceea ce gândești?
R: Da, îmi place foarte mult să îmi exprim opiniile, iar româna este mijlocul care m-a ajutat nu doar să știu cum să o fac, ci și să
înțeleg importanța originalității ideilor și a  comunicării.
2.Care a fost motivația supremă sau sprijinul ce nu te -au lasat să renunți?
R: Am știut mereu că singura persoană care mă poate opri din perseverență sunt eu însămi, iar asta m-a făcut să merg mai departe.
3.Care este cheia succesului după care te ghidezi către victorie?
R: Cheia succesului este voința alături de pasiunea pe care o am față de puterea cuvintelor, dar și încrederea de sine.
4.Ce sentimente nutrești față de școală și de profesorii tăi? Cu ce te-au ajutat acești factori pentru a deveni mai bună?
R: Mereu am știut că școala este foarte importantă, ea modelează mintea și te ajută să-ți descoperi pasiunile, talentele și mai ales pe
sine. Iubesc școala (dar cu măsură) și îi sunt recunoscătoare. Am întâlnit profesori ce mi-au deschis uși, iubesc majoritatea profesorilor.
Mereu mi-am dorit să nu-i dezamăgesc și să nu îmi fac școala de râs, asta m-a ajutat să evoluez și să nu mă dau bătută.
5.Scrie un citat ce te reprezintă (un vers... orice).
R: "Ca să construiești o nouă civilizație este nevoie să arzi una" -Varg Vikernes
George Ganciu, elev în clasa a-7-a A a obținut un punctaj foarte mare la geografie, la faza regională a concursului “Terra - de la
Poveste la Realitate”. Este un copil luminos și plin de pasiune pentru ceea ce îl inconjoară. Profesorul său coordonator este doamna
de geografie, Iulia Călin.
Interviu:
1. Ce te-a determinat să-ți canalizezi energia și pasiunea către materia ce reprezintă și analizează întreaga lume?
R: Descoperirea de informații noi.
2. Ce te-a motivat și care a fost sprijinul tău pe parcursul drumului ce l-ai străbătut?
Pasiunea mea pentru aceasta materie, iar sprijinul meu pe parcursul drumului ce l-am străbătut a fost luminat de doamna profesoară
de geografie.
3.Care este cheia succesului dupa care te ghidezi spre victorie?
R: Încrederea în mine.
4. Ce sentimente nutrești față de școală și de profesorii tăi? Cu ce te-au făcut mai bun acești factori?
R: Am un sentiment de mulțumire pentru ca m-au educat în toți acești ani.
5. Scrie un citat ce te reprezinta.(un vers.....orice)
R: “Nimic nu este imposibil pentru un suflet ambițios”.
Mărturisire din suflet pentru școala mea:
Cât despre mine am trăit totul în profunzime iar toate amintirile și trăirile au încolțit în sufletul meu călător pe vecie. Îmi iubesc
școala și mai ales profesorii din tot sufletul, fără ei nu aș fi nimic din ceea ce sunt astăzi. Înainte să vin la această școală eram un
copil slab și nu știam ce va urma, deoarece nu aveam niciun magician care să-mi lumineze calea, nu-mi era teama, doar că pur și
simplu nu știam. După ce am venit la acestă școală am simțit că am un sens, am început să cânt, să recit, să scriu, nu știam că pot
face toate acestea și în același timp învățam. Era atat de fascinant pentru mine. Fără această școală nu aș fi existat... VĂ IUBESC
ATÂT DE MULT, DRAGII MEI PROFESORI! MI-AȚI SCHIMBAT VIAȚA ȘI TOT CEEA CE SUNT. În toți acești ani am simțit că
am fost încurajată și iubită de toți profesorii, nu puteam și nu mi-am dorit nicodată sa-i dezamăgesc. Au fost lumina mea.
Am început să cânt la chitară, mă îndrăgostisem de ea și am reușit să o am aproape de mine datorită doamnei de muzică Ilie Iustina.
Vă mulțumesc!
Eu scriu din toata inima și am reusit să trăiesc prin ceea ce scriu, datorită doamnei de istorie, Simina Zega ce mi-a fost sprijin în
tot ce înseamnă ființa mea! Vă mulțumesc!
Eu recit, și simt că trăiesc într-o altă lume datorită doamnei de franceză Tatiana Badea  ce mi-a fost lumină și sprijin necondiționat.
Vă mulțumesc mult!
Am să mulțumesc tuturor profesorilor pentru lucrurile minunate ce mi le-au oferit în toți acești ani:
Vă mulțumesc mult: Doamna Director Tone Nicoleta pentru tot, doamna dirigintă Duminica Laura, pentru susținere,  doamna Oana
Dragnea, doamna Gheorghiță Cristiana, doamna Manciu Georgiana, doamna Gheorghe Irina pentru sprijin și încurajări, doamna
Sabina Șteopoae - m-ați învățat că religia este importantă pentru minte și suflet, de aceea această materie este mai importantă
decât se crede, doamna Nița Anișoara, doamna Iulia Călin, doamna Chiru Lidia, doamna Boeru Mihaela și doamna Stancu Mariana,
vă mulțumesc pentru sprijin și lumină.
Școala și profesorii fac parte din inima mea. Nu am să uit niciodată ce am trăit aici.
Școala gimnazială nr.1 Brănești Ilfov este o carte cu povești fără sfârșit ce va dăinui în sufletele tuturor elevilor. "Școala noastră
te învață să fii om între oameni".                                                                                             Stoica Cornelia - Clasa a VIII-a


