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Cu ei ne mândrim! 
 

Performanţe sportive: 
 
1. Prof. Inoan Adriana 

-O.N.S.S handbal gimnaziu fete şi băieţi, etapa pe municipiu şi etapa pe judeţ; 

-O.N.S.S handbal liceu fete şi băieţi, etapa pe municipiu şi etapa pe judeţ; 

-O.N.S.S fotbal gimnaziu fete şi băieţi, etapa pe municipiu şi etapa pe judeţ; 

-O.N.S.S fotbal liceu fete şi băieţi, etapa pe municipiu şi etapa pe judeţ; 

- CUPA „COCA –COLA” fotbal fete, etapa pe municipiu. 

 
2. Prof.Buruc Maria 
-O.N.S.S handbal liceu băieţi, etapa pe judeţ; 
- Comisia de elaborare şi corectare a subiectelor la O.N.S.S – Teorie Sportivă, etapa pe 

judeţ. 
 
3. Prof. Körösi Ramona 
 -O.N.S.S handbal băieţi liceu, etapa pe judeţ; 
-O.N.S.S handbal fete şi băieţi gimnaziu, etapa pe municipiu. 

 
4.Prof. Mandache Gheorghe 
 – O.N.S.S liceu fete şi băieţi baschet etapa pe municipiu; 
-O.N.G fete gimnaziu baschet, etapa pe municipiu; 
- O.N.S.S liceu fete baschet, etapa pe zonă {Arad}; 

-O.N.G gimnaziu băieţi baschet, etapa pe zonă {Arad};  
- Comisia de elaborare şi corectare a subiectelor la O.N.S.S – Teorie Sportivă, etapa pe 
judeţ. 
 

5.Prof. Bondor Bogdan 

 – O.N.S.S liceu fete şi băieţi baschet, etapa pe municipiu; 
-O.N.G fete gimnaziu baschet, etapa pe municipiu; 
- O.N.S.S liceu fete baschet, etapa pe zonă {Arad}; 

-O.N.G gimnaziu băieţi baschet, etapa pe zonă {Arad};  
-Cupa Europei Aruncări Lungi – tineret şi seniori {Arad} – arbitru. 
 
6. Prof. Spanul Decebal 
-O.N.S.S –Teorie Sportivă, etapa pe judeţ; 

-Campionatul Naţional de Aruncări Lungi – juniori şi tineret {Arad} – arbitru; 
-Cupa Europei Aruncări Lungi – tineret şi seniori {Arad} – arbitru; 
-prof. însoţitor la O.N.S.S. –Teorie Sportivă faza finală. 
 
7. Prof. Tulescu Marika 

-O.N.S.S –Teorie Sportivă, etapa pe judeţ; 
-Campionatul Naţional de Aruncări Lungi – juniori şi tineret {Arad} – arbitru; 
-Cupa Europei Aruncări Lungi – tineret şi seniori {Arad} – arbitru. 
 
8. Prof. Tulescu Alex 

-Campionatul Naţional de Aruncări Lungi –juniori şi tineret {Arad} – arbitru; 
-Cupa Europei Aruncări Lungi – tineret şi seniori {Arad} – arbitru. 
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Competitii sportive : 
-O.N.S.S baschet gimnaziu fete, profesori Mandache G. şi Bondor B., locul al III-lea, faza 

pe municipiu; 

-O.N.S.S. baschet gimnaziu fete, profesori Mandache G. şi Bondor B.,  locul al IV-lea, faza 

pe judeţ; 

-O.N.S.S baschet gimnaziu băieţi, profesori Mandache G. şi Bondor B., locul al VI-lea, 

faza pe municipiu; 

-O.N.S.S baschet liceu băieţi, profesori Mandache G. şi Bondor B., locul al II-lea faza 

judeţeană; 

- O.N.S.S handbal gimnaziu fete şi băieţi, profesori Inoan A. şi Körösi R., locul al II-lea, 

faza pe municipiu; 

- O.N.S.S handbal fete liceu profesori Inoan A. şi Buruc M., locul al II-lea, faza pe 

municipiu şi locul al III-lea, faza pe judeţ; 

- O.N.S.S handbal băieţi liceu, profesori Inoan A., Buruc M şi Körosi R., loc al II-lea, faza 

pe municipiu şi locul al III-lea, faza pe judeţ; 

- O.N.S.S fotbal gimnaziu fete, profesor Inoan A., locul al II-lea, faza pe municipiu; 

- O.N.S.S fotbal gimnaziu băieţi, profesori Körösi R. şi Inoan A., locul al II-lea, faza pe 

municipiu şi locul al II-lea faza pe judeţ; 

- O.N.S.S fotbal liceu fete, profesor Inoan A., loc I, faza pe municipiu; 

- O.N.S.S fotbal liceu băieţi, profesori Tulescu A. şi Inoan A., loc I etapa pe municipiu şi 

locul al II-lea etape judeţ; 

- O.N.S.S Teorie Sportiva profesor Buruc M. – loc I faza pe judeţ; 

- Cupa Mărţişorul: clasa a V-a – fete~locul I, băieţi~locul al II-lea; clasa a VII-a – 

fete~locul al II-lea, băieţi~locul I; profesori Körösi R. şi Inoan A. 

- Cupa L.P.S.: clasa a V-a – fete~locul al III-lea, băieţi~locul al II-lea; clasa a VII-a  

   – fete~locul al II-lea, băieţi~locul I; profesori Körösi R. şi Inoan A. 

Cupa Dafin: clasa a V-a – fete~locul al II-lea, băieţi~locul al III-lea; clasa a VII-a  

   – fete~locul I, băieţi~locul I; profesori Körösi R. şi Inoan A. 

 

Olimpiade şi concursuri şcolare: 
 Nivel primar: 

 Concurs Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă Comper, 

prof.înv.primar Corne Ruxandra: Ardelean Daria – 100 puncte; Baumann Eric 

– 90 puncte; Cioară Răzvan – 90 puncte; Ciobanu Ionţ – 90 puncte; Ciobotorasu 

Emanuel – 100 puncte; Darau Fabian – 80 puncte; Fackelmann Valentin – 90 

puncte; Faur Ariana – 100 puncte; Faur Maria – 90 puncte; Feceu Dariana – 

100 puncte; Frantescu Ana Maria – 90 puncte; Hărăbor Livia – 100 puncte; 

Haţcu Define – 90 puncte; Hurducas Nicholas – 90 puncte; Iovu Amelya – 90 

puncte; Leia Rebeca – 80 puncte; Luntraş Iosif – 90 puncte; Mos Alexandru – 90 

puncte; Murariu Carla – 80 puncte; Negru Bogdan – 100 puncte; Tica 

Alexandru – 90 puncte; Vanatu Bogdan – 90 puncte.  

 Proiect  Educaţional (proiectul a fost înscris în CAEJ) – Concurs „Natura în 

culori şi versuri” - Ediţia a III-a Reşiţa, SECŢIUNEA I – „Toamna în culori şi 

versuri”, prof.înv.primar Cucu Nadia - Isac Sefora, premiul al III-lea, Tatar 
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Tania, menţiune, SECŢIUNEA II– „Iarna în culori şi versuri”- Wasniski Luca, 

premiul I; Ureche Alissia, premiul al II-lea. 

 Concursului Interjudeţean de Creaţie Plastică «TOAMNA – BOGĂŢIE ŞI 

CULOARE» EDIŢIA a III-a, prof.înv.primar Cucu Nadia: Ciobotarasu 

Beniamin, premiul I; Komaromi Brian, premiul I; 

 Proiect Educaţional la nivel naţional - Tradiţii şi obiceiuri de iarna / Activitate 

aplicativa: Surprinde-l pe MosCraciun, Editia a IV-a, prof.înv.primar Cucu 

Nadia:  

 premiul I: Candrea-Varciu A., Faur P., Gabor K., Isztojka G., Isac S, 

Komaromi B., Lucaci A.,  Maior- Gligor Ş., Man I.,Miczik M, Poleac I, 

Ureche A., Vasi S., Berar D., Wasniski L, Cozma A., Ciobotarasu B. 

 premiul al II-lea: Crisan K., otvos M., Kil, A., Tatar T., Szilagui S., Valea D. 

 premiul al III-lea: Andras R., Andriesi, A., Otvos D., Rumuna B, Szilagyi C., 

Burian B., Belen A., Covaci S. 

 Concurs Interjudeţean „Protejăm natura – culoarul verde al naturii”, 

prof.înv.primar Cucu Nadia: Berar David, premiul I;  Isac Sefora, premiul al II-

lea; Otvos Mandra, premiul al III-lea. 

 Concurs Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă Comper - Etapa 

judeţeana, prof.înv.primar Cucu Nadia: 

Comper Etapa I Judeţeana -Comunicare 

premiul I: Berar D., Burian V., Ciobotarasu B., Komaromi B., Lucaci A., 

Maior- Gligor Ş., Poleac I., Szilagyi S., Ureche A., Wasniski L.  

premiul al II-lea: Candrea-Varciu A., Isac S., Man I., Vasi S.  

premiul al III-lea: Cozma A., Ianc F., Miczik M.  

 menţiune: Crisan K., Valea D. 

 

Comper Etapa a II-a Judeţeana-Comunicare 

premiul I: Komaromi B., Poleac I., Ureche A., Wasniski L. 

premiul al II-lea: Ciobotarasu B., Maior –Gligor S., Lucaci A. 

premiul al III-lea: Candrea-Varciu A., Crisan K.,Miczik M.,  Vasi S., Szilagyi S. 

menţiune: Cozma A., Faur P.,Man I., Ianc F. 

 

Comper Etapa I Judeţeana - Matematică şi explorarea mediului 

premiul I: Burian B., Ciobotarasu B., 

premiul al II-lea: Berar D., Candrea-Varciu A., Crisan K., Ianc F., Isac S., 

Komaromi B., Lucaci A., Maior –Gligor S., Miczik M., Poleac I., Szilagyi S., 

ureche A., Valea D.,  

premiul al III-lea: Cozma A.,Vasi S., 

menţiune: Man I.,Negrea A. 

Comper Etapa II Judeţeana - Matematică şi explorarea mediului 

premiul I Miczik M. 

premiul al II-lea: Lucaci A., Komaromi B., Poleac I.,  

premiul al III-lea: Faur P.,Ciobotarasu B., Valea D., Candrea -Varciu A. 

menţiune: Maior –Gligor S., Wasniski L., Isac S., ureche A., Burian V.,Crisan 

K. 
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Concurs Şcolar Naţional de Competenţă şi Performanţă Comper - Etapa 

Naţionala – premiul I- Etapa Nationala Comper : Komaromi Brian ,  
Poleac Ionut,  Wasniski Luca 

 Rezultate obţinute la Concursul Naţional Comper, clasa a II-a A, etapa I, prof. 

înv. Bonca Simona Florina: 

Nr.crt Numele si prenumele elevului PUNCTAJ CLR PUNCTAJ MEM 

1 Apostol Sara Narina 85 80 

2 Ban Bogdan Alexandru 55 60 

3 Blaj Amelia Maria 70 80 

4 Bun Andrei Stefan 85 85 

5 Candrea Virciu Darius 70 75 

6 Cioara Csiana 90 75 

7 Czirko Sabrina Georgiana 70 50 

8 Dumitrean Ioan 60 70 

9 Fatol Justin 60 60 

10 Forton Lucas Erike 50 55 

11 Igret Catalin Ionel 70 55 

12 Istojka Margareta 65 75 

13 Laza Darius Petru 75 85 

14 Nicola Robert 50 45 

15 Oprea David 80 70 

16 Sirbu Alex Fabian 95 60 

 

 Rezultate obţinute la Concursul Naţional Comper, clasa a II-a A, etapa a  II-a, 

prof. înv. primar Bonca Simona Florina: 

 

Nr.crt Numele si prenumele elevului PUNCTAJ CLR PUNCTAJ MEM 

1 Apostol Sara Narina 85 70 

2 Ban Bogdan Alexandru 65 50 

3 Blaj Amelia Maria 95 45 

4 Bun Andrei Stefan 95 55 

5 Candrea Virciu Darius 80 65 

6 Cioara Csiana 75 50 

7 Czirko Sabrina Georgiana 80 60 

8 Dumitrean Ioan 75 55 

9 Fatol Justin 70 50 

10 Forton Lucas Erike 80 45 

11 Igret Catalin Ionel 70 45 

12 Istojka Margareta 90 45 

13 Laza Darius Petru 85 60 

14 Nicola Robert 75 50 

15 Oprea David 50 50 

16 Sirbu Alex Fabian 85 50 

 

 Rezultate obţinute la Concursul Naţional Comper, clasa a II-a B, etapa  I, 

prof. înv. primar Ardelean Valentina Florina: 
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Nr.crt Numele si prenumele elevului PUNCTAJ CLR PUNCTAJ MEM 

1 Birau Paula Karina 70 40 

2 Luntras Sara 80 65 

3 Otvos Florin Isaia 45 60 

4 Pop Dragos Adrian 80 60 

5 Szabad Sara 45 - 

 

 Rezultate obţinute la Concursul Naţional Comper, clasa a II-a B, etapa a II-a, 

prof. înv. primar Ardelean Valentina Florina: 

 

Nr.crt Numele si prenumele elevului PUNCTAJ CLR PUNCTAJ MEM 

1 Birau Paula Karina 75 - 

2 Luntras Sara 55 50 

3 Otvos Florin Isaia 55 - 

 

 Concursul Comper – Limba română, prof. înv. primar Dobrei Mirela: Isac 
Tabita – premiul al III-lea, Komaromi Angel – menţiune, Sîrb Raul – menţiune. 

 Concursul Comper – Matematică, prof. înv. primar Dobrei Mirela: Isac 

Tabita – menţiune, Sîrb Raul – menţiune. 

 Concurs interjudetean de creaţie plastică: „Toamna - Bogaţie şi Culoare”, 

clasa a II-a A, prof. înv. primar Bonca Simona Florina: Apostol Sara- Narina- 
premiul I; Blaj Amelia- Maria- premiul al II-lea 

 Proiect educaţional „Natura în culori şi versuri”, clasa a II-a A, prof. înv. 

primar Bonca Simona Florina: Apostol Sara- Narina- premiul I; Ban Bogdan 
Alexandru- premiul I; Blaj Amelia Maria- premiul al II-lea ; Cioara Casiana- 
premiul al II-lea ; Candrea-Varciu Darius- premiul al III-lea; Czirko Sabrina 

Georgiana- premiul al III-lea. 

 Proiect judeţean „Paştele la români”, clasa a II-a A, prof. înv. primar Bonca 

Simona Florina: Apostol Sara-Narina- premiul I; Ban Bogdan Alexandru- 
premiul al II-lea; Cioara Casiana- premiul al III-lea 

 Concursul interjudetean cu participare internationala „Protejăm natura- 

culoarul verde al vieţii”, clasa a II-a A, prof. înv. primar Bonca Simona 
Florina: Ban Bogdan Alexandru- premiul I; Apostol Sara- Narina- premiul al II-

lea; Istojka Margareta- premiul al III-lea 

 Proiect educational „Tradiţii si obiceiuri de iarna”, clasa a II-a A, prof. înv. 

primar Bonca Simona Florina: Apostol Sara Narina- premiul I; Ban Bogdan 
Alexandru- premiul I; Blaj Amelia Maria- premiul I; Bun Andrei Stefan- premiul 
I; Candrea Virciu Darius- premiul I; Cioara Csiana- premiul I; Czirko Sabrina 
Georgiana- premiul I; Dumitrean Ioan- premiul al II-lea; Fatol Justin- premiul 

al II-lea; Forton Lucas Erike- premiul al III-lea; Igret Catalin Ionel-premiul al III-
lea; Istojka Margareta- premiul I; Laza Darius Petru- premiul al II-lea; Nicola 
Robert- premiul al III-lea; Oprea David-premiul al III-lea ; Sîrbu Alex Fabian- 
premiul al III-lea. 

 Paşaport pentru cultură – Limba şi literatura română, Ediţia a II-a, clasa a 

II-a A, prof.înv.primar Bonca Simona Florina: Apostol Sara Narina – 91 
puncte; Ban Bogdan Alexandru – 76  puncte; Blaj Amelia Maria – 91  puncte; 

Bun Andrei Stefan – 98  puncte; Candrea Virciu Darius – 91 puncte; Cioara 
Csiana – 93 puncte; Czirko Sabrina Georgiana – 93 puncte; Dumitrean Ioan – 
93 puncte; Fatol Justin – 80,5 puncte; Forton Lucas Erike – 69,5 puncte; Igret 
Catalin Ionel – 93 puncte; Istojka Margareta – 91 puncte; Laza Darius Petru – 
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90 puncte; Nicola Robert – 80 puncte. 

 Concursul Paşaport pentru cultură, prof. înv. primar Dobrei Mirela: Sîrb 

Raul – locul I, Komaromi Angel – premiul al II-lea, Iova Denis – premiul al III-
lea, Călin Darius – menţiune. 

 
  Nivel gimnazial: 

 Olimpiada de lectură ca abilitate de viaţă, elevii participanţi au obţinut 

următoarele rezultate: Blaj Gina – 42,25p; Dămian Elena –49,5p, Borza 

Alexandra – 37,5p, Pleşa Ioana –42,5p, Feceu Beatrice – 40,5p, Detari Rebeca– 

54,5p, Hărăbor Diana – 52,5p. Elevele Detari Rebeca şi Hărăbor Diana au 

obţinut menţiune la faza judeţeană -– prof. Kuschausen Cristina. 

 Olimpiada de limbă şi literatura română, elevii participanţi au obţinut 

următoarele punctaje: Blaj Gina –73,5p; Dămian Elena – 81p, Borza Alexandra 

– 73p, Pleşa Ioana –56,25p, Feceu Beatrice – 58p, Detari Rebeca– 102p – prof. 

Kuschausen Cristina 

 Concursul interdisciplinar Cultură şi spiritualitate românească – faza 

judeţeană: Feceu Beatrice – menţiune, Pleşa Ioana – menţiune, Hărăbor Diana – 

menţiune – prof. Kuschausen Cristina 

 Concursul Tradiţie şi umor: Vasi Rebeca – menţiune, Borza Alexandra – 

menţiune – prof. Kuschausen Cristina 

 Concursul Interjudeţean de poezii „Micul poet”: Man Denisa – premiul I, 

Nistor David – premiul al III-lea,  Feceu Beatrice – menţiune, Varga Denis – 

menţiune, Şulea Lucas – diplomă de participare, Ciulca Ramona – diplomă de 

participare, Hărăbor Diana şi Sasu Antonia – premiul al II-lea – prof. 

Kuschausen Cristina, prof. Szakacs Nadina. 

 „Educaţie – artă şi formare” – Feceu Beatrice – premiul I – prof. Kuschausen 

Cristina 

 Concursul „Jurnal – o zi din viaţa mea” – Borza Alexandra şi Sasu Antonia – 

menţiune – prof. Szakacs Nadina 

 Cadrele didactice au participat la concursurile şi evenimentele propuse de 

SNAC: Săptămâna legumelor şi a fructelor, Concursul naţional „Scrisoare pentru 

prietenul meu”, „Mascota SNAC”. 

 Concursul „HRISTOS în şcoală – Cunoaştere şi trăire”, organizat de Şcoala 

Gimnazială Sâmbăteni, etapa judeţeană, prof. Izsak Gabriel: secţiunea 

referate: Feceu Beatrice, premiul al II-lea; secţiunea artă creştină: Sala Doriana, 

premiul al III-lea; secţiunea poezie: Borza Alexandra, premiul I. 

 Olimpiada de Religie Alianţa Evanghelică – Cultul Penticostal/Baptist, 

prof. Izsak Gabriel: Etapa locală: Feceu Beatrice, premiul I; Borza Alexandra, 

menţiune; Man Denisa, menţiune; Etapa judeţeană: Feceu Beatrice, premiul al 

III-lea, Man Denisa, premiul al II-lea, Borza Alexandra, menţiune  

 
   Nivel liceal: 

 Concursul de creaţie literară: „Adolescenţa şi provocările scrisului”: 

Buboiu Andreea Daniela – premiul I – prof. Szakacs Nadina 

 Simpozionul şi Concursul Internaţional „Educaţie artă şi formare” – Voinea 

Luminiţa, Csegezi Karina, Lucuţa Larisa – premiul I – prof. Szakacs Nadina. 
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 Concursul „Corupţia ucide”, UAV ARAD, eleva Rusu Anamaria a câştigat o 

excursie la Muzeul Presei - prof. Szakacs Nadina 

 

Rezultate obţinute de elevii claselor a VIII-a şi a XII-a la 

examenele naţionale: 

 
 Anul acesta şcolar, elevii clasei a VIII-a, îndrumaţi de doamna prof. dirigintă 
Kuschausen Cristina care au susţinut probele scrise la Evaluarea Naţională au 
obţinut rezultate foarte bune la limba şi literatura română. Elevii claselor a XII-a, 
îndrumaţi de doamna prof. Szobolai Mihaela, care au susţinut probele examenului 
de Bacalaureat, sesiunea august 2016, au obţinut rezultate deosebite la geografie. 
 Conform statisticilor preluate de pe forumul Inspectoratului Judeţean Arad, 
Liceul cu Program Sportiv a avut 83 de candidaţi înscrişi la examenul de 
bacalaureat, prezenţi: 77 de candidaţi, iar rata de promovabilitate a fost de 
45,45%. Astfel, 35 de elevi au promovat examenul maturităţii, dintre care 26 de 
elevi cu medii între 6,00 şi 6,99, iar 9 elevi au promovat examenul cu medii între 
7,00 şi 7,99.  
 
Rezultatele elevilor clasei a VIII-a obţinute la Evaluarea Naţională, 2016: 
 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Nota : 

Limba şi 
literature 
română 

Matematică 

1 Borteş  Sergiu Ionatan 9,45 6,30 

2 Ciulca  Raluca 8,20 4,70 

3 Ciulca  Ramona 8,10 5,00 

4 Costea Andrei Marin 7,40 4,40 

5 Farcaş Claudiu 7,05 3,65 

6 Făt Emanuel Sebastian  5,70 2,75 

7 Feceu Beatrice-Manuela 9,55 7,55 

8 Ianc  Lorena-Denisa 7,05 4,55 

9 Iovu  Justin-Alan 6,90 4,40 

10 Iucie  Georgian-Răzvan 4,35 3,90 

11 Martin  Anamaria-Claudia 6,05 3,95 

12 Nevelicico  Daniela-Adina 5,80 3,65 

13 Paşca  Roxana-Mădălina 7,15 6,50 

14 Sala Doriana 7,20 4,55 

15 Sighete  Emanuel 7,45 3,70 

16 Silav  Armina-Miruna 5,30 2,85 

17 Şulea  Lucas-Daniel 7,35 3,15 

18 Varga  Denis Casian 6,05 3,05 

19 Vieriu  Alexandru 6,65 4,40 
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Rezultatele elevilor claselor a XII-a obţinute la Bacalaureat, promovaţi în 
sesiunea iulie 2016: 

 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Nota : Media 

Limba şi 
literature 
română 

Istorie Geografie  

1 Achim Cosmin Lucian 5,60 6,70 8,25 6,85 

2 Bejan Norbert Rafael 7,70 5,45 8,45 7,20 

3 Bodea Amos 5,20 5,35 7,60 6,05 

4 Burcă Denis Raul 5,65 6,55 9,10 7,10 

5 Butnaru Silviu Marian 5 6,15 7,50 6,21 

6 Cabulea  Alex Gabriel 5 5,65 7,35 6 

7 Ciubotariu Gabriel Ivan 5,05 5,65 7,50 6,06 

8 Ciulca Rebeca 6,45 5,60 7,60 6,55 

9 Costea Alexandru 5,40 6,75 6,95 6,36 

10 Cristea Diego Alexandru 6,05 6,40 8,15 6,86 

11 Csegezi Gabriela Karina 7,10 6 5,5 6,20 

12 Căliman Vasile Florin 6,35 7,55 8,80 7,56 

13 Farcuta Gabriel Alexandru 5 7,5 7,55 6,68 

14 Ionita Elvis Vasile 5,15 5 8,60 6,25 

15 Ivasco Denis Emanuel 5 7,10 9,40 7,16 

16 Judea Alexandru George 6 5,70 7,15 6,28 

17 Marc Lucian 5,90 5,20 7,50 6,20 

18 Miheţ Marc Andrei 5,55 5,70 8,55 6,60 

19 Moldovan Carla Luiza 5,65 6 8,60 6,75 

20 Mraz Dan Mirko 5,15 5,90 8,70 6,58 

21 Nagy Robert 6,45 5,35 7,85 6,55 

22 Nedea Raul Andrei 5,40 6,25 8,45 6,70 

23 Nica Marius 5,25 6,5 7,05 6,26 

24 Petrean Theodora Maria 7,65 6,90 8,10 
(Filosofie) 

7,55 

25 Qatawneh Bogdan Ebrahim 5,60 5,55 8,95 6,70 

26 Rekican Lorena Aneta 8,05 5,60 8,25 7,30 

27 Rotariu Elena Mădălina 6 5,25 8,60 6,61 

28 Sărac Ionuţ Alin 6 5 7,25 6,08 

29 Sonoc Gabriel Cristian 7,25 5,30 9,50 7,35 

30 Stănilă Ionuţ Gabriel 7,55 5,50 8,30 7,11 

31 Stoica Silviu Vasile 5,25 6 7,05 6,10 

32 Tudoran Lidia Teodora 6 5,40 8,05 6,48 

33 Vasi Daniela Estera 7,30 5,05 7,50 6,61 

34 Vîrtaci Iasmina 7,70 6,85 6,65 7,06 

35 Zaharie Damaris Emanuela 6 5,40 6,70 6,03 
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Gânduri de la tribuna 

profesorilor 
 

 

Legenda elevului 
Prof. Szakacs Nadina Maria  

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

 

Elevul. 

Cum a apărut? 

Din raze de soare răsfrânt? 

Din dragoste de dascăl - oare? 

E cel care aprinde-n suflet  

Flacăra mai tare... 

Fiinţă înzestrată cu credinţă, 

Mergea atât de des la grădiniţă, 

Când într-o zi 

Pe poarta şcolii a poposit: 

Curios, vioi, nedumerit! 

Privea învăţătoarea cu sfială, 

Ore în şir a petrecut în buchiseală, 

Persevera, se înălţa, 

Fiinţa aceea mică –  

Cât mine devenea.  

Creştea sub ochii-mi 

Zi de zi, 

Înregistra succese remarcante, 

Aveam să aflu mai târziu 

C-avea ambiţii foarte-nalte. 

Au trecut anii 

Şi mi-a venit rândul 

Dascăl să-i fiu, 

Să-l sfătuiesc, 

Aproape să-l ştiu.  

Muncea foarte mult, 

Din răsputeri, 

Încât mă vedeam azi, 

Pe mine – cea de ieri. 

Şi lacrimi pe obraz 

Îmi confirmau, 

Că da, se poate 

Ca într-o clipă 

Să întorc 

Clipele cam demult plecate. 

Şi-n munca depusă zi de zi, 

Îmi puneam sufletul 

Văzând că-i cu putinţă 

Pe-a băncii şcoli 

Să se nască iar şi iar 

Un dascăl nou,  

O dăscăliţă! 

Elevul acela  

Am fost şi eu, cândva, 

Iar peste ani 

Ai mei dascăli 

La catedră m-au putut vedea. 

Astfel se naşte un elev 

Şi creşte 

Şi orice drum alege-n viaţă 

E o izbândă 

Cu mult mai măreaţă 

Cu cât a fost plămădită din iubire, 

Izbândă a cărui destin 

A presupus ani mulţi de dăruire. 

Şi-acel copil, 

Acel elev, 

De-a lungul anilor 

Cu icoana dascălului 

În mâini va şedea: 

Va plânge, 

Va râde, 

Va mulţumi, 

Către cer o stea va privi! 
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Importanţa lecturii în copilărie 
Prof. înv. primar Corne Ruxandra 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 
Cititul este o abilitate foarte importantă pe care trebuie s-o dobândească 

copiii noştri. Cititul este necesar nu doar pentru a te orienta şi dezvolta în lumea 

şcolii sau a universităţii, ci şi ca adult. Capacitatea de a învăţa despre subiecte 

noi, de a sintetiza cunoştinţe, de a fi la zi cu informaţia şi de a fi creativ, depinde 

direct de abilitatea de a citi şi a analiza materialul citit. 

Copiii cărora li se citeşte de mici vor învăţa repede şi cu mai multă uşurinţă 

să fie ei înşişi buni cititori. Cu cât li se citeşte mai mult copiilor, cu atât sunt mai 

interesaţi să înveţe să citească, dar în acelaşi timp au tocmai prin lectură un 

orizont mai larg din toate punctele de vedere.  

Succesul la şcoală şi, mai târziu, în viaţă începe acasă cu cele 10-20 de 

minute de lectură zilnică împreună cu copilul dumneavoastră. Copiii cărora li se 

citeşte începând de la vârste mici vor învăţa să citească mai uşor şi mai repede 

decât cei cărora nu li s-a citit, vor fi mai siguri de ei, vor avea un univers sufletesc 

mai nuanţat şi mai armonios. Să le citim copiilor este cea mai uşoara şi mai puţin 

costisitoare metodă prin care îi putem ajuta să aibă succes la şcoală, construind 

în acelaşi timp o relaţie sănătoasă şi armonioasă cu copilul, bazată tocmai pe 

trăirea frumoasă prilejuită de lectura împreună. Şi nimic nu înarmează mai serios 

pentru greutăţile vieţii, decât clipele frumoase trăite în copilărie. Este unul dintre 

cele mai importante lucruri pe care le putem face ca părinţi. 

Copiii învaţă să citească la şcoală, dar de multe ori asociază cititul cu lecţiile 

şi temele dificile şi nu cu o activitate utilă, care construieşte mintea, sufletul şi 

spiritul, relaxantă la o înaltă calitate umană şi culturală. 

De departe cea mai eficientă metodă de a-i încuraja pe copii să iubească 

cărţile şi cititul este să le citim de mici, şi cu cît începem mai devreme cu atât 

şansele noastre, dar şi ale lor de succes sunt mai mari. 
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1 Iunie- Ziua Internaţională a Copiilor 
Prof.înv.primar : Bonca Simona- Florina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
  
 

opilăria este cea mai frumoasă, cea mai curată amintire a tuturor 

oamenilor. Ea este cea care, în clipele grele sau mai puţin frumoase pentru noi, ne 
readuce pe meleagurile frumuseţii anilor, pe când eram nişte copii. Copilăria este 
floarea cu mii de petale, cu mii de nuanţe, de frumuseţi, care ne îmbie cu 
parfumul ei şi ne duce în locul cel mai curat, mai frumos, plin de viaţă, de bucurie 
şi de voie bună, cu verdele cel crud al frunzelor şi al tulpinii ei, în universul 
minunat al anilor frumoşi, care s-au scurs atât de repede! 

Copilăria de azi şi de ieri, aureolată de perspectiva realizării celor mai 
îndrăzneţe idealuri, a inspirat pana multor scriitori, care s-au aplecat, cu 
înţelegere şi dragoste, asupra unui univers cu bogate rezonanţe afective şi morale, 
în planul expresiei artistice. Recunoştinţa copiilor din întreaga lume pentru 

bucuria unui prezent fericit şi 
a unui viitor lipsit de norii 
sumbri se oglindeşte în 
comportament şi devotament 
faţă de şcoală şi părinţi. 
Sentimentele pe care le 
trăiesc copiii, convingerea 
acestora că pot transforma în 
fapte cele mai îndrăzneţe vise, 
se conturează prin operele 
multor scriitori. 

 Atât în copilăria lui 
Nică cât şi în copilăria lui 

Tom Sawyer, se pot recunoaşte aproape toţi copiii prin faptele, trăsnăile, păţaniile 
lor, cât şi prin bogata imaginaţie cu care sunt dotaţi. Copilăria este şi va fi sursa 
de inspiraţie a mai multor scriitori ce au relatat inocenţa, dar şi curajul copiilor. 
Printre aceştia se numără Ion Creangă cu Amintiri din copilărie, această operă 
însemnând pentru toată lumea, o temă - copilăria, un personaj - Nica a lui Stefan 
a Petrei Ciubotarului, un spaţiu paradisiac - satul Humuleşti. Familia, şcoala, 
prietenii, soţiile reprezintă universul copilăriei lui Nică despre care poate vorbi 
orice elev. Una dintre temele întâlnite în Amintiri este şi cea a copilăriei, jocului şi 
joacă, şi semnificaţiile ei. Această temă este evidenţiată cel mai bine prin limbajul 
folosit de autor, prin tehnica narativă care-l face mereu pe cititor să-şi continue 
opera, stârnindu-i curiozitatea şi umorul în universul humuleştean care 
reprezintă familia, bucuriile, jocurile, fericirea, o existenţă într-o colectivitate 
prietenoasă, o viaţă sub semnul tradiţiei care presupune şi sărbătoare, dar şi 
muncă. Învăţând - prin intermediul alegoriei, umorului şi satirei – ce e rău şi ce e 
bine, ce e frumos şi ce e urât în comportamentul unor semeni, copiii vor şti să 
discearnă valorile adevărului şi a frumosului, în viaţa lor de fiecare zi.  

Nimic nu se compară cu naivitatea şi fericirea copilăriei. Aceasta ne este 
prezentată pe scurt prin micul univers al ei, al copilăriei, cu toţi cei care făceau 
parte din ea când toate erau frumoase şi toţi erau sănătoşi, când la oricare copil 

C 
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viaţa este frumoasă în anii cei dintâi ai vieţii. 
 1 iunie reprezintă Ziua Copilului, ziua în care toţi copiii trebuie să se simtă 

bine, să primească cadouri, să se distreze împreună. În această zi, fiecare dintre 
noi îşi aminteşte de momentele frumoase ale copilăriei, întorcându-se cu gândul 
în trecut sau retrăind-o prin ochii oricărui copil. 

 Ziua Copilului este o sărbătoare care ne îndeamnă să ne minunăm şi să ne 

bucurăm de fiecare zi şi clipă a vieţii, precum cei mici. Să sărbătorim alături de 
copiii, nepoţii, fraţii sau vecinii noştri şi să ne lăsăm inspiraţi de bucuria 
lucrurilor simple sau … să nu uităm de copilul din noi. Aşadar, această zi este un 
bun prilej pentru a uita de toate grijile, de a ne aminti de „cea mai frumoasă 
iluzie” … copilăria. 

Copilăria, leagăn al tuturor visurilor ce mai târziu, pentru mulţi vor deveni 
realitate, este perioada cea mai brăzdată de cele mai multe curiozităţi şi întrebări, 
descoperiri şi de ce nu, de cele mai multe bucurii. Anii copilăriei sunt anii de care, 
la un moment dat al 
vieţii, fiecare îşi 
aminteşte cu bucurie 
sau nostalgie. Fiecare 
găseşte undeva, într-
un colţişor al inimii 
bine păstrat, atâtea 
lucruri minunate încât 
te întrebi: eu am fost 
acel copil? Unde oare 
mai întâlnim jocurile 
de altădată, râsetele, 
chiotele pline de 
voioşie şi nevinovăţie, 
decât în anii copilăriei. 
Fiecare copil este „o rază de lumină'', fiecare copil este „o floare'', în marea grădină 
de flori a lumii întregi, fiecare copil are un suflet care este încredinţat în mâinile 
dascălului pentru a-l modela, pentru a-l forma, încuraja şi şlefui să ajungă la cel 

mai înalt grad de strălucire. 
 Cine poate fi mai mândru decât un dascăl care atunci când peste ani îşi 

vede „copiii'' realizaţi şi „şlefuiţi'' va putea spune: „au fost şi sunt copiii mei''. 
Menirea dascălului, consider că este de a lumina fiecare suflet de copil, de a sădi 
iubire, preţuire, dragoste şi adevăr prin tot ceea ce face, de a aşterne un zâmbet 
pe buzele tuturor copiilor, de a privi cu seninătate în ochii lor şi a primi drept 
mulţumire aceeaşi privire senină, blândă şi sinceră. În universul lor, e sărbătoare-
n fiecare zi, atunci când sunt înconjuraţi cu blândeţe şi iubire, când primesc un 
îndemn, o vorbă aleasă, când se „adâncesc'' în minunata lume a poveştilor şi în 
neegalatul mister al jocului. 1 iunie, este o zi de sărbătoare pentru toţi copiii 
lumii. 

 Pentru ca ei să înţeleagă acest lucru am organizat diverse activităţi prin 
care să cunoască aspecte din viaţa şi cultura altor popoare, să întindă mâinile şi 
să atingă alte „mânuţe negre, mâini subţiri şi albe, mânuţe galbene, mânuţe 
arămii'', să împărtăşească sentimente alese alături de „Neuşi'' sau să dăruiască 
din suflet o jucărie sau un alt dar oricărui alt copil din lume. Cine oare pot fi mai 
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potriviţi decât copiii prin inocenţa lor de-a aduce mesajul păcii în lumea-ntreagă, 
de a spune hotărât: „Noi vrem pace!'', „Noi vrem soare!'', „Noi vrem o lume a 
prieteniei!'', „Avem dreptul de-a trăi o viaţă mai bună!''.  

An de an, ziua de 1 iunie a fost specială pentru fiecare copil, o sărbătoare a 
bucuriei şi a jocului. Din activităţile desfăşurate, copiii au înţeles că pe-ntinsul 
globului trăiesc miliarde de copii diferiţi, dar egali în drepturi şi şanse, că toţi au 
dreptul să viseze, să se bucure de copilărie, să existe o prietenie fără frontiere, 
indiferent de naţionalitate şi rasă. 

Copilăria este lumea mirifică din care lipseşte tristeţea. Aici, copiilor li se 
citeşte mereu pe feţe veselia, iar grijile îi ocolesc cu încăpăţânare. În acest tărâm 
al fanteziei, buzele lor ştiu doar să râdă, iar sufletele lor zboară precum fluturii 
suavi în lumina caldă a soarelui de primăvară. Inocenţa cu care copiii îşi trăiesc 
copilăria este asemenea gingăşiei prin care florile gustă din splendoarea vieţii. 
Copilăria este o mişcare spre înainte, o plecare spre orizonturi multiple, o 
plenitudine de proiecte, o îndrăzneală. Mai târziu, acest elan se va supune, mai 
mult sau mai puţin strict, structurilor sociale, se va amesteca în colectivitate. 
Copilăria este însă, vârsta fericită, vârsta speranţei şi a visului. Copilul este fiinţa, 
singura fiinţă care trăieşte în ea însăşi. Fără îndoială, se poate spune că, din acest 
punct de vedere, sunt mulţi copii printre adulţi. Şi acest lucru este adevărat. 
Trebuie să spunem chiar că omul nu valorează decât prin acest rest de copilărie 
pe care-l păstrează în sinea lui ca o preţioasă comoară. A fi om, într-adevăr om, 
înseamnă totdeauna a rămâne puţin copil. Copilul trăieşte în el însuşi, dar 
aceasta se întâmplă într-un mediu închis şi bine păzit de barierele cu care adultul 
înconjoară frageda copilărie pentru a o apăra. Copilul nu cunoaşte asprimea 
existenţei, a realităţii concrete, nici a realităţii sociale. El nu cunoaşte grija 
salariului zilnic, nu cunoaşte valoarea timpului. Copilul trăieşte în el însuşi, într-o 
lume artificială pe care adultul i-a construit-o. Părăsirea copilăriei aduce 
întotdeauna regrete, căci asta înseamnă a părăsi ţărmul pentru a te avânta în 
mare. A părăsi copilăria înseamnă a te înăspri, înseamnă a suferi. Copilăria este 
vârsta confruntării cu necunoscutul, vârsta mirării şi a curiozităţii incluse în 
întrebătoarele şi numeroasele sale aventuri de cunoaştere concentrate în repetatul 
„de ce?” şi „cum?”, în înariparea cunoaşterii prin imaginaţie ce-l caracterizează şi 
îi deschide porţile previzibilului şi ale creaţiei ca funcţie a existenţei. Faptul că 
principalele trăsături ale personalităţii adultului sunt determinate nu numai de 
constituţia genetică, ci de experienţele trăite de individ în primii săi ani de viaţă, 
arată că evenimentele copilăriei au o importanţă capitală pentru dezvoltarea 
armonioasă ulterioară. 

Dacă, în majoritatea lor, evenimentele copilăriei sunt fericite, pozitive, 
încurajatoare, atunci ele dau copilului încredere în viitor şi în cei din jur; 
dimpotrivă, dacă sunt neplăcute, nefericite, inhibitive, atunci ele îl lasă să creadă 
că lumea este rea şi neprimitoare să ducă el, pur şi simplu, este nedorit copilăriei. 
Nu poţi fi copil decât o singură dată în viaţă, dar poţi păstra spiritual aventuros şi 
inocenţa până la vârsta senectuţii şi mai departe. Universul copilăriei este magic. 
Nu există spaţiu şi timp, toate evenimentele se petrec într-un prezent continuu şi 
într-un singur loc: aici. Până mâine e atât de departe!! Perceperea lumii este 
diferită. Există mamă, tată şi ceilalţi oameni, de multe ori străini, iar cu străinii 
nu ai voie să vorbeşti. Când eşti copil toate visele pot deveni realitate, trăieşti cu 
emoţie maximă fiecare întâmplare şi eşti fericit.  
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Copilăria e un univers deziderat, unde prietenia nu e niciodată falsă, unde 
jocurile banale se transformă în cele mai aventuroase piese de teatru, iar jucăriile 
sunt actorii profesionişti; universal în care imaginaţia nu are limite, iar fericirea e 
surprinsă în cele mai neînsemnate lucruri. Cât de uşor crezi poveştile inventate de 
cei mari, acele istorioare ce îţi transform copilăria în magie şi mister. Frumoasă, 
fascinantă, magică, vârsta inocenţei rămâne în suflet şi ne vom aminti cu drag de 
ea tot restul vieţii. 

Purtăm în noi anii aceiaşi uneori, mari fiind, redescoperim bucuria de a fi 
copii, de a ne manifesta ca ei atunci când primim un cadou, sau când ni se 

împlinesc visele cele mai îndrăzneţe. 
Rămânem cu amintirile, cu un strop de 
regret şi cu copilul de odinioară, uitat 
într-un colţ prăfuit al sufletului. Copilăria 
este cea mai frumoasă perioadă din viaţa 
fiecăruia, reprezentând vârsta inocenţei şi 
a candorii. Jocul şi joaca sunt elemente 
caracteristice copilăriei, ele îi dau farmec, 
reprezentând o modalitate prin care copiii 
pot descoperi lumea înconjurătoare şi 
totodată minunatele lucruri pe care 
copilăria le poate oferi. Aceste elemente se 
află într-o legătură foarte strânsă: prin 
joc, copiii descoperă lumea, iar adulţii se 
întorc la perioada copilăriei, redescoperim 
acea vârsta a inocenţei. Copilul evoluează 
pe o scenă a sa – imperiu al jocului – pe 
care se mişcă, gesticulează şi, mai ales, 
vorbeşte. El apare în ipostaza de actor al 
propriului joc, trăieşte jucându-şi 
propriul rol şi jucând, totodată, toate 
celelalte roluri. În această ipostaza este 
înzestrat cu trăsăturile permanente ale 
sufletului infantil: fantezia, plăcerea 
jocului, curiozitatea, sentimental 
libertăţii. În ultimă instanţă, jocul 

înseamnă pentru copil libertate de desfăşurare. Din această pricină, atmosfera 
generală a universului copilăriei este senină, ca şi cum mereu ar fi sărbătoare.  

Copilăria este un loc şi un timp al fericirii, insula de nemurire luminată de 
soarele primei vârste. Este un spaţiu al fericirii şi al veseliei continue, în care 
realitatea este înlocuită cu un spaţiu imaginar şi ideal. Este un timp mitic şi 
fericit, în care visul devine realitate, iar realitatea devine basm. 
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Parteneriatul şcoală-familie – primul pas spre reuşita şcolară 

Prof.înv.primar: Cucu  Nadia Mihaela  

Liceul cu Program Sportiv 

 

Pentru părinţi, prima zi de şcoală e momentul în care ei trec de la statutul 

de primi educatori (familia fiind prima şcoală a copiilor) la cel de parteneri ai 

şcolii. Aceasta nu înseamnă că rolul părinţilor în educaţia copiilor s-a încheiat, ci 

doar că începe o nouă etapă în care părintele împarte acest rol cu învăţătorul, iar 

mai târziu cu profesorii. Părinţii continuă educaţia copiilor în familie, dar odată cu 

începerea şcolii apare nevoia de colaborare cu aceasta, chiar de implicare activă în 

cadrul ei. 

Atunci când cele două medii educaţionale (şcoala şi familia) se completează 

şi se susţin, ele pot asigura, într-o mare măsură, o bună integrare a copilului în 

activitatea şcolară, dar şi în viaţa socială. Cercetările realizate în domeniul 

educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când 

părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire 

a performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea 

ratei de abandon şcolar sau chiar a scăderii delicvenţei juvenile. 

Oricare ar fi aşteptările, esenţială este încrederea. Părinţii trebuie să aibă 

încredere în cadrele didactice, dar şi să aibă grijă să nu proiecteze asupra copiilor 

propriile amintiri neplăcute pe care le-ar putea avea din perioada şcolii. Ei trebuie 

să le recunoască cadrelor didactice un profesionalism pe care ei nu îl au, 

pedagogia fiind o adevărată meserie, nu doar o simplă ocupaţie. 

Activitatea didactica de bună calitate constituie un suport pentru progresul 

constant al copilului în plan psihic şi social. Copilul îşi va dezvolta potenţialul 

nativ în măsura în care şcoala va reuşi să îl identifice corect, să îl cultive, dar nu 

va omite să se implice în modelarea influenţelor care nu aparţin orei de curs. 

Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga 

societate. Colaborarea între toţi factorii educaţionali, în primul rând între şcoală şi 

familie este stringentă. Şcoala nu-şi poate realiza pe deplin sarcinile, daca nu 

cunoaşte condiţiile familiale de muncă şi viaţă ale copiilor. 

Parteneriatul între şcoală şi familie şi-a demonstrat eficienţa pretutindeni 

unde a fost aplicat, dacă s-au respectat anumite condiţii de realizare a acestuia: 

părinţii să fie percepuţi de către cadrele didactice ca persoane active şi valoroase 

pentru educarea copiilor; părinţii să se implice în mod concret în luarea de decizii 

referitoare la activităţile extraşcolare, la modificarea orarului, la stabilirea 

disciplinelor opţionale; responsabilitatea pentru evoluţia copilului să fie împărţită 

între şcoală şi familie. 

Părinţii nu pot cunoaşte pe deplin psihologia copilului lor, daca nu află şi 

modul lui de comportare în condiţiile şcolare. Activitatea de acasa este o 

continuare a activităţii pedagogice de la şcoală şi invers – activitatea de la şcoală 
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este o continuare a activităţii de acasă. 

La şedinţele cu părinţii am vorbit pe larg despre modul în care aceştia îşi 

pot ajuta copiii la învăţarea lecţiilor, dar mai ales la controlul temelor pentru 

acasă. Copilul nu trebuie să vină la şcoală cu temele nefăcute. De aceea, părinţii 

trebuie să cunoască cum se controlează şi cum poate fi ajutat copilul în cazul în 

care întâmpină unele greutăţi în rezolvarea lor. 

Totodată, părinţii trebuie să cunoască dacă copilul lor are un comportament 

corect faţă de învăţător şi faţă de colegii de clasă, dacă purtarea lui pe stradă sau 

în alte locuri, în afara şcolii este corespunzătoare. 

Din experienţa pe care am avut-o până în prezent, mi-am dat seama că 

există familii care se mândresc cu atitudinea severă faţă de copii. Severitatea este 

necesară, dar cu măsură, altfel copilul creşte timorat de gândul pedepsei, începe 

să mintă şi se îndepărtează de părinţi. 

Severitatea exagerată îşi va lăsa amprenta asupra personalităţii în formare a 

copilului.  La celălalt pol, se află părinţii super protectori, cei care se învârt în 

jurul poftelor copilului. Un astfel de copil va ajunge un egoist, pentru că în familia 

sa, el a cunoscut numai drepturi, nu şi îndatoriri. Cu aceşti copii se lucrează 

foarte greu şi devin dificili, deoarece ei cred că şi la şcoală vor avea parte de 

aceleaşi privilegii. 

Obiectivul primordial al parteneriatului şcoală–familie îl reprezintă obţinerea 

succesului şcolar. Evoluţia pozitivă în planul activităţii şcolare se exprimă prin 

termenii de progres, reuşită şi succes şcolar. Progresul – arată obţinerea anumitor 

stări calitative superioare în raport cu o perioadă comparată. Poate fi continuu 

sau periodic. Reuşita şcolară se referă la nivelul de realizare a unui obiectiv 

propus pentru o durată mai mare de timp. Succesul şcolar se exprimă prin 

raportarea performanţelor elevului la cerinţele programei şcolare şi la finalităţile 

învăţămantului. Un parcurs şcolar negativ este reflectat de termenul de insucces 

şcolar. 

Şcolarul are nevoie acasă de un mediu de viaţă în care să se simtă în 

siguranţă. Într-un climat educativ bun, părinţii sunt calmi, înţelegători, afectuoşi, 

destul de flexibili în raporturile cu copilul, fără însă a-i satisface orice capriciu. 

Copilul simte că părinţii se ocupă de el, că sunt interesaţi de necazurile şi 

problemele lui, ca şi de rezultatele şcolare. Familia este un cadru de disciplină 

ferm, în care şi copiii şi părinţii împărtăşesc acelaşi nivel de exigenţă. 

Studiile arată că într-un climat familial pozitiv, copiii sunt originali şi 

spontani, se descurcă singuri, dovedind autonomie, îşi exprimă dorinţa de a 

creşte, de a se impune şi de a fi conducători; ştiu să se apere, doresc să înfrunte 

dificultăţile, sunt perseverenţi în realizarea unor scopuri. 

Pentru a-mi da seama de interesul ce-l manifestă fiecare părinte pentru 

şcoală, am dat un chestionar părinţilor, cu diferite întrebări: „Sunteţi mulţumiţi 

de condiţiile şcolare în care copilul dvs. îşi desfasoară activitatea?”, „Îl 

supravegheaţi zilnic la efectuarea temelor?”, „Copilul dvs. are acces la informaţie 
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(calculator, internet)?”,  „Care credeţi că este punctul lui forte?”, „Este înscris la 

vreo activitate extraşcolara?” etc. După acest chestionar, mi-am putut da seama 

care sunt părinţii interesaţi, în adevăratul sens al cuvântului, de şcoală, de 

viitorul copilului. 

Aş putea concluziona astfel: „şcolarul are nevoie acasă de un cadru general 

de viaţă în care să se simtă în siguranţă. Pentru aceasta, el are nevoie de părinţi 

calmi, înţelegători, afectuoşi, maleabili în raporturile cu copilul, fără a da dovadă 

de slăbiciune. El are nevoie să simtă că părinţii se ocupă de el, că iau parte la 

micile lui necazuri şi la problemele care îl interesează şi că nu se dezinteresează 

de ceea ce se întamplă la şcoală”( M. Gilly). 

Este o sarcină a şcolii, a învăţătorului, în special, să identifice situaţiile 

„dificile” din famiile copiilor, să dirijeze strategiile educative în favoarea elevului şi 

mai ales să conştientizeze faptul că relaţia de parteneriat şcoală–familie este 

determinantă în obţinerea performanţelor şcolare. 

În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultăţi de ordin comportamental 

(întâlnite atât la părinţi, dar şi la cadrele didactice) sau de ordin material (se cere 

un surplus de efort din punct de vedere material sau de timp). Aceste dificultăţi 

pot apărea din părerile diferite privind responsabilitatea statului şi a familiei cu 

referire la educaţia copiilor, impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale 

copilului, participarea la gestionarea şi procesul decizional din şcoală, dar şi 

randamentul pedagogic al cadrelor didactice sau lipsa de timp a părinţilor. 

Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat ca părinţii să 

ia legătura cu şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii 

sau atunci când copiii se confruntă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe 

la toate evenimentele importante ale şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, 

spectacole etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea educaţiei 

în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru participarea la cursuri 

cu caracter educativ realizate pentru părinţi. 

O altă piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală-familie o reprezintă faptul 

că unele familii se simt neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi 

chiar intimidate de cadrul didactic. Una din cauze este educaţia limitată a 

părinţilor, sau chiar nivelul lor de alfabetizare. În această situaţie, cadrele 

didactice trebuie să înţeleagă nivelul de disponibilitate existent pentru implicarea 

părinţilor în activităţile şcolare, dar şi să-şi adapteze strategiile pentru a contribui 

la realizarea unui parteneriat reuşit între şcoală şi familie. 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune 

condiţii şi, implicit, succesul în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul 

educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă 

partenerului respectul şi încrederea cuvenită. 
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Minte sănătoasă în corp sănătos – un opţional pe placul copiilor 
Prof. înv. primar Dobrei Mirela 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

 
 MOTTO: „Un om sănătos este cel care simte puternic şi în siguranţă” 
                                                                                                 Larousse 
  

Sănătatea este o stare de bine fizic, psihic, social, un drept fundamental al 
omului, esenţial pentru dezvoltare socială şi economică. 
 Determinanţii stării de sănătate sunt pacea, adăpostul, educaţia, 
securitatea socială, relaţiile sociale, alimentaţia, venitul, puterea familiei, 
ecosistemul stabil, utilizarea adecvată a resurselor, respectul pentru drepturi  
umane etc. 
 Cea mai mare ameninţare la adresa sănătăţii este sărăcia. 
 Prin prezentul opţional vom pune accentul pe informarea părinţilor şi 
copiilor cu privire la sănătate, alimentaţie, salubritatea mediului înconjurător, 
prevenirea accidentelor, dezvoltarea măsurilor preventive de sănătate, de asistenţă 
a părinţilor şi de educare. 
 Pornind de la aceste considerente, de la  importanţa pe care sănătatea o are 
în viaţa fiecăruia dintre noi, de la obiectivele tematice cuprinse în Programa 
Activităţii Instructiv-Educative din Grădiniţă, propunem abordarea acestei teme 
complexe ca subiecte de dezbatere, studiu, reflectare şi nu numai. 
 Sistemul educaţional reprezintă un domeniu ideal pentru promovarea 
sănătăţii. 
 Promovarea sănătăţii are la bază crearea unui ambient şi a unor spaţii 
sigure şi sănătoase, propice vieţii de zi cu zi, muncii, studiului, dezvoltării. 
 Temele pe care le punem în discuţie se referă la necesitatea educaţiei pentru 
sănătate în grădiniţă, la conţinutul ei, dar prezintă şi o serie de deprinderi pentru 
sănătate specifice vârstei. Pentru a înţelege mai bine cât de importantă este 
sănătatea pentru noi toţi, dar mai ales pentru copilul mic, am efectuat o vizită la 
Cabinetul doamnei doctor Magda Grindeanu. După un tur al cabinetului, aceasta 

le-a vorbit copiilor despre importanţa legumelor şi fructelor în alimentaţie, la ce ne 
folosesc în alimentaţie, la ce ne foloseşte laptele în alimentaţie, le-a reamintit 
principalele reguli de igienă personală . 
 Doamna doctor a fost de asemenea de acord să vină în vizită la noi. La 
cererea doamnei doctor au participat şi copiii grupei pregătitoare A. Ea le-a vorbit 
părinţilor despre importanţa vizitelor medicale la primele simptome ale unei boli; 
ale efectelor secundare a excesului de medicamente (antibiotice), fără prescripţia 
medicului; cum pot să întărească sistemul imunitar al copiilor lor. 
 De asemenea am efectuat şi o vizită la Cabinetul stomatologic, deoarece 
mulţi copii nu au foost niciodată la un control stomatologic. Domnul dr. Tomoiagă 
Ioan le-a prezentat copiilor cabinetul, ustensilele, le-a demonstrat cum se face un 
periaj corect al dinţilor, spunându-le de ce este importantă vizita la Cabinetul 
stomatologic mai ales la vârsta lor, iar în final copiii au primit pliante. 
 Lucrăm şi cu medic logoped, deoarece în grupă avem copii cu probleme de 
vorbire. 
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 Din  copilărie, fiecare trebuie să se preocupe de sănătatea sa. O persoană 
sănătoasă trăieşte în armonie cu sine, cu semenii, cu mediul înconjurător. Omul 
sănătos poate munci, gândi şi crea pentru el, dar şi pentru ceilalţi. 
 Cel care are grijă de sănătatea sa este puternic. 
 Igiena te ajută să-ţi păstrezi sănătatea. Dacă vei învăţa şi vei respecta 
regulile de igienă, vei fi un copil sănătos. Regulile de igienă se referă la igiena 
individuală. 
 Igiena individuală se referă la curăţenia corporală. Igiena individuală are un 
înţeles mai larg. Igiena individuală a preşcolarului se referă la igiena individului, 
dar şi la igiena vestimentaţiei, a alimentaţiei, a regimului de activitate şi de 
odihnă, a „călirii” organismului. 
 Fiecare copil trebuie să cunoască şi să aplice unele reguli de igienă pentru a 
avea un corp sănătos. 
 Regulile de igienă corporală te învaţă cum să-ţi îngrijeşti pielea, mâinile, 
picioarele, părul, ochii, urechile, nasul, dinţii. 
«Dacă vei respecta întotdeauna aceste reguli, vei fi sănătos pentru că 

mama sănătăţii este curăţenia.» 

Sfaturi pentru igiena pielii: 

 Foloseşte apa şi săpunul pentru a-ţi menţine pielea curată; 

 Fă un duş în fiecare seară; 

 În fiecare săptămână, fă cel puţin o baie; 

 Protejează-ţi piele de lovituri, zgârieturi, tăieturi; 

 Cere ajutorul adulţilor când te răneşti; 

 Foloseşte îmbrăcăminte adecvată vremii de afară; 

 Evită contactul cu substanţe toxice sau fierbinţi; 
Pielea murdară favorizează înmulţirea microbilor care provoacă unele boli: 

furunculi, eczeme, ş.a. 
Sfaturi pentru igiena mâinilor: 

 De fiecare dată după ce mănânci, spală-te pe mâini; 

 Nu uita să-ţi speli mâinile de fiecare dată după ce foloseşti toaleta; 

 Curăţă-ţi unghiile cu ajutorul unei periuţe de fiecare dată când se 

murdăresc; 

 Taie-ţi scurt unghiile; 
Pe mâinile murdare sunt microbi care pot ajunge în organism, provocând 

apariţia unor boli: hepatita, dizenteria, ş.a. 
Sfaturi pentru igiena urechilor: 

 Spală-ţi zilnic urechile cu apă şi săpun; 

 După spălare, şterge-ţi urechile cu colţul unui prosop curat şi moale; 

 Nu introduce nici un obiect în ureche, deoarece îţi poţi pierde auzul; 

 Nu asculta televizorul, radioul, casetofonul etc. ,cu sonorul dat tare. 
Sfaturi pentru igiena părului: 

 Spală-te pe cap săptămânal cu apă caldă şi şampon/săpun; 

 Piaptănă părul de mai multe ori pe zi (obligatoriu dimineaţa şi seara); 

 Nu împrumuta pieptenul sau peria de păr personală ; 

 Nu folosi pieptenul sau peria de păr de la alte persoane. 
Sfaturi pentru igiena ochilor: 
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 Foloseşte un prosop propriu şi întotdeauna curat numai pentru 
ştergerea ochilor; 

 Când ştergi ochii mişcă încet prosopul şi nu apăsa; 

 Niciodată să nu-ţi freci ochii cu mâinile; 

 Cere ajutorul celor mari dacă te loveşti la ochi sau dacă îţi pătrunde 
un obiect în ochi (geană, firicele de praf, gunoaie, insecte etc.); 

 Anunţă-i pe cei mari pentru orice modificare observată la ochi; 

 Ai grijă să ai întotdeauna la tine o batistă numai pentru ochi; 
Sfaturi pentru igiena nasului: 

 Şterge-ţi nasul întotdeauna cu o batistă de unică folosinţă; 

 Suflă nasul, separat pe fiecare nară; 

 Nu ai voie să-ţi ştergi nasul cu mâna ; 

 Nu introduce degetele în nas; 

 Strănută numai în batistă; 

 Anunţă-i pe cei mari în cazul unor hemoragii sau lovituri la nas. 
Sfaturi pentru igiena buco–dentară: 

 Spală-te pe dinţi după fiecare masă; 

 Ţine capul sus, când îţi perii dinţii, şi nu aplecat peste chiuvetă 
pentru a „nu pierde’’ pasta de dinţi ; 

 Perie-ţi dinţii şi pe partea exterioară, şi pe cea interioară, prin mişcări 
verticale (de la origine spre margine), iar măselele prin mişcări 
circulare; 

 În timpul periajului mişcă mâna din încheietură şi nu din cot; 

 După periaj, clăteşte-ţi gura cu apă; 

 Nu împrumuta nimănui şi de la nimeni periuţa de dinţi, 

 Nu zdrobii cu dinţii alimente sau obiecte tari (bomboane, oase, nuci, 
alune etc.) 

 Nu introduce în gură creioane, pixur, sau alte obiecte; 

 Nu mânca bomboane sau alte dulciuri înainte de culcare (în nici un 
caz să nu adormi cu bomboane sau cu guma de mestecat în gură); 

 Cere ajutorul celor mari (părinţii, stomatologul) dacă te-ai lovit la 

gură, te dor dinţii sau măselele, observi apariţia cariilor; 

 Aminteşte-le celor mari că trebuie să te ducă periodic (la trei, şase 
luni) pentru control la medicul stomatolog. 

 

IGIENA VESTIMENTAŢIEI 

 Omul, spre deosebire de animale, îşi acoperă corpul cu haine pentru a-l 
proteja de frig, căldură, umezeală, vânt, praf, microbi. 
 Îmbrăcămintea (cea care alcătuieşte vestimentaţia) are rolul de a proteja 
organismul de pericole şi de a menţine uniformă temperatura corpului. 
 Îmbrăcămintea trebuie să se încadreze în regulile de igienă pentru a 
contribui la menţinerea sănătăţii omului. De aceea, îmbrăcămintea trebuie să fie 
curată, potrivită vârstei şi anotimpurilor. Aceleaşi condiţii trebuie să îndeplinească 
şi încălţămintea. 
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 Sfaturi pentru îngrijirea vestimentaţiei: 

 Perie hainele afară, ci nu în cameră, pentru a nu împrăştia praful; 

 Ai grijă să-ţi perii hainele de stradă imediat după dezbrăcarea lor, nu le 
purta în casă deoarece ele sunt o sursă de microbi şi praf proveniţi din 
locurile publice; 

 Hainele de casă şi cele de joacă trebuie să fie uşoare şi comode; 

 La culcare îmbracă-te cu pijamaua /cămaşa de noapte; 

 Îngrijeşte-ţi încălţămintea, curăţând-o de fiecare dată după folosire; 
IGIENA LOCIUNŢEI ŞI A SĂLII DE GRUPĂ 
 Acasă:  

 În orice anotimp dimineaţa şi seara, deschid fereastra pentru a aerisi   
camera; 

 dată pe zi, scot la aer lenjeria de pat şi pijamaua; 

 Dimineaţa şi seara îmi aranjez singur(ă) patul; 

 Îmi plac plantele de cameră şi le îngrijesc; 

 Îmi aşez jucăriile în ordine, într-un loc special;  

 Nu intru în cameră cu încălţămintea de stradă; 
 Sfaturi pentru igiena locuinţei: 

 Nu sta într-o cameră în care sunt deschise în acelaşi timp fereastra şi 
uşa, deoarece se produce curent şi te poţi îmbolnăvi; 

 Camerele trebuie să fie luminoase deoarece în casa unde nu intră soarele 
pe fereastră, intră doctorul pe uşă; 

 Nu sta, şi mai ales nu dormi într-o cameră plină de praf, fum sau miros 
urât; 

 Pentru a păstra umiditatea într-o cameră încălzită, se pune un vas cu 
apă pe sursa de căldură (calorifer, sobă); 

 Sfaturi pentru igiena grupei: 

 Nu strica mobilierul, pereţii şi orice obiect din grupă; 

 Adu o plantă pentru grupa ta ; 

 Ajută la îngrijirea plantelor din grădiniţă; 

 Apelează la cei mari pentru aerisirea camerei tale, dar şi a sălii de grupă. 
 Reguli de igienă privind programul de odihnă: 

 Fiecare trebuie să aibă un program de odihnă activă – prin joc, mişcare, 
vizionări de spectacole; 

 Nu se vizionează în timpul liber filme sau spectacole care să-i înfricoşeze 
pe copii; 

 Preşcolarii îşi vor petrece timpul liber în locuri unde să se simtă bine 
(climat prietenesc, de apropiere şi înţelegere, de calm, de încredere); 

 Sfaturi privind odihna: 

 Obişnuieşte-te să te culci şi să te scoli la aceleaşi ore. Astfel te vei trezi 
mai uşor, mai odihnit, mai bine dispus. 

 Nu adormi cu lumina aprinsă pentru că te vei trezi obosit; 

 Nu te culca imediat după masa de seară, ci fă o plimbare sau roagă-te; 

 Sâmbăta şi duminica trezeşte-te mai târziu; 

 Sâmbăta şi duminica joacă-te, fă plimbări în aer liber, desfăşoară 
activităţile preferate; 
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 În vacanţă, odihneşte-te jucându-te, plimbându-te, făcând excursii, 
sport, pictând, modelând, cântând, ajutând în gospodărie, mergând la 
spectacole etc. 

 
Călirea organismului prin influenţa mediului natural 

 Călirea organismului este influienţată de unii factori naturali, cum ar fi: 

aerul, apa, soarele . 
 Organismul copiilor este mult mai sensibil decât cel al adulţilor. De aceea 
trebuie să te preocupe cât îţi căleşti organismul, adică să măreşti rezistenţa 
acestuia faţă de schimbările ce se produc în natură şi faţă de microbi, epidemii 
ş.a. 
 Călindu-ţi organismul, devii mai rezistent la boli, vei fi mai sănătos. 
 Băile de aer (plimbări, sport, în aer liber, excursii, expediţii, activitate /odihnă 
cu ferestrele deschise în sezonul cald etc.) te ajută să ai un organism sănătos. 
 În timpul băilor de aer, exerciţiile de respiraţie te vor ajuta la întărirea 
sănătăţii. 
 Apa are un efect pozitiv asupra circulaţiei sângelui, asupra rezistenţei 
organismului la îmbolnăviri şi asupra poftei de mâncare. 
 Soarele ne dă sănătate nu doar lumină şi căldură. 
 Călirea organismului cu ajutorul soarelui cere o atenţie mult mai mare. 
 Soarele face bine corpului contribuind la întărirea oaselor şi a muşchilor, 
îmbogăţind circulaţia sângelui, crescând pofta de mâncare. 
 Soarele contribuie la dezvoltarea ta, la mărirea rezistenţei organismului faţă 
de îmbolnăviri. 
 Sub acţiunea razelor soarelui, pielea se bronzează, devenind mai rezistentă la 
infecţii. 
 Este bine ca expunerile la soare să se facă pe tot parcursul anului, şi nu doar 
atunci când mergi la mare sau la munte. 
 Organismul trebuie pregătit din vreme în vederea expunerii la soare, pentru 
ca aceasta să nu provoace arsuri ale pielii, ci o bronzare uniformă şi sănătoasă. 
 Dacă mergi la plajă trebuie să realizezi treptat expunerea la soare, pornind de 
la două minute şi ajungând până la maximum 40 minute. 

 În timpul expunerii la soare, vei avea grijă să ai capul acoperit. 
 Expunerea la soare se face având grijă ca picioarele, să fie îndreptate spre 
soare şi nu capul. 
 Educaţia fizică şi sportul contribuie la călirea organismului şi la menţinerea 
sănătăţii aceluia care le practică. 
 La vârsta ta, gimnastica de dimineaţă, activităţile de educaţie fizică, mersul 
pe jos, jocurile în aer liber, excursiile şi expediţiile te ajută să creşti sănătos. 
 Educaţia fizică şi sportul presupun mişcarea, executarea liberă sau dirijată a 
unor exerciţii fizice şi practicarea unor jocuri cu scopul de a întări organismul. 
 Aceste activităţi contribuie la dezvoltarea armonioasă a corpului şi te ajută să 
devii puternic, prietenos şi curajos. 
  
 Igiena Alimentaţiei 

 Vieţuitoarele au nevoie de aer, apă şi hrană pentru a trăi. 
 Igiena alimentaţiei stabileşte regulile privind alimentele şi modul de hrănire. 
 Pentru a fi sănătoşi trebuie să cunoşti aceste reguli, deoarece nerespectarea 
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lor duce în mod sigur la îmbolnăvire. 
 Pentru a nu te îmbolnăvi, din alimentaţia ta nu trebuie să lipsească: laptele şi 
brânzeturile; carnea, peştele şi ouăle; legumele şi fructele; cerealele; produsele 
zaharoase; grăsimile. 
 Legumele şi fructele: 

 Conţin foarte multe vitamine: C,A,B1,B6; 

 Conţin fier, calciu şi iod, 

 Zilnic pot fi consumate: 400 g cartofi, 300 legume, 400 g fructe; 
        Cerealele şi produsele cereale: 

 Sunt bogate în vitamine şi fier; 

 Peştele conţine fosfor, iod, vitamina D; 

 Sunt sărace în calciu nu pot înlocui laptele; 

 Zilnic trebuie consumate 200 g carne sau peşte şi o jumătate de ou sau un 
ou; 

        Produsele zaharoase: 

 Aduc energie în corp; 

 Trebuie consumate cu grijă pentru că, în cantităţi mari, pot provoca 
îmbolnăvirea organismului (diabet); 

 Provoacă apariţia cariilor dentare, dacă sunt consumate în cantităţi mari şi 
mai ales seara, înainte de culcare; 

 Se recomandă maxim 80 g de produse zaharoase pe zi; 

 E de preferat consumul fructelor care conţin suficient zahăr; 

 Zahărul trebuie consumat fiert, nu doar dizolvat într-un lichid; 
        Grăsimile: 

 Aduc multă energie în organism; 

 Conţin vitamina A şi D; 

 Este recomandat consumul de unt; 

 Uleiul, untura, slănina, se vor consuma în cantităţi potrivite pentru a nu 
duce la obezitate şi /sau afecţiuni ale ficatului; 

       Sfaturi: 

 Nu servi masa în picioare sau în grabă deoarece stomacul face un efort 

mare şi se poate îmbolnăvi; 

 Serveşte masa la aceeaşi oră, fii liniştit la masă, nu citi, nu vorbi, nu privi la 
televizor în timp ce mănânci; 

 Nu mânca foarte mult la o singură masă, nu-ţi încărca stomacul şi nici nu 
bea prea multă apă sau suc dintr-o dată pentru că aşa îţi vei obosi stomacul 
şi el se va îmbolnăvi; 

 Nu vorbi în timp ce mănânci; 

 Bea apă sau suc numai după ce ai mâncat; 
  
 „O alimentaţie corectă îţi asigură sănătatea şi energia necesară pentru a 

învăţa, a te juca, a practica un sport sau o activitate preferată şi un somn 
odihnitor.’’ 
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                                     ALIMENTAŢIA COPIILOR 

  
                                  Corectă                                Incorectă 

  
 
                               Asigură  
               sănătatea organismului                        Îmbolnăveşte organismul 

 Poţi creşte normal în înălţime şi 
greutate; 

 Devii rezistent la efort (pentru a 
învăţa şi a gândi bine, a te juca, a face 
sport); 

 Poţi rezista la boli (te vei îmbolnăvi 
foarte rar şi te vei însănătoşi foarte 
repede); 

 Poţi să te adaptezi uşor la 
temperaturi foarte mari şi foarte scăzute 
(caniculă, geruri ) 

 Poţi rezista la înălţimi mari, fără a 
avea senzaţii neplăcute în avion, pe 
munte etc.; 

 Poţi deveni campion prin 
practicarea unui sport de performanţă; 

 Nu creşti, rămâi pitic ; 

 Poţi deveni slab, sau foarte gras; 

 Ţi se cariază dinţii ; 

 Stomacul, inima, ficatul, se pot 
îmbolnăvi; 

 Pot apărea boli ale pielii şi ale 
oaselor; 

 Vei resimţi lipsa de putere şi nu 
vei reuşi să gândeşti şi să înveţi bine, 
sau să te joci şi să faci sport; 

 Te poţi îmbolnăvi foarte repede 
(gripă, hepatită ş.a.) 

 
 

Ce ne spune oglinda ? 
                                                 Grupa pregătitoare A 

 
 A fost odată o oglindă fermecată care vorbea. În  acest timp  trăia un băieţel 
pe nume Bogdan. Acesta era rău, obraznic, nu asculta de părinţi, de bunici sau de 
surioara lui şi se purta foarte urât cu prietenii lui. 

 Lui Bogdan nu-i plăcea să se spele pe faţă dimineaţa când se trezea, nu se 
spăla pe dinţi după fiecare masă, se juca cu mâinile în mâncare, nu se spăla pe 
mâini când venea de afară de la joacă, ci mergea direct la masă, nu făcea ordine în 
camera lui, dormea fără pijama, nu-şi aranja patul, nu-i plăcea să se pieptene. 
 Într-o noapte, în timp ce dormea, Bogdan a fost trezit de ceva strălucitor. 
Când s-a ridicat din pat a văzut o oglindă (fermecată). Oglinda i-a spus că a venit 
din lumea poveştilor, unde sunt numai copii cuminţi şi curaţi . 
 Oglinda l-a rugat pe Bogdan să se ridice din pat şi să se privească în ea. 
Aceasta a văzut un copil cu părul nepieptănat, murdar pe faţă, cu dinţii nespălaţi, 
cu hainele murdare. Copilul nu a vrut să creadă că el este în oglindă, însă până la 
urmă l-a convins oglinda. 
 Oglinda i-a spus lui Bogdan că va rămâne fără dinţi dacă nu se va spala, o să 
se îmbolnăvească şi o să stea în spital o lună de zile şi că dacă nu se schimbă de a 
doua zi, o să-şi piardă şi familia, pentru că părinţilor nu le plac copiii răi, 
neascultători şi murdari. 
 A doua zi, Bogdan a început să facă tot ce i-a spus oglinda şi s-a transformat 
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FESTIVALULUI  ŞTIINŢEI a fost organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad, 

Consiliul Judeţean Arad, Primăria Municipiului Arad, Şcoala Generală „A. Vlaicu”, Casa Corpului 

Didactic „Alexandru Gavra”.  

În calitate de vizitatori, clasa a VIII-a a putut admira interesante experienţe, realizate de 

elevi şi profesori, din domeniile: biologie, chimie şi fizică.  Aceste experimente au fost care mai de 

care mai atractive, ca de exemplu: ,,Ţigara buclucaşă”, sau ,,Celula din jeleuri”. 

Câteva dintre experimente au fost deja cunoscute din cadrul orelor de biologie, chimie şi 

fizică, ei bucurându-se de faptul că au şi înţeles fenomenele prezentate. 

 

  Cei care au dorit, şi-au putut face ,,Testul iubirii” sau se puteau forţa să despartă 

,,Cărţile siameze”. Am mai admirat şi ,,Florile de gheaţă” crescute ,,Iarna în laborator”, precum 

şi ,,Structurile atomice din bomboane” sau ,,Casa ecologică”. 

Elevii clasei a VII-a, alături de doamnele profosoare Lucia Bogdan şi Mihaela Todoca au 

participat la festival cu experimente foarte interesante: „Celula animală – machetă ecologică”, 

„Curenţii în fluide”, „Curentul electric prin corpul uman” şi numeroase experimente privind 

presiunea hidrostatică, presiunea atmosferică şi circuitul aerului în plămâni.  

 Reîntorşi la şcoală, elevii au împărtăşit colegilor toate cele văzute, descriind amănunţit 

experimentele, ceea ce denotă că sunt foarte buni observatori, rămânându-le să ceară ajutorul 

profesorilor de fizică şi chimie pentru o mai bună înţelegere a fenomenelor. 

  
 

într-un băiat cuminte, ascultător şi curat, deoarece nu voia să-şi piardă familia. 
 Sănătatea trebuie privită ca un sistem complex de interrelaţionare a 
aspectului fizic, psihic, social, spiritual, emoţional, ocupaţional. De aceea, 
educaţia pentru sănătate nu cuprinde numai o sumă de deprinderi igienico-
sanitare, cum de multe ori suntem tentaţi să considerăm, ci un adevărat sistem 
de cunoştinţe, deprinderi, obişnuinţe, capacităţi, raportate la un anumit nivel de 
vârstă. 
 Sistemul educaţional reprezintă un domeniu ideal pentru promovarea 
sănătăţii. 
 Educaţia pentru sănătate la vârsta preşcolară, se realizează în grădiniţă, dar 
şi acasă, la ea contribuind deopotrivă educatoarele, personalul administrativ, 
copiii, familiile, cadrele medicale, prin exemple, demonstraţii, activităţi, modele, 
programe tematice dezvoltate prin parteneriat educaţional. 
 
    Bibliografie: 

 Programa Activităţilor Instructiv –Educative în Grădiniţa de Copii 

 Revista învăţământului preşcolar Nr.1-2/2003 

 Educaţia pentru sănătate în grădiniţă ,Nr.3 ,Mai 2003, Baia –Mare 

 Educaţia pentru sănătate ,Direcţia Sanitară Maramureş ,Editura Medicală Bucureşti ,1983 

  

Festivalul ştiinţei, 2016 
Director prof. Bogdan Lucia 

prof. Todoca Mihaela 
Liceul cu Program Sportiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tribuna sportivului ,  nr.  9                                                         An şcolar 2015/2016  

 

 
29 

 

Înainte de-a fi mentor, am fost discipol! 
prof. Szakacs Nadina Maria 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

“Ca să fii dascălul altora, trebuie să fi fost tu însuţi ucenic, destulă vreme!” –                
                                                                                                proverb latin 
 

Doar atunci vom reuşi să-i formăm pe alţii, când ne-am desăvârşit pe noi 
înşine. Altfel, nu putem pretinde disciplină, perseverenţă, rezultate.  

M-am îngrijit ca mai întâi să-mi  formez eu o cultură. Şi încă n-am terminat, 
fiindcă la rându-mi, mă formez în continuare. Am citit ca să cunosc, ca să trăiesc, 
ca să pot din ceea ce am simţit ţi-am devenit citind, să transmit mai departe. 

Copiii imită. Şi-atunci, cel mai bun lucru care ne rămâne de făcut este să le 
oferim exemplul personal şi să ne asigurăm că pe acel model, ei înşişi se vor putea 
construi frumos şi sigur. 

Cred şi mi se demonstrează zilnic în activitatea mea că atunci când îţi 
propui ceva, imposibil să nu se realizeze. Măcar o parte din ceea ce ţi-ai propus, 
iar acea parte să constituie un punct de plecare spre ceea ce urmează să realizezi. 

Marea noastră greşeală este că aşteptăm realizări, rezultate dintr-odată. 
Greşim! Ar trebui să ne bucurăm de fiecare reuşită, impuls, oricât de mici ar fi 
acestea. Fiindcă cu paşi mărunţi, dar siguri, se construiesc lucrurile mari, care 
contează cu adevărat. 

De aceea, trebuie multă răbdare şi dragoste în ceea ce faci, iar acea dragoste 
să o simtă şi cel de lângă tine, cel cu care lucrezi şi din partea căruia ai unele 
aşteptări. 

Ca mentor ai un rol foarte important în formarea discipolului şi în acelaşi 
timp, o mare răspundere. 

Trebuie să ai mereu conştiinţa faptului că răspunzi de formarea, respectiv, 
ghidarea acelei persoane şi că uneori rolul acesta nu este uşor, mai ales dacă la 
un moment dat va rezulta că ai avut o contribuţie decisivă în ceea ce priveşte 
parcursul în viaţa cuiva. 

Ai datoria de a cunoaşte nevoile celuilalt, pentru a găsi cea mai potrivită 
abordare în ceea ce-l priveşte. 

Acest lucru te va ajuta să selectezi cu atenţie informaţiile pe care doreşti să 
le transmiţi, care este modalitatea potrivită pentru transmiterea acestora, care ar 
putea fi exemplele potrivite care ar putea însoţi aceste informaţii. Şi este 
important ce deprinderi îi formezi celuilalt, ce trezeşti în el. 

De asemenea, este foarte important să ştii care sunt momentele cheie în 
care poţi face apel la capacităţile de gândire ale discipolului, în vederea dezvoltării 
gândirii sale logice, dar şi a cunoaşterii celei mai potrivite metode pentru a realiza 
acest lucru. 

Din postura de mentor, ai datoria de a-ţi reactualiza tu însăţi informaţiile, 
deoarece informaţia corectă şi reactualizată dovedeşte interesul şi implicarea ta în 
actul de formare al discipolului.  

Să nu uiţi niciodată că înainte de a fi mentor, tu însăţi ai fost discipol! 
Trebuie să fii responsabil în ceea ce priveşte formarea discipolului şi să te bucuri 
de paşii mici pe care îi face acesta. Pentru că aceşti paşi mărunţi îl vor creşte ca 
om şi-l vor ajuta să devină! 
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Tudor Arghezi – între credinţă şi tăgadă 
Prof. Szakacs Nadina Maria, Liceul cu Program Sportiv Arad 

Prof. Sbîrcea Dan, Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

 
„Mă lupt de-o viaţă întreagă cu cuvintele. Am căutat să le supun şi din 

materia lor plastică să le modelez după gând şi simţire, un veşmânt nou pentru 
idee, pentru sentiment. Numai Dumnezeu ştie câte gânduri, câte elanuri şi prezenţe 
trec şi se sting în zarea dintre condei şi călimară” – Tudor Arghezi  

 
 

Literatura poate reprezenta un loc de regăsire a naturii pierdute şi a lui 

Dumnezeu. Găsesc cel mai potrivit să mă opresc asupra liricii argheziene, deşi au 

existat şi alţi autori români cu aplecare spre ortodoxism, cum ar fi: Vasile 

Voiculescu şi Lucian Blaga. 

Natura este văzută ca o matrice universală, iar în literatură, aceasta devine 

atât obiect, cât şi subiect liric. Ea poate fi un cadru pentru eul contemplativ, poate 

reprezenta un suport pentru creaţie în sine sau reuşeşte să reconstruiască 

interiorul. 

Putem observa că uneori natura, cadrul natural presupune în lirică o 

suprapunere sau aglomerare a detaliilor, o tehnică a contrastelor, dar şi 

deschidere spre absolut.  

Tudor Arghezi este unul dintre acei autori care au contribuit la inovarea 

structurii peisajului tradiţionalist. Poetul este unul dintre acei artişti care 

receptează natura ca pe o manifestare a divinului. Acesta are nostalgia spaţiilor 

spirituale uitate, aşa cum regăsim în poezia „Testament”.  

În poemul „Niciodată toamna...”, peisajul capătă o notă de efemeritate şi 

melancolie. Poemul prezintă realitatea cruntă, mizeră; realitate capabilă să 

distrugă iubirea, puritatea, frumuseţea şi natura. 

În imaginarul poetic arghezian, apar deseori anotimpurile şi dintre toate 

anotimpurile, toamna este cea care exercită o mare influenţă asupra sensibilităţii 

poetului. 

Problema esenţială a liricii argheziene a fost cea a conştiinţei, a fiinţei aflate 

în permanentă căutare şi frământare. Acesta s-a impus publicului în mod 

paradoxal, tocmai prin faptul că a fost mai mult contestat, decât acceptat.  

Poezia lui Arghezi este artă şi ştiinţă, în acelaşi timp. Aceasta datorită 

faptului că a porni în căutarea lui Dumnezeu trebuie ştiinţă, iar a şti şi a stărui 

să-l cauţi reprezintă o artă. 

Psalmii reprezintă mărturia unei lupte interioare în căutarea lui Dumnezeu. 

Regăsim diferite ipostaze ale lui Dumnezeu. Acesta poate lua chip de zeitate 

solară, ziditorul unei lumi de mare frumuseţe, inspiraţie a poetului sau chiar este 

umanizat.  

Tudor Arghezi a fost un poet dual, contradictoriu, care a pendulat între 
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fiinţă şi nefiinţă, între afirmaţie şi negaţie: „Pentru credinţă sau pentru tăgadă, / 

Te caut dârz şi fără de folos. / Eşti visul meu, din toate, cel frumos / Şi nu-

ndrăznesc să te cobor din cer grămadă”.  

Psalmii arghezieni au această pendulare între credinţa mărturisită şi tăgada 

ei. Poetul trece de la destăinuire: „Tare sunt singur, Doamne, şi pieziş”, la revoltă: 

„Vreau să te pipăi şi să urlu: Este!”. 

Psalmii reflectă o atitudine de îndoială şi de căutare, de criză a comunicării 

dintre om şi Divinitate.  

Eugen Lovinescu observă în lirica argheziană teme religioase, dar şi valoarea 

limbajului poetic religios.  

Psalmii reprezintă o luptă a poetului cu sine, dar şi cu Dumnezeu. În 

„Psalmi” poetul se plânge de lipsa harului; în „Cântec de boală”, boala e harul; iar 

în „Inscripţie pe o scripcă”, Arghezi vorbeşti despre un duh cu totul străin. 

Acestea sunt câteva dintre atitudinile extreme ale poeziei lui Arghezi: când 

lipsit de har, când beat de acesta, când se află în graţia lui Dumnezeu sau 

alungat. 

Psalmistul îşi doreşte cu tot dinadinsul o cerutudine materială a existenţei 

lui Dumnezeu: „de când s-a întocmit Sfânta Scriptură, / Tu n-ai mai pus piciorul în 

bătătură”. 

În poemul „Rugă de seară”, poetul se proclamă el însuşi demiurg: „O! Dă-mi 

puterea să scufund / O lume vagă, lâncezândă, / Şi să ţâşnească apoi, din fund, / 

O alta, limpede şi blândă”. 

Arghezi nu crede nici în mântuire, nici în înviere; uneori însă, versurile sale 

transmit dorinţa de a merge mai departe, de a pătrunde în esenţa existenţei şi de 

a tinde spre absolut.  

Poetul îl caută pe Dumnezeu cu o sete pătimaşă de absolut şi doreşte ca 

Acesta să i se descopere aşa cum Este. În tot acest timp, credinţa lui rămâne 

fermă, inflexibilă. Mai ales credinţa în creaţie.  

Tudor Arghezi este un poet al credinţei şi al tăgadei, tăgadă care sfârşeşte 

prin a-L mărturisi pe Dumnezeu. Putem vedea astfel, cum de-a lungul timpului, 

prin propriile creaţii, omul ajunge să-L regăsească pe Dumnezeu şi odată cu 

Acesta, natura pierdută şi credinţa. 

 
 
Bibliografie:  
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O poză pentru veşnicie – Excursia la Moneasa a clasei a V-a 

Prof. Körösi Ramona 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Doamna dirigintă ne-a propus 
să mergem la Moneasa. Noi ne-am 

bucurat foarte mult, așa că am fost 

foarte bucuroși de propunerea 
doamnei dirigintă. Am plecat cu un 
microbuz. Când am ajuns acolo, am 

găsit o stațiune foarte frumoasă, cu 

un ștrand minunat și un lac unde ne-
am dat cu hidrobicicletele. Ne-am 

plimbat prin pădure și ne-am jucat 
foarte mult, chiar împreună cu 
doamna dirigintă. 

Moneasa este o stațiune 

frumoasă, cu aer curat, liniștită și 
foarte multe peisaje frumoase. 

       (Pîrvu Ioana Ștefania, clasa a V-a) 
La Moneasa, a fost foarte 

frumos fiindcă am fost alături de 

colegii mei și de doamna dirigintă. 
Cel mai mult mi-a plăcut la 

piscină și plimbarea prin pădure. 
În ultima zi, a fost frumos 

fiindcă ne-am întors acasă, fiindu-mi 

foarte dor de părinții mei. 

(Floruncuț Mihnea, clasa a V-a) 

La Moneasa, am stat în cameră 

cu Anisia și Șakira. M-am distrat de 
minune, iar timpul a trecut foarte 
repede. 

Într-o zi am fost la piscină, iar 
în alta, ne-am dat cu hidrobicicleta. 

Nu am să uit niciodată că am 

fost la Moneasa cu colegii mei. 

(Dehelean Damaris, clasa a V-a) 
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La Moneasa, a fost 
foarte frumos. Am stat la o vilă 

frumoasă. Ne-am simțit foarte 
bine împreună. Cel mai mult mi-a 

plăcut la piscină și cu 

hidrobicicletele. Cel mai neplăcut a 
fost că la întoarcere m-am răcit. 

Sper că astfel de excursii 

să mai organizeze doamna 

dirigintă. 
        (Stana Alin, clasa a V-a) 

Moneasa este o stațiune foarte 

frumoasă. Pădurea este deoasebită și 
acolo sunt multe râuri. Am stat 

alături de doamna dirigintă și colegii 
mei timp de trei zile, de vineri, până 
duminică. Doamna dirigintă ne-a 
cazat la Vila Tanamera, iar acolo a 
fost foarte frumos. 

Noi ne-am dat cu 
hidrobicicletele pe lac, ne-am dus în 

parc, am fost la pădure și la niște 
tarabe comerciale. Într-o zi am fost la 
piscină, unde ne-am distrat foarte 
tare. 

Excursia aceasta a fost 
minunată. Moneasa este un loc foarte 

frumos și este una din stațiunile mele 
preferate. 

       (Somoșan Georgiana, clasa a V-a) 

Mie mi-a plăcut mult la 

Moneasa. Este o stațiune foarte 
frumoasă. 

Am fost fermecată de tarabele 
comerciale cu suveniruri. Ne-am dat 

de două ori cu hidrobicicletele. Și la 

ștrand mi-a plăcut foarte mult, chiar 

am reușit să învăț să înot. 
Alături de colegi, m-am plimbat 

prin pădure. Mi-a plăcut foarte mult 
fiindcă am trecut pe lângă un 
domeniu privat unde am văzut un lac 
cu nuferi. 

A fost cel mai frumos weekend!  

      (Iescău Adelina, clasa a V-a) 

Moneasa este una dintre 

stațiunile mele preferate 
deoarece acolo sunt tarabe diverse 

și locuri deoasebite. Lacul este 
deosebit, iar plimbarea cu 
hidrobicicletele a fost minunată. 

Alături de colegele mele, am 
mers la cascadă. Acolo am găsit 

mulți peștișori. De la numeroasele 

tarabe comerciale, am luat cadouri 

pentru mami și buni. 
Vineri noaptea, la ora 24.00, 

eu, Georgi și Ioana nu dormeam. 
Doamna dirigintă a venit la noi în 
cameră și ne-am pus să facem o 
sută de genoflexiuni. Sâmbătă 
dimineața am mers la piscină, unde 

am învățat să dorm. 
Nu voi uita acest weekend 

niciodată! 

       (Balog Andreea, clasa V-a) 
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Când am ajuns la Moneasa, am 
fost foarte fascinată să văd dealurile 

uriașe și toate tarabele cu diferite 

obiecte atrăgătoare pentru noi. În fața 
vilei noastre, era lacul cu 
hidrobiciclete. Peisajul era foarte 

frumos, totul era verde, plin de viață. 
Lângă vilă, era un leagăn din lemn, iar 
aproape de noi, era un râu care trecea 
pe sub un pod. 

Excursia la Moneasa cu 
doamna dirigintă a fost distractivă și 
minunată. 

         (Botiș Anisia, clasa a V-a) 

La Moneasa a fost foarte frumos. Mie 
mi-a plăcut cel mai mult activitatea cu 

hidrobicicletele pe lacul liniștit. Eu am fost 
partenera Anisiei la pedalat. 

Eu am stat în cameră cu Anisia și cu 

Damaris. Dimineața ne-am trezit la ora 6.00 
pentru înviorare, iar cine nu a ajuns la ora 

fixată în fața hotelului, făcea 100 de 

genoflexiuni. Totuși, s-a întâmplat să 

întârziem. Eu, Anisia și Damaris trebuia să 
facem 100 de genoflexiuni, dar în loc de 
genoflexiuni, am făcut 15 ture de alergare în 

jurul lacului. 

Excursia a fost foarte frumoasă și sper 

să o mai trăiesc și altă dată. 

             (Hațcu Ocak Șakira, clasa a V-a) 

 Mie mi-a plăcut 
foarte mult la Moneasa

 deoarece am 

făcut numeroase activițăţi 
distractive: am mers cu     
hidrobicicletele,     ne-am plimbat 
în pădure, dar cel mai 
distractiv a fost când am mers cu 

toții la piscină. 
A fost o excursie pe cinste!  

   (Homorozan Mario, clasa a V-a) 
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5 octombrie 2015, Ziua Internaţională a Educaţiei 
Prof. Kuschausen Cristina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

Educaţia are drept scop să dea sufletului şi corpului întreaga frumuseţe şi 
perfecţiune de care sunt susceptibile  (Platon) 

  
 

În data de 5 octombrie 
2015, la Liceul cu Program 
Sportiv a fost sărbătorită Ziua 
Internaţională a Educaţiei. 
Cadrele didactice prof. 
Kuschausen Cristina, prof. Lazea 
Crina, prof. Szakacs Nadina, prof. 
Popuţe Adina, prof. Iuhoş Lavinia 
şi prof. Farcaşiu Otilia, membri ai 
catedrei de limbă şi comunicare, 
au desfăşurat numeroase 
activităţi interdisciplinare 
prezentate la finalul zilei în sala 
CDI a Liceului cu Program Sportiv 
Arad. 

Elevii claselelor a VI-a A şi B alături de elevii clasei a VIII-a (59 de elevi), 
coordonaţi de doamna profesoară Kuschausen Cristina au pregătit un moment 
surpriză la finalul activităţii. Elevii au organizat o „festivitate de premiere”. 
Festivitatea de premiere a fost deosebită în această zi de sărbătoare, deoarece 
profesorii au fost cei premiaţi, iar elevii au fost coordonatorii festivităţii. Elevii au 

pregătit pe parcursul zilei 
diplome „hand-made”. Ei au 
putut observa că profesorii 
lor au avut aceleaşi emoţii 
şi acelaşi zâmbet minunat 
în momentul premierii, aşa 
cum profesorii le regăsesc la 
fiecare final de an pe chipul 
fiecărui elev. La finalul 
activităţii, profesorii s-au 
arătat mândri de „premiul” 
obţinut şi s-au pozat alături 
de diploma înmânată de 
elevi. 
 Întreaga activitatea a 
fost mediatizată şi în 
cotidianul Glasul Aradului. 

Articolul poate fi citit la adresa: http://glsa.ro/arad/200451-absolvire-la-liceul-
cu-program-sportiv.html    

 

http://glsa.ro/arad/200451-absolvire-la-liceul-cu-program-sportiv.html
http://glsa.ro/arad/200451-absolvire-la-liceul-cu-program-sportiv.html
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Săptămâna legumelor şi a fructelor donate 
Director prof. Bogdan Lucia 
Prof. Kuschausen Cristina 

Prof. Sbârcea Dan 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

 
 

 
În perioada 16-21 noiembrie 2015 la Liceul 

cu Program Sportiv s-a desfăşurat activitatea 

„Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”. La 

iniţiativa doamnelor învăţătoare, elevii au fost 

mobilizaţi să adune cât mai multe fructe şi 

legume, dar şi alte produse alimentare pentru a 

putea aduce o mică lumină în sânul unor familii 

nevoiaşe. 

Cadrele didactice au fost impresionate de 

numărul foarte mare de produse adunate de 

micuţii noştri elevi care ascund în sufletul lor o 

bunătate deosebită. În data de 19.11.2015, elevii 

au adunat toate produsele pentru a fi 

transportate la Parohia Ortodoxă Bujac, 

preotului Vasile Pop, care s-a ocupat de 

distribuirea lor spre familiile nevoiaşe. 

Numărul de elevi implicaţi a fost de 55, 

elevi ai ciclului primar. 
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Inimoase inimi mici, sănătate inimi mari 

 

    Echipa de proiect: 
 Director prof. Bogdan Lucia 
 Director adjunct prof. Mandache Gheorghe 
 Sectretar-şef Dima Gabriela 
 Consilier educativ prof. Vărcuş Alina 
 Prof. Kuschausen Cristina 
 Prof. Körösi Ramona 
 Prof. Avram Bogdan 

 

 În cadrul proiectului „Inimoase 

inimi mici, sănătoase inimi mari”, derulat 

în data de 25.11.2015, în sala mică de 

sport a Liceului cu Program Sportiv 

Arad a avut loc o informare a elevilor 

din ciclul gimnazial privind modalităţile 

de a avea o inimă sănătoasă pe parcursul 

întregii vieţi. Elevii au primit informaţii 

preţioase referitoare la modul în care 

pot acorda primul ajutor în cazul unui 

infarct, dar şi despre modul în care îi 

pot convinge pe „oamenii mari” de a se 

lăsa de fumat şi de a practica multă 

mişcare pentru a avea o inimă sănătoasă. 

 Elevii inplicaţi direct în proiect au 

fost: Hărăbor Ioana Diana (clasa a V-a), 

Pleşa Nicolatea Ioana (clasa a VI-a), Ureche 

Melisa Emanuela (clasa a VII-a) şi Feceu 

Beatrice Manuela (clasa a VIII-a). 

 La finalul activităţii, elevii au primit 

numeroase pliante atrăgătoare, iar pentru 

cei interesaţi au fost oferite informaţii 

suplimentare. 
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Frânturi din viaţă celor de demult 
Prof. Kuschausen Cristina 

Prof. Szakacs Nadina 
Prof. Farcaşiu Otilia 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

 Zilele din programul „Şcoala altfel” oferă posibilitatea atât profesorilor, cât şi 
elevilor să petreacă ore minunate în cadrul unor activităţi diferite faţă de cele cu 
care suntem obişnuiţi în restul orelor de curs. Anul acesta am propus elevilor să 
închinăm o zi obiceiurilor legate de şezători şi clacă. 

 În prima parte a zilei, având ca 
suport cartea „Folclorul românesc”, de 
Ovidiu Bârlea, vol. I, am vorbit elevilor 
despre importanţa acestor activităţi în 
microuniversul satului de demult. Aceste 
şezători sau clăci se desfăşurau în 
perioada serilor lungi de toamnă târzie şi 
iarnă. Femeile şi fetele se adunau în grup 
ţinând cont de vecinătate sau de vârste, în 
funcţie de mărimea satului, pentru torsul 
lânei şi al cânepei. În cadrul şezătorilor 
munca era îmbinată cu petrecerea, 
întrucât se cântau cântece, se spuneau 
poveşti, snoave. Tonul cântecelor era 
glumeţ, în general fiind adresat tinerilor 
îndrăgostiţi. Măsura versurilor era de 4-6 
silabe, adesea cu refren hexasilabic, dar 
mai adesea octosilabic. De obicei, se 
surprindea o singură idilă, iar principala 
temă era despre tânăra care urma să se 
căsătorească. Când una dintre fete 
devenea mireasă, la ultima şezătoare la 

care participa i se cânta un cântec de rămas bun din care răzbate mai curând 
invidia decât părerea de rău pentru despărţirea din ceata fetelor. După finalizarea 
torsului, începea să se ţeasă în război. 

În cea de-a doua parte a activităţii, ne-am deplasat la un atelier de ţesut al 
unei doamne care locuieşte în cartierul Bujac dornică să ţină încă în viaţă 
obiceuri demult apuse. Ajunşi la atelierul de ţesut, elevii au putut admira un 
război de ţesut. Dacă la încput elevii au putut admira procedeul prin care cu ani 
în urmă se făceau covoare, prosoape, „şterguri”, aşa cum au fost ele numite de 
bunicile noastre, feţe de masă şi alte materiale folositoare vieţii, după aceea, unii 
elevi chiar şi-au făcut curaj şi au ţesut şi ei în război. Copiii au putut admira 
numeroase ponevi (covoare), şterguri şi măsăriţe foarte vechi atât din zona 
noastră, cât şi din zona Maramureşului. 

Copiii au fost impresionaţi de multitudinea „ponevilor” pe care le-au putut 
admira, conştientizând durata, dar şi măiestria de care au dat dovadă femeile 
ţărănci atunci când făceau astfel de ţesături. Bucuria noastră a fost completată 
când gazda noastră ne-a servit cu dulciuri şi suc. 
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Concursul de teatru popular „Tradiţie şi umor” 
Prof. Kuschausen Cristina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 

 
Prin tematica propusă şi diversitatea activităţilor, proiectul „Cultură, 

tradiţie şi folclor românesc” susţine implementarea şi promovarea activităţilor 

educative extracurriculare şi extraşcolare care subliniază diversitatea culturală a 
celor care învaţă şi transformă educaţia într-un spectacol al minţii, al 
sensibilităţii, al intuiţiei, al valorilor culturale naţionale, al creativităţii, al gândirii 
critice şi comunicării interculturale, promovând dialogul, toleranţa, înţelegerea şi 
respectul reciproc. 

În ansamblul culturii populare, tradiţionale, obiceiurile formează un capitol 
important, deoarece întreaga viaţă a omului, munca, diferitele ocupaţii, relaţiile cu 
semenii şi întruchipările mitologice erau şi în trecut întreţesute cu acestea. 
Valorile culturii şi tradiţiei româneşti trebuie promovate, având în vedere 
integrarea României în Uniunea Europeană. Resursele locale şi cele umane 
reprezintă un element important în vederea integrării europene. 

În folclorul românesc, s-au păstrat până astăzi forme ample de desfăşurare în 
care vechile rituri se îmbină cu acte ceremoniale, cu manifestări spectaculoase. Ele 
sunt adevărate sărbători populare bogate în cântece, dansuri, poezie, acte mimice şi 
dramatice. Ca domeniu interdisciplinar, folclorul integrează contribuţiile teoretice şi 

metodologice nu numai ale 
psihologiei şi sociologiei, ci şi ale 
altor ştiinţe despre om, natura şi 
societate, oferind spre reflecţie 
celorlalte ştiinţe socio-umane 
rezultatele cercetărilor din 
propriul domeniu, concepte, 
teorii şi metode de investigare. 
Motivaţia prezentului concurs 
are în vedere valoarea deosebită 
a folclorului românesc, încă 

prezent sub diferite aspecte în 
cadrul vieţii rurale. Cunoaşterea, 
respectarea şi valorificarea sa 
sub diferite forme constituie şi 
ar trebui să devină o preocupare 

constantă. 
Liceul cu Program Sportiv în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr.5 şi Liceul 

Tehnologic „Iuliu Maniu” Arad au organizat prima ediţie a Concursului „Tradiţie şi 
umor”. În data de 21 aprilie 2016 la Şcoala Gimnazială nr. 5 s-a desfăşurat concursul 
„Tradiţie şi umor” pe trei secţiuni: monolog, teatru şi caricatură. 

Din partea Liceului cu Program Sportiv au participat elevele Pleşa Ioana şi Borza 
Alexandra. Cele două eleve au participat la secţiunea monolog cu poeziile lui George 
Coşbuc: Duşmancele şi La oglindă. La această secţiune cele două eleve au obţinut 
menţiune. 
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Eseurile   istorice 
                      Prof. Alina Vărcuş 
 Liceul cu Program Sportiv Arad 

 
În cadrul disciplinei şcolare numită ISTORIE, studiată în ultimul an de 

liceu, eseul reprezintă una dintre probele de evaluare a elevilor din învăţământul 

liceal, atât la sfârşitul capitolelor din manualele de istorie, cât şi în cadrul 
olimpiadelor şcolare şi al examenelor de bacalaureat. În cadrul acestor probe sunt 
incluşi itemi subiectivi de tip eseu structurat, realizaţi pe baza unor repere date 
sau pot avea ca suport şi surse istorice scrise, necuprinse în manualele şcolare.   

Eseul istoric se bazează pe o structură de idei date, ce include partea de 
introducere,       cuprinsul, precum şi încheierea sub formă de concluzii finale.  

În redactarea unui eseu istoric structurat este necesar să se aibă în vedere: 
atingerea tuturor elementelor din structura dată, prezentarea în ordine 
cronologică a evenimentelor şi proceselor istorice, ordonarea şi argumentarea 
ideilor menţionate, precum şi evidenţierea relaţiei cauză-efect, astfel încât 
compoziţia să probeze înţelegerea proceselor şi faptelor istorice. 

De asemenea se impune utilizarea limbajului istoric (noţiuni, concepte 
istorice), iar în acest sens un limbaj elevat poate fi un „câştig” notabil pentru elevii 
de liceu. 

Anticipând dificultăţile pe care le presupune modalitatea de examinare-
evaluare a cunoştinţelor istorice ale elevilor liceeni prin eseu structurat am 
considerat că este potrivit să  ilustrez afirmaţiile şi aprecierile asupra valenţelor 
informativ-formative ale eseului istoric şcolar printr-o analiză a unor lucrări 
eseistice ale elevilor din clasa a XII-a. Grupul aflat în vizor a fost o clasă terminală 
de la un liceu vocaţional din Arad, respectiv Liceul cu Program Sportiv, cu un 
nivel mediu de instruire, elevii fiind familiarizaţi cu exigenţele şi tehnicile eseului 
de la cursul de limba şi literatura română. 

Solicitarea de a scrie un eseu istoric a fost făcută în semestrul al doilea, 
când am considerat că elevii au acumulat suficiente cunoştinţe în domeniul 
istoriei patriei şi au abilitatea de a manevra limbajul istoric. 

Subiectul propus elevilor pentru eseu a fost „Pasivism şi activism politic 
românesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-
lea în Transilvania”. Alegerea acestui subiect, inclus şi în manualul de istorie 
pentru clasa a XII-a, care a apărut la editura „Carminis” este motivată prin faptul 
că o lucrare ce abordează acest titlu va traversa momentele importante ale istoriei 
românilor din Transilvania şi Banat din epoca modernă, sub aspectul naţional şi 
politic. 

Instrucţiunile mele ca profesor al clasei au început cu prezentarea titlului 
propus pentru eseu, apoi ideile principale care trebuie urmărite în eseu: 
instaurarea dualismului austro-ungar, consecinţele sale asupra românilor, reacţia 
românească faţă de monarhia dualistă prin Pronunciamentul de la Blaj şi 
Memorandumul, cele două tactici politice (pasivismul şi activismul), ideea de 
autonomie, mişcarea naţională precum şi contextul orientării multor fruntaşi 
români spre soluţia unirii Transilvaniei cu România. În acelaşi timp am indicat o 
bibliografie minimală, pe care am considerat-o adecvată temei şi am recomandat 
elevilor ca lucrarea să fie limitată, îndemnând la concizie, iar în final am precizat 
scopul solicitării, de a convinge şi a conţine argumente şi păreri proprii. 
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Analiza eseurilor istorice elaborate de elevi este circumscrisă exigenţelor 
redactării unui eseu de factură istorică. Interpretarea aspectelor analizate poate 
furniza informaţii asupra dificultăţilor întâmpinate de elevi propunând posibile 
direcţii de optimizare atât pentru elaborarea unui eseu, cât şi pentru 
oportunitatea utilizării eseului în însuşirea şi consolidarea istoriei la nivel liceal, 
precum şi a modului de implementare a eseului în ansamblul demersului didactic. 
Obiectul analizei şi implementării l-au făcut o serie de parametri semnificativi ca 
de pildă: înţelegerea enunţului şi constanţa urmăririi subiectului-titlu pe 
parcursul lucrării; coerenţa şi stringenţa logică ce se concretizează în acuitatea 
argumentării; respectarea structurii interne specifice eseului; stăpânirea 
limbajului istoric, în special utilizarea noţiunilor istorice; abilitatea de a folosi 
exemple şi citate.        

Aprecierea fiecărui parametru s-a făcut prin raportarea la întreaga lucrare, 
cuantificarea rezultatelor analizei fiind făcută prin intermediul calificativelor. 
Acestea au fost preferate sistemului clasic de notare numerică, ce ar fi generat o 
dispersie inutilă pentru numărul redus de lucrări, respectiv din partea a 14 elevi. 

Calificativele au fost acordate pentru fiecare aspect analizat separat şi apoi 
au fost corelate contextual pe ansamblul lucrării. Calificativul totalizator a fost 
„tradus” în sistemul obişnuit de notare numerică. 

Astfel, totalul rezultatelor obţinute a fost de 70, din care: FOARTE BINE = 2, 
BINE = 34, SATISFĂCĂTOR = 32, NESATISFĂCĂTOR = 2. 

Analiza rezultatelor arată o grupă de elevi relativ omogenă ca performanţe în 
domeniul eseisticii istorice, situându-se la un nivel mediu. 

Carenţele constatate şi sancţionate ca atare sunt: deprinderile de studiu şi 
exprimare, lipsa de exerciţii corespunzătoare, informaţia istorică limitată precum 
şi lectura bibliografică limitată, iar analiza nu permite concluzii ferme şi o 
generalizare. 

 Utilizarea eseului în domeniul istoric presupune vaste cunoştinţe, dar şi 
respectarea exigenţelor specifice acestui gen de creaţie. 

 

 

Nostalgia Paradisului – „Paradisul pierdut” de John Milton 
Prof. limba şi literatura română Kuschausen Cristina 

Prof. religie penticostală Izsak Gabriel 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

 

 

1. Infernul lui Milton 
Prăbuşirea republicii şi înfrângerea „revoluţiei puritane”, orbirea poetului, 

care încerca din răsputeri să îşi regăsească paradisul lăuntric, lupta sa împotriva 
regimului feudalo absolutist, acesta este cadrul istoric în care Milton a scris 
Paradisul pierdut. În timp ce prietenii lui de arme şi de idei îl părăseau şi încercau 
să se adapteze noului regim, „tragedia lui Milton era că, luând drept bune 
promisiunile burgheziei despre paradisul terestru, îşi însuşise profund şi organic 
platforma puritană a revoluţiei, şi nu mai putea să o repudieze”1 

Pe lângă aceste condiţii istorice vitrege, se adăuga şi împrejurările nefaste în 

                                                 
1 Petre Solomon, John Milton, Editura Tineretului, Bucureşti, 1962, p. 265; 
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care se situa literatura, care tindea spre  vulgaritate. Deşi talentele nu lipseau, ele 
nu se puteau dezvolta prielnic în astfel de condiţii. 
 Căderea lui Adam, o temă ce-l preocupa de multă vreme pe poet a început 
să ia naştere în acest cadru istoric. Dar greutăţile lui Milton nu se limitează doar 
la cadru istoric, ci şi la cadrul familial. Pentru a-şi nota versurile, poetul orb apela 
la prietenii săi, fostul său elev, Cyriack Skinner, doctorul Paget sau nepotul său 
Edward Philips, deoarece fiicele lui nu ştiau să scrie, acestea îl puteau ajuta doar 
la citit. Când prietenii lui nu-i erau alături, poetul angaja pe câte cineva, anume 
pentru a-i dicta versurile imensului său poem. 
2. Un Paradis pierdut – un Paradis regăsit  
 Povestea „primei neascultări a omului precum şi a fructului oprit, care după 
ce a fost gustat, a adus pe lume moartea şi întreagă nenorocirea noastră” urmează 
firul narativ obişnuit al Bibliei şi a numeroaselor reluări literare de mai târziu. 
 Împărţit în douăsprezece cânturi poemul începe cu invocarea muzei cereşti. 
De la început poetul ne anunţă că este o operă a celor aleşi: „Nu-s mulţi aceia ce / 
se-nvrednicesc / Să umble după cheile de aur / Ce le deschid palatul veşniciei; / 
Acestora-mi binevestesc solia.” 

 Pe ţărmurile unui lac de foc zac fără cunoştinţă îngerii căzuţi, adică cei 
răzvrătiţi împotriva lui Dumnezeu. Satan e scârbit de atmosfera dezolantă din jur, 
dar mândria sa luciferică triumfă: „Adio, câmp ferice, ţărm etern / Al desfătărilor! 
Salut, orori / Şi lume de infern! Iad nepătruns, / Stăpânul tău cel nou aduce / Un 
cuget neschimbat de loc sau vreme.”    (I, 249-255) 
 Astfel Satan îşi ia la revedere de la locul „desfătărilor” printr-un cuvânt 
profund, şi anume, „adio”, care, din punct de vedere etimologic, înseamnă ne 
vedem la Dumnezeu, adică, în cazul lui, nu se va mai întâlni cu acesta niciodată. 
 În noul lăcaş, Iadul, Satan se simte unicul stăpân; aici el va putea dormi în 
voie. Mândria sa luciferică, prezentă pe întreg poemul, reiese încă din primele 
versuri: „Chiar dacă e să fie-n iad: mai bine / Stăpân în iad decât în ceruri slugă.” 
 Deşi sigur pe sine şi orgolios, mândru de lumea nouă în care a intrat unde 
„vom fi liberi” şi „nimeni n-o să ne alunge” el are încă nostalgia Paradisului. Satan 
convoacă Pandemoniul (iadul sau ... parlamentul) pentru a declara război lui 
Dumnezeu în lumea nou creată a oamenilor. Călăuzit de Uriel, ajunge pe pământ 
şi surprinde vorbele schimbate între Adam şi Eva despre „pomul cunoştinţei 
binelui şi răului”, ceea ce îi îngăduie să-şi facă planul de atac. 
 Superioritatea lui Dumnezeu este recunoscută de însuşi Satan în momentul 
în care acesta rămâne uimit de frumuseţea Raiului, schimbare făcută după 
plecarea lui. Satan şi-a schimbat înfăţişarea pentru a nu fi recunoscut. Se 
întâlneşte cu Uriel şi îi cere voie să vadă frumuseţile Paradisului. Uriel îi dă voie şi 
astfel Satan îl vede pe om. Se arată invidia lui Satan de a nu stăpâni el aceste 
meleaguri. Uriel l-a urmărit tot timpul cu privirea şi a observat invidia lui. Vede 
frumuseţea oamenilor: Adam şi Eva, el este aşa de uimit de frumuseţea şi de 
puritatea lor încât spune că i-ar putea iubi şi el. 
 Rafael îl previne pe Adam de primejdia ce-l aşteaptă şi-i descrie războiul 
dintre îngerii buni şi cei răi (cărţile V-VIII). După ispită şi căderea în păcat (cartea 
IX), citim despre pedeapsa hotărâtă de Dumnezeu asupra celor păcătoşi, anume 
potopul, promisiunea acestuia de a nu mai da astfel de pedepse şi semnul 
acesteia, curcubeul, iar în final ni se oferă o viziune a viitorului omenirii. 
„Interpretând Scriptura cu o libertate antiteologică, Milton subordonează totul 
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dramei umane, căderea omului în păcat reprezentând, de fapt, victoria pasiunii 
asupra raţiunii”.2 Cărţile V-VIII reprezintă episodul retrospectiv, iar cărţile XI-XII 
este episodul prospectiv. Aceste episoade au la bază textul biblic. Primele cărţi 
înfăţişează victoria lui Iisus în luptă cu Satan. 
 În cânturile IX-X este prezentată izbânda lui Satan care şi-a dus la 
îndeplinire planul său de a o convinge pe Eva să mănânce din fructul oprit. În 
timp ce Dumnezeu privea amărât la fiinţele pe care le iubea cel mai mult, Satan 
urmărea satisfăcut victoria sa. Dumnezeu l-a căutat pe Adam pe care l-a pedepsit 
ca toată viaţa să-şi câştige pâinea din sudorile frunţii, Eva să nască în dureri, iar 
şarpele să se târască. Satan se întoarce în Infern şi îi anunţă pe ai săi de victoria 
sa, printr-un vers semnificativ: „Un măr l-a fost jignit pe Creator.” 
 Cărţile XI-XII reprezintă episodul prospectiv. Dumnezeu se hotăreşte să-i 
izgonească din Paradis, iar Mihail este trimis să-i anunţe. Arhanghelul a mers la ei 
cu chip de om, deoarece acum ei nu mai puteau întâlni îngeri. Când aud vestea, 
cei doi se întristează. Arhanghelul îi arată lui Adam viitorul. Îi arată cum cei doi fii 
ai lor se vor omorî, îi arată cum oamenii se vor căsători şi din femeie se vor naşte 
alţi şi alţi oameni (păcătoşi). Adam este revoltat că tot femeia va fi cea care va 
aduce păcatul în lume prin naşterea unor alţi păcătoşi: „Ei – oameni – tot pe 
oameni omorându-i?”. Arhanghelul continuă, spunându-i lui Adam, că Dumnezeu 
îşi va alege un popor pe care îl va conduce Moise, dar şi aceştia vor cădea în păcat 
ca şi Adam. Vor veni Regi şi Judecători la putere care vor păcătui foarte mult. 
Iisus va veni pentru mântuirea neamului, iar Adam se arată fericit la auzul acestei 
veşti, deoarece Arhanghelul îl face să înţeleagă că tot prin femeie, Fecioara Maria, 
omul va fi mântuit: „Pentru credinţa ei însemnătate – / Adică marea izbăvire ce / 
Va naşte din sămânţa-i (din Sămânţa / Femeii) pentru-ntreaga omenire.” 
 Adam realizează că trebuie să-şi ducă păcatul, trăind pe pământ împreună 
cu Eva, pe care acum o vede egala lui. Este pentru prima dată când apare mitul 
androginului, a celor două creaturi care prin iubire reuşesc să se salveze:  
 În faţa actului fatidic, Adam la început îi însuşeşte Evei întreaga vină a 
căderii celor doi, dar aceasta îngenunchind în faţa lui, Adam cedează şi realizează 
că iubirea este singura lor scăpare, că doar prin unirea celor două părţi a 
androginului pot înfrunta greutăţile vieţii; copiii răsfăţaţi ai lui Dumnezeu au 

devenit adulţi: „Dar scoală-te! Să nu ne mai certăm, / Să nu ne-nvinuim – şi-aşa 
destul / De-nvinuiţi altundeva; mai bine / Să ne silim, pe căile iubirii, / Ca, unul 
pentru celălalt, oleacă / Să uşurăm povoara urgisirii / Pe care pe din două o-
mpărţim.”               (Cartea X) 
 Odată cu căderea omului în păcat, a cunoaşterii binelui şi răului, apare şi 
conştiinţa de unire a celor două suflete pentru că „tot răul înspre bine”, deoarece 
pedepsele celor doi au ca rezultat naşterea unor noi oameni care în final vor fi 
readuşi la mântuire tot prin intermediul femeii: Fecioara Maria va naşte pe 
Mântuitorul Iisus Hristos: „Sau să mă bucur şi mai tare / Când bine şi mai mult 
din el va naşte.”       (Cartea XII) 
 Primul cuplu, Adam şi Eva, reprezintă androginul despărţit în două trupuri 
dar care nu au conştiinţa iubirii până când cei doi nu gustă din mărul interzis. 
Paradisul pierdut se încheie prin ieşirea din Eden a împăcatului cuplu, iar Milton 
scoate în evidenţă această conştientizare a iubirii celor doi prin intermediul 

                                                 
2 Leon D. Leviţchi, Istoria literaturii engleze şi americane,Vol. I, Editura All, Bucureşti, 1998, p. 310; 
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Arhanghelului Mihail, deoarece Raiul din sufletul lor reprezintă actul de iubire 
prin care cei doi se pot salva. 
 S-a discutat foarte mult despre „momentul nodal” al poemului, şi despre 
importanţa relativă a personajelor sale. Petre Solomon ridică problema asupra 
personajului principal: „Care este personajul central – Satan, Adam sau însuşi 
autorul? Care este semnificaţia supremă a poemului?” 
 Satan este figura dominantă a poemului, oarecum în ciuda vederilor 
puritane ale autorului: inspirându-se din Biblie, Milton şi-a propus să 
demonstreze o morală – morala supunerii în faţa atotputernicului. Formal, Satan 
e condamnat pentru revolta lui împotriva lui Dumnezeu, dar în fond îi este 
superior acestuia din multe puncte de vedere, şi în primul rând din pricină că 
există, pe când celălalt e mai curând o abstracţiune, care, ori de câte ori se 
concretizează, seamănă uluitor de bine cu un monarh absolut. 

Şi Ovidiu Drimba în Istoria literaturii universale, afirmă că „în acest poem al 
dumnezeirii, primul rol îl deţine diavolul, Satan. Tema, luată din Biblie, i-ar fi 
impus poetului să-l condamne; dar dimpotrivă, Milton îl prezintă cu multă 
simpatie, pentru că Satan este o fiinţă mândră, curajoasă şi demnă.”3 Acest 
personaj rău, trivial şi ridicol devine la Milton un erou. Satan concepe căderea şi 
suferinţa sa ca o glorie, ca o eliberare. 
 Pentru Milton fabula biblică a „căderii lui Adam” este în primul rând o 
alegorie a libertăţii. Dumnezeu, deşi este văzut ca un monarh absolut, El vorbeşte 
uneori ca revoluţionarii puritani din Anglia: „Eu slobozi i-am creat – şi numai 
slobozi / Se cade să rămână, până când / Ei înşişi se vor fereca în lanţuri. / Altfel 
s-ar cere firea să le-o schimb / Şi să revoc tot eu eterna lege (...) / Şi libertatea lor; 
ei singuri numai  / Şi-au poruncit căderea: cei dintâi / Din vinovaţi căzură de ei 
înşişi / Povăţuiţi , stricaţi şi ispitiţi / Dar, înşelat de-ntâii vinovaţi / Căzut, 
cunoaşte-va-ndurare Omul, / Iar ceilalţi, nu!” (Cântul III) 
 Drama întâiului om se încheie, ca şi aceea a lui Milton, pe o notă 
bărbătească: în schimbul Edenului pierdut, Adam s-a ales ca şi poetul, cu un 
paradis lăuntric, din care nu-i mai poate alunga nimeni. Felul cum tratează 
Milton această temă, încă interesantă şi vie, a „căderii lui Adam” îmbie la lectură, 
chiar pe cititorii care nu-i împărtăşesc punctul de vedere religios. Paradisul 
pierdut e „o imensă alegorie a aventurii umane, ca şi Divina Comedie a lui Dante.”4 
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Cetăţile judeţului Arad 
Prof. Szobolai Mihaela 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
 

Patrimoniul natural şi cultural, varietatea reliefului, îmbinarea între rustic 
şi modern şi încărcătura istorică a  meleagurilor fac din Arad un judeţ extrem de 

atractiv din punct de vedere turistic. Cunoscut pentru locurile pitoreşti, cu arii 
naturale protejate, cu zeci de obiective speologice, cu tradiţii păstrate de sute de 
ani, judeţul Arad dispune de un potenţial turistic, poate, insuficient exploatat sau 
ignorat până acum. 
 Unicitatea peisajelor, cu un cadru natural feeric, cu multe oaze de recreere 
şi bogăţia turismului arhitectonic  istoric in special  a cetăţilor care poate 
reprezenta principalul vector de dezvoltare a multor zone din judeţ sunt doar 
câteva din atuu-rile care fac din judeţul Arad o destinaţie atractivă. 
 
1.Cetatea Şiria 

 Situată în comuna Şiria, la 28 de km de municipiul Arad; 

 Zidită pe Dealul Cetăţii (496 m); 

 Menţionată documentar încă din secolul al XIII-lea, cetatea a fost 

amplificată în secolul al XV-lea; 

 a avut în trecut statut de cetate regală; 

 aici au locuit Iancu de Hunedoara, regele Sigismund de Luxemburg, 

despotul sârb George Brancovici, Matei Corvin şi familia Bathory; 

 prin 1600, primeşte cu porţile deschise garnizoana lui Mihai Viteazul; 

 a fost ocupată de otomani, de cetele ţărăneşti ale lui Gheorghe Dojaşi în 

final de trupele habsburgice, care au distrus-o în 1784; 

 rolul îndeplinit de cetate era strategic, de apărare şi economic; 

 stilul cetăţii este romanic; 

 spre nord se văd rămaşitele unui donjon (turn) masiv, lung de 109 m şi lat 

de 18 m, prevăzut cu creneluri; donjonul şi zidul înconjurător sunt părţile 

cele mai vechi ale cetăţii; 

 curtea exterioară avea dimensiuni de 36-38 m, cu ziduri aproape intacte; 

grosimea zidului este de 130 cm, iar înălţimea de 3,5 m; peste şanţul din 

faţa cetăţii, ce avea în unele porţiuni adâncimea de 10 m şi o lăţime de 14 

m, a existat un pod mobil; porţile cetăţii sunt patru la numar. 

 

 

2.Cetatea Şoimoş 
 situată pe malul drept al Mureşului, vizavi de municipiul Lipova şi deasupra 

satului Şoimoş, pe dealul Cioaca Tăuşului, la o altitudine de 129 m; 

 construită de o familie nobiliară la sfârşitul secolului al XIII-lea, prima 

atestare documentară datând din anul 1278; 

 a fost sub stăpânirea banului Pal şi a fiilor săi, a voievodului Ladislau Kan 

al II-lea, a lui Iancu de Hunedoara, Gheorghe Hohenzollern de 
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Brandenburg, reşedinţa principelui Ioan Sigismund şi a mamei sale, regina 

Isabela, în 1541, Moise Secuiul şi Mihai Viteazul; a fost părasită în 1788; 

 curtea cetăţii interioare, de dimensiuni considerabile (35x22 m), este 

dominată de turnul vechi, înalt de câteva etaje; spre nord se situează 

Palatul reginei Isabela, bogat împodobit cu sculpture renascentiste. 

 

 

3.Cetatea Ineului 
 situată în localitata Ineu, pe 

cursul Crişului Alb, între Munţii 

Zărand şi Munţii Codru Moma, la 

o distanţă de 57 km faţă de 

municipiul Arad; 

 menţionată ca şi fortificaţie încă 

din anul 1295; 

 a facut parte din fortificaţiile lui 

Iancu de Hunedoara, a fost 

ocupată de turci în mai multe rânduri, reşedinţa de sangeac, a intrat în 

posesia lui Mihai Viteazul în 1599, cucerită mai târziu de trupele 

habsburgice, apoi centru de regiment grăniceresc, iar după anul 1870 este 

reconstruită, în stil neoclasic, cu elemente ale renaşterii târzii şi ale 

barocului; 

 cetatea interioară cu două nivele, existenţă până astăzi, are forma de pătrat, 

la colţuri fiind străjuită de patru bastioane circulare etajate, care permiteau 

acţinea eficace a artileriei, încă văzându-se urmele unor deschizături 

adaptate pentru gurile de foc; 

 din brâul de ziduri din piatră, tot în formă de pătrat, nu au rămas decât 

puţine urme; 

 zidurile erau înconjurate din trei părţi de şanturi cu apă, pe cea de a patra 

latură curgând Crişul Alb. 

 

4. Cetatea Dezna 

 situată pe dealul Ozoiu (390 m), între Sebiş şi Moneasa, pe valea Sebişului, 

la ieşirea acesteia din Munţii Codru-Moma; 

 Ridicată în central unui cnezat românesc, datează din secolul al XIII-lea; 

 Importanţa cea mai mare o are în secolele XVI-XVII, când face parte din 

sistemul de apărare a vestului Transilvaniei, mai ales după căderea Ineului 

în mâna turcilor; 

 Până în prezent s-au păstrat trei ziduri mai importante din sectorul 

bastionului principal de odinioară; se disting şi urmele celorlalte ziduri, 

conturul curţii interioare şi fragmente din şanţurile cetăţii. 

 

5. Cetatea Aradului 
 Situată pe malul stâng al Mureşului, în municipiul Arad; 
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 ridicată la cererea împaratesei Maria Tereza; 

 proiectată de arhitectul militar Ferdinand Philipp Harsch, în stil Vauban - 

Tenaille: este nu doar una dintre puţinele de acest tip din Europa, dar şi cea 

mai bine conservată; 

 are formă de stea cu şase colţuri; poarta principal şi clădirile din interior au 

fost construite în stil baroc; lucrarea a durat 20 de ani (1763-1783) şi a fost 

executată de mii de deţinuţi; 

 până în 1918, cetatea a fost una din cele mai mari închisori militare ale 

imperiului austro-ungar; în cazematele cetăţii au fost închişi Horea, Cloşca 

şi Crişan, prizonierii din armata franceză, revoluţionarul paşoptist Eftimie 

Murgu (între anii 1790-1815), cei 16 generali, capi ai Revoluţiei de la 1848 

din Ungaria (în 1849), ofiţeri ai armatei republican ungare (între1849-1857), 

militari turci, luaţi prizonieri în 1881, în Bosnia-Herţegovina, Gavrilo 

Princip, asasinul arhiducelui Franz Ferdinand de Habsburg (Sarajevo, 

1914), peste 1.000 de prizonieri de război: ruşi şi sârbi, militari ai armatei 

austro-ungare, condamnaţi pentru diferite delicte; 

 cetatea este compusă din trei corpuri principale, ce au avut ca destinaţie 

Corpul comandamentului, Corpul gărzii şi mânăstirea spital, care include 

biserica în stil baroc; ultimii călugări, dedicaţi Sfântului Ioan de Capistrano, 

au locuit în mânăstire până în 1861, când aceasta a devenit în mod 

exclusive spital militar; 

 deţinută de Ministerul Apărării, poate fi vizitată doar cu ocazia unor „Zile ale 

porţilor deschise" ,organizate de unitatea militară care îşi are cazarma în 

cetate; 

 face parte din patrimoniul UNESCO. 

 

6. Cetatea Agrişu Mare 

 situată pe Dealul Cioaca, la 500 m vest de satul Agrişul Mare, comuna 

Târnova; 

 accesul este asigurat printr-o şosea judeţeană, care face legătura între Şiria 

şi Sebiş; 

 construită în secolul al XV-lea; 

 având un ax principal de circa 70 m, era străjuită de două rânduri de ziduri 

din piatră; în interior se disting urmele unor clădiri de locuit, iar la intrarea 

în cetate, urmele unui pod suspendat; împrejurul zidurilor, se disting 

şanţurile de apă, adânci de 3 m. 
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Gânduri de la tribuna 

elevilor 
 

 
Despre profesori şi cărţi 

 
 

În ultimii 11 ani am crescut învăţând aproape zilnic câte ceva nou. Am trecut 
prin mâinile multor profesori din mai multe oraşe.  

Când mă aşteptam mai puţin, a apărut ea. O altfel de profesoară, un altfel de 
om. Niciodată nu am avut o pasiune pentru cărţi până în clipa în care această 
profesoară mi-a arătat cât de frumos e să citeşti, să-ţi imaginezi fiecare rând şi să fii 
parte din poveste.  

Până acum mai puţin de un an, eram ca marea majoritate a adolescenţilor. 
 
 

Autor: Buboiu Andreea Daniela 

Liceul cu Program Sportiv Arad  

 

 

 
 

 



Tribuna sportivului ,  nr.  9                                                         An şcolar 2015/2016  

 

 
49 

 

 

 

 

Carte, carte - cinste cui te-a scris... 
Autor: Vasi Daniela Estera 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
Coordonator: prof. Szakacs Nadina Maria 

 
 

Pentru mine cartea este asemeni unei raze de lumină. Îmi călăuzeşte paşii 
spre universul cunoaşterii, îmi dă şansa de a mă regăsi pe mine însămi în / prin 
ea. Desluşindu-i tainele reuşesc să o pătrund mai uşor, să explorez minunata 
lume a cifrelor sau a literelor.  

Imagini inedite, de o frumuseţe deosebită mi se arată odată cu atingerea 
paginilor. Mâinile-mi fermecate nu se pot desprinde de filele plăcute la atingere. 
Când citesc, vibrăm împreună: ea – dezvăluindu-şi tainele ca o doamnă aflată în 
plin fruct, desăvârşită; eu – luându-i toată seva, îmbogăţindu-mă cu experienţele 
şi cuprinsu-i. 

Cartea îmi este cel mai bun prieten. Ea mă sfătuieşte, ea mă face să-mi pun 
întrebări, datorită ei caut, stărui, mă frământ şi înţeleg. Îmi arată calea spre 
adevăr. Mă îndrumă spre drumul fără întoarcere: cunoaşterea. 

Cartea, prietena mea, dragă. Ea, cea care mă poartă pe toate cuprinsurile 
lumii. Mă învaţă să mă comport. Cât să dau, cât să iau, cât să cer. Să fiu în toate 
şi în tot cu bun simţ şi măsură. 

Niciun joc din lume, nicio altă îndeletnicire nu se compară cu citirea unei 
cărţi. Pentru mine miraculoasa carte reprezintă un templu mereu nedefinit, un 
templu care trebuie la nesfârşit finisat. Cea care mă ajută să devin. Prin prisma 
căreia văd altfel lucrurile.  

Cartea e mereu învăluită de mister. Cuprinde comori ce aşteaptă să fie 
găsite, explorate, însuşite, definite, împărtăşite.  

Cărţile există de când e lumea şi vor exista până la ultima atestare a lumii 
şi a fiinţei. Cărţi s-au scris şi se vor scrie. Sursa scrierii lor e inepuizabilă, asta 

fiindcă oamenii sunt un arsenal inepuizabil de idei. 
Am să aleg întotdeauna să mă destind în compania unei cărţi. Să îi calc pe 

urme, să-i adulmec mirosul, să-i descifrez „privirile” furişe, să nu-i pătez numele 
sau să mă îndoiesc de menirea ei. 

Cartea va fi mereu puntea între mine şi lumea aceasta. O punte care poate 

crea legături sau dimpotrivă, poate ţine la distanţă ignoranţi care nu ştiu să 

preţuiască cartea, nu pentru valoarea ei materială, fiindcă lucrurile materiale sunt 

trecătoare, pe când lucrurile de suflet sunt menite să fie însuşite, adorate, 

păstrate de-a lungul timpului. 
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Cartea, comoara cea mai de preţ 
Autor: Voinea Luminiţa Maria 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
Coordonator: prof. Kuschausen Cristina Teodora 

 

Cartea, este în viaţa fiecărui adolescent un element important pentru a avea 
un psihic sănătos şi pentru a ne mări limitele minţii. 

O carte este comoara cea mai de preţ a fiecăruia dintre noi, unde gândurile 
cele mai frumoase sunt adunate şi  înşirate pe paginile pline de însemnătate ale 
unei cărţi, pentru ca noi să putem descoperi lucruri neştiute.   

 Pentru mulţi dintre adolescenţii de astăzi, cartea este văzută ca un simplu 
obiect, ca o adunătură de foi legate între cele două coperte ,punând pe primul loc 
internetul, însă cartea este mai mult decât atât, ea este un bun prieten care ne 
oferă sfaturi, ne învaţă lucruri noi şi folositoare, este un mod de comunicare care 
ne ajută să înţelegem mai bine tainele universului şi a tot ceea ce ne încojoară zi 
de zi. 

Atunci când citim, putem să avem diferite sentimente, de tristeţe de 
bucurie, însă cel mai important lucru este acela că ne putem exprima 
sentimentele fără să ne fie teamă de părerile celor din jurul nostru. 

În ziua de astăzi, cartea începe să fie subestimată de noi, oamenii moderni, 
şi alegem să lăsăm cartea deoparte şi să citim altceva.  

Însă citim, fie că citim ziare, reviste, o facem conştient sau inconştient. Un 
teoretician în una din lucrările sale spunea: „că nici computerul, nici televizorul 
nu va duce la dispariţia cărţii”, deoarece cartea a jucat dintotdeauna un rol 
primordial în viaţa oamenilor cotidieni. 

Singurul lucru care îţi oferă posibilitatea de a avea mai multe vieţi într-una 
singură este cartea, deoarece parcurgând-o avem şansa de a descoperi orizonturi 
noi şi a ne îmbogăţi imaginaţia. 

Cu fiecare carte citită mai adăugăm o nouă cărămidă imaginaţiei noastre, 
lăsând la o parte limitele. 

Personal, îmi place să citesc pentru că în acel moment uit de lumea 

cotidiană, şi tot ce mă înconjoară şi las frâu liber imaginaţiei, iar în acel moment 
îmi pot imagina că aş putea purta o discuţie cu luna:  

 
„Seara s-a lăsat şi o linişte deplină cade peste mine. Merg pe drum, iar în 

jurul meu nu se vede nimeni. Mă năpădesc lacrimile şi melancolia mă cuprinde, 
aş vrea să vorbesc cu cineva să-i spun cât de singură şi tristă sunt. 

Privesc în sus, către cer, iar ea, luna, rotundă şi mare parcă stă să cadă 
peste mine, întind mâna şi parcă o ating. Merg, iar ea merge după mine, parcă 
spunându-mi să mă opresc câteva momente în loc şi să stăm de vorbă.  

Tu, regina nopţii, asemenea unei mingi de foc ne priveşti de sus în fiecare 
seară, eşti atât de aproape, şi totuşi atât de departe. De-ai putea să vorbeşti oh, 
câte mi-ai mai spune!  

O pală de vânt trece prin părul meu, este târziu, iar tu zâmbind uşor în 
colţul gurii, imi spui „Noapte bună!” Iar în acel moment revin la realitate, şi 
zâmbesc , mă uit la lună şi îmi dau seama că totul a fost doar imaginaţia mea, şi 
că luna nu mi poate vorbi.” 
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Despre carte. Gânduri închinate cărţii 
Autor: Zaharie Damaris Emanuela 

Liceul cu Program Sportiv 
Coordonator: prof. Szakacs Nadina Maria  

 
 

Cartea este şi va rămâne întotdeauna un foarte bun prieten, prieten care mă 
susţine în momente nu prea bune, care mă ridică pe culmi când viaţa însăşi e 
curcubeu. Mă va susţine în tot ce-mi propun şi în tot ce voi face. De mână, strâns, 
fără a lăsa vreodată prăpastia să îşi facă sălaş între mine şi ea. 

O idealizez ca pe o iubită. O aştept ca pe o ploaie caldă de vară. Îi admir 
straiele. Îi pipăi filele şi îi sărut rândurile. Cu o sfinţenie neînchipuită. Cu un dor 
de carte imens.  

Vreau să-i redau respectul pe care-l avea cândva. Să-i sărut mâna gingaşă 
şi să-mi împletesc gândurile cu ale ei. Să o regăsesc în cuprinsul ei şi-n acelaşi 
timp în cuprinsul meu. Să fim un tot, să o înţeleg la fel de bine cum reuşeşte de 
multe ori să mă înţeleagă ea. 

Ea este sursa de cunoaştere şi de înţelepciune. Prin intermediul ei pot 
călători, pot visa, pot imagina. Fie că sunt angrenat în aventuri, fie că devin 
prinţul fermecător sau o bestie, ea îmi dă viaţă. Îmi dă şansa să fiu cine vreau să 
fiu, să fiu ceea ce sunt. Să răzbesc, să lupt, să iubesc, să dăruiesc, să iau, să 
primesc, să fiu harnic, viteaz, serios, copilăros, omenesc sau fictiv. 

Cărţile înseamnă basm. Prinţi, prinţese. Elementul negativ ce se interpune 
în calea lor. Mai înseamnă şi abilitatea celui pozitiv de a învinge întotdeauna. 
Presupune muncă, suflet curat, dragoste. Dar duce mereu la un final fericit. 

Cărţile înseamnă poezia, muzicalitatea ei. Versuri de glorie, de luptă, 
dragoste şi dor... versuri pentru mine, pentru tine, pentru ea, pentru el, pentru 
noi toţi. Cărţile înseamnă istorie, eroi, luptă pierdută. Te poartă spre victorie, îţi 
înfăţişează dinaintea ochilor fapte petrecute demult. 

Din vechi timpuri cartea a fost o mărturie a civilizaţiei care reflectă 
inteligenţa umană. Cartea este profesorul fără grai. Pentru mine a citi o carte 
înseamnă a-mi hrăni spiritul însetat de cunoaştere. 

„Deschidem cartea pentru a învăţa ce au gândit alţii, închidem cartea 
pentru a gândi noi înşine.” 

Aşa cum spune şi marele Eminescu: „Citeşte! Numai citind mereu, creierul 

tău va deveni un laborator nesfârşit de idei şi imaginaţie.” 
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O altă faţă a universalului 
Autor: Petrean Theodora Maria 
Liceul cu Program Sportiv Arad 

Coordonator: prof. Kuschausen Cristina Teodora 
 
 

Deseori, viziunile asupra vieţii se combină şi se caracterizează una pe 
cealaltă. Personal, am o imagine mai diferită asupra intermediarilor cotidieni şi a 
piedicilor care intervin în ducerea la bun sfârşit a unui scop final. 

În multe situaţii, imaginaţia îşi face calea ei în viaţa noastră şi ne ajută la 
îndeplinirea cerinţelor sociale. Nu ştiu dacă problemele care apar cauzal unei 
persoane sunt tratate corespunzător, dar ştiu că o atitudine optimistă şi o 
perspectivă corespunzătoare poate aduce soluţionare. 

În concepţia mea, stilurile funcţionale ale vieţii îmi energizează trăirea şi îmi 
aduc suspansul cu fiecare clipă care trece în vânt. Percepţia prin simţuri este 
înnăscută şi trebuie să fim recunoscători că putem avea parte de toate frumuseţile 
inedite din lumea controversată. 

Trăim într-o lume nebună, atât de nebună încât neantul pare un fleac şi 
momentul prezent nu este trăit la timp exact aşa cum ar trebui. Indirect, roadele 
creaţiei noastre ca oameni au o continuitate pentru semeni, dar sunt de părere că 
suntem adânc inscripţionaţi cu implicaţii ontologice influenţabile. 

Toate aceste chestiuni de viaţă sunt sigură că ne apasă zi de zi, dar totuşi 
faptul că trăim este un dar şi nimeni nu poate contesta acest fapt. 

În opinia mea, cea mai importantă latură a viziunii asupra trăirilor constă în 
năzuinţa puţin forţată a omului de a cunoaşte realităţile din jurul lui, de a-şi crea 
un univers propriu în care să se dezvolte şi să-i fie optim fiinţării crescătoare. 

Cunoaşterea celor dinafara a mers înaintea cunoaşterii proprii ceea ce duce 
la dezavantaje în scopul realizării binelui personal. Cum spuneam şi mai sus, 
totul se rezumă la viziunea pe care doreşti să o creezi şi nu la cea care ţi se oferă. 

Dacă stăm bine să ne gândim, la început de cunoaştere nu suntem 
multumiţi de ce primim, ci aspirăm la mai mult, la o întrecere cu sine şi cu 

mulţimea paşilor pe care îi putem utiliza în urcarea supremă spre o mulţumire 
corespunzătoare. 

Taina existenţei şi a experienţelor fără răspuns au o influenţă pozitivă 
asupra omului, la fel şi modul său de percepere a situaţiei, dar şi lecţia învăţată la 
final. Ca sacerdot al imaginaţiei şi soluţiilor multiple în lume, omul este dator să-
şi creeze atât ostilitatea şi punctele slabe, cât şi tăria în punctele în care trebuie 
să fie cel mai bun. 

Nu toţi avem un mod de viaţă stabilit. Unii ne lăsăm în voia sorţii, iar ceilalţi 
încearcă să îşi controleze cât de cât viaţa, şi acest lucru este indicat, cum 
spuneam şi mai sus, mereu suntem datori să avem aspiraţii care de care mai 
înalte şi să ne îndreptăm spre apogeul fericirii prin existenţă. 

Un nou orizont abordat în concepţia mea poate fi faptul că omul îşi face atât 
problemele, cât şi fericirile. Mereu limbajul are de-a face cu interpretarea 
interpersonală şi din acest motiv, conflictele şi nedumeririle apar în cazuri 
nefavorabile. 

În momentul când doreşti să te exprimi, să îţi exprimi viziunea asupra unui 
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nou proiect sau a unei noi idei inovatoare, trebuie să îţi găseşti exact cuvintele şi 
să fi sigur că ar avea un rezultat pozitiv. 

Într-o reprezentare mentală proprie, enigma unei conversaţii se poate sfârşi 
în momentul când decizi că limbajul tău trebuie modificat şi făcut pe înţelesul 
interlocutorului. Nu doresc să ajung de aici la formule matematice sau fişe 
ştiinţifice, dar optimizarea culturii şi aspiraţia asupra acel ceva-ului ce te face 
mulţumit niciodata nu va strica în niciun fel cotidianului. 

O latură extravagantă a orizonturilor minţii se poate percepe ca fiind o 
prostie sau un lucru făcut fără cusur, dar în adevărul său propriu. Dezvoltarea 
este necesară, aceasta fiind singura hrană spirituală posibilă. 

Evidentiez faptul că eul are nevoie de multe, şi prin multe, mă refer la 
confort material, nivel spiritual ridicat şi bunăstare în mediul colocvial. 

Concluzionez aici prin faptul că nu doresc să schimb viziunile nimănui, ci 
pur şi simplu am un mod mai încurcat de a percepe orice gest sau vorbă umană şi 
îmi doream de ceva timp să relatez acest subiect. 

 

Printre gândurile imaginaţiei 
 

 Pe parcursul anului şcolar, elevii claselor a V-a şi a VI-a au participat la 
întâlnirile cercului de lectură „În lumea cărţilor”. Elevii au devenit şi membri ai 
clubului de lectură al Editurii Art. Pe parcursul acestor întâlniri, elevii alături de 
doamna profesoară Kuschausen Cristina au desfăşurat numeroase activităţi 
literare. Elevii au descoperit numeroase personaje, dar au fost puşi şi la 
încercarea „imaginaţiei”. Astfel, ei au scris foarte mult cu diferite ocazii: Basmul 
toamnei, Cel mai frumos loc unde am citit sunt doar câteva activităţi ale cercului. 
De-asemenea, elevii au avut de scris şi compuneri imaginative pe diverse teme. 
Mai jos, sunt câteva compuneri ale elevilor participanţi la cercul de lectură. 
  

Un loc vrăjit 
Autor: Hărăbor Diana 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
Coordonator: prof. Kuschausen Cristina Teodora 

 
A fost o vară mirifică, călduroasă, dar zâmbitoare. O familie a plecat spre 

mare. În drum spre vrăjita mare, maşina şerpuia spre şoseaua fierbinte. Munţii 
printre care au trecut erau măiestuoşi, iar copacii vorbitori au cântat alături de 
vânt. 

Au ajuns. Oraşul a fost vesel, iar soarele dogoritor ardea încontinuu. 

Niciun nor sihastru nu s-a văzut. Ei s-au cazat la un hotel şi au pornit la pas spre 
mare. 

Nisipul fin şi cald strălucea, iar copiii s-au aruncat bucuroşi în apa 

albastră ca cerul. Părinţii au rămas pe mal, admirând peştii multicolori cum 

dansau alături de delfinii jucăuşi precum copiii lor. 

O zi minunată era pe cale să se stingă, aşa cum anunţa soarele roşu 
care se pregătea să dispară în mare. Apusul multicolor s-a strecurat în sufletul 

lor făcând ca soarele să răsară în inimile lor. Ei au adormit pe plajă fericiţi şi cu 
sufletul împăcat ca cerul plin de stele. 
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Colţ de rai 
Autor: Iescău Adelina 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
Coordonator: prof. Kuschausen Cristina Teodora 

 
Nisipul arzător se scaldă în razele aurii ale soarelui. În marea albastră ca 

cerul se plimbă de zori peştişorii mari, dar şi cei mici, coloraţi şi aurii. Din 

depărtare se poate zări o balenă albastră şi jucăuşă care parcă ar zbura printre 
valuri ca o pasăre printre nori. 

În apă, copiii aleargă şi zburdă ca nişte mieluşei cu mingile de plajă 

multicolore. Pe mal, stau părinţi sub umbrele colorate pentru a se feri de soarele 
de foc. 

După multă distracţie în mare, copiii s-au apucat să culeagă scoici: 

unele mai mari, altele mai mici, altele mai cârlionţate, altele mai drepte, unele 
mai înnegrite, iar altele albe sau colorate. Fetele îşi fac coliere, iar băieţii caută 
scoici imense pe post de pălării. 

De departe, se vede o broască ţestoasă. Copiii o observă şi o urmăresc cu 
atenţie. Broasca se plimbă pe mal, parcă bucurându-se şi ea de clinchetele 
zâmbetelor copiilor. După ce se odihneşte puţin în soarele dogoritor, intră tiptil în 
mare şi se lasă purtată de valurile uriaşe. 

Racii se plimbă căutând un loc mai ascuns de soarele roşu ca lava unui 
vulcan. Cerul e senin. Păsărelele voioase zboară. Cocotierii sunt de mare ajutor. 
Stând pe un hamac, între doi cocotieri, oamenii beau sucuri delicioase de nucă de 
cocos. 

Ce frumos! Un colţ de rai! 
 

 

Paradisul verii 
Autor: Detari Rebeca 

Liceul cu Program Sportiv Arad 
Coordonator: prof. Kuschausen Cristina Teodora 

 
O dimineaţă răcoroasă în staţiunea Mamaia. Cerul azuriu găzduia soarele 

de aur. Câţiva norişori albi şi pufoşi ţineau compania soarelui. Marea liniştită 

mângâia nisipul mătăsos şi aducea câteva scoici mititele la mal. 

Soarele mângâia feţele copiilor care se jucau un joc plin de farmec. 

Marea era împânzită de oameni care înotau şi se băteau cu picăturile de 

apă cristalină sub supravegherea unui salvamar rapid şi curajos. 

Nenumărate castele de nisip mai şi mai mari erau răspândite pe plajă. 

Toate fortificaţiile participau la marele concurs de castele. Unele împodobite cu 

scoici albe ca zăpada şi steguleţe colorate, altele cu scoici negricioase şi alge verzi. 
Mingile colorate ca un curcubeu, unele mai mari sau mai mici săreau de 

colo-colo pe plajă. Standul cu îngheţată răcoritoare era foarte aglomerat. 

Seara, soarele de aur încet, încet a coborât de pe cer. Turiştii stăteau pe 

plajă şi priveau cum apune soarele. O zi plină de veselie s-a terminat, iar alta 

nouă, în curând, se va naşte. 
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Micul poet 
 

 „Micul poet” este un concurs organizat anual de către Palatul copiilor Arad. 
Acest concurs încurajează creativitatea elevilor din ciclul primar şi gimnazial. 
Activitatea desfăşurată la Liceul cu Program Sportiv Arad a fost coordonată de 
doamnele prof. Szakacs Nadina şi Kuschausen Cristina.  

 Elevii au obţinut rezultate foarte frumoase la acest concurs: Man Denisa – 
premiul I, Nistor David – premiul al III-lea,  Feceu Beatrice – menţiune, Varga 
Denis – menţiune, Şulea Lucas – diplomă de participare, Ciulca Ramona – diplomă 
de participare, Hărăbor Diana şi Sasu Antonia – premiul al II-lea. 
 În continuare, veţi putea citi creaţiile elevilor noştri. 
 
 

   
Simfonia naturii 

 
 Şulea Lucas Daniel 
 
 
Dorm toate 

Respectându-se în rând, 

Mi şi do tot repetând, 

Farmecul nedesluşind. 

 

Solul iar s-a subţiat, 

Lacul, de când a secat. 

Simfonia norului e-aceeaşi cu 

Dorinţa corului. 

 

Dorul 

 
 Ciulca Ramona 
 
Dorul de casă mă copleşeşte, 

Revederea mă nelinişteşte, 

Mica mea casă o privesc de departe 

Fără să ştiu dacă a pătrunde înăuntru se 

poate. 

Soluţii nu găsesc, neliniştea mă-

mpresoară 

Lacrimile în colţul ochilor încep să apară. 

Simt inima, cum iar îmi plânge, 

Dorul de voi toţi, astăzi, mă frânge. 

 
Bucurie 
 

 Varga Denis 
 
Doarme copil, frumos visează, 

Revenindu-şi din somn, el danseză 

Miracol şi taină, cum ştie dansa 

Farmecul îl reprezintă prin ţinuta sa. 

Soluţia paşilor săi este demnă de toată 

Lauda, aplaudă sala 

Sincer, copilul zâmbeşte 

Dornic, în paşi de dans, în culise păşeşte. 

 

 

 

 

Copilăria 

 

 Feceu Beatrice 

 

Dorita primăvară se scălda-n a mea 

copilărie 

Renăscută-n floare, cu bucurie. 

Minune-n fiecare pas făcut pe cale, 

Fantastica melodie, era visul ei cel mare! 

Solitară-n jocuri, aprinzi totuşi în inimi 

focuri, 

La amintiri ne îndemni biruitori, 

Sigilată-n inimi, mi te-ai adus mereu mie 

Dorită şi frumoasă, primăvară! Eşti o 

copilărie! 
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Prietenie 
 
 Nistor David 
 

Doresc să mergem la film, 

Regret că n-am spus mai devreme 

Mi-am încărcat cu lacrimi ale mele gene. 

Faci ce faci şi mă minţi nespus de mult, 

Soluţia ar fi să nu te mai ascult. 

La tine mă-ndeamnă inima să vin, 

Simt că doar tu, bunul prieten, 

Doar tu poţi să mă alini! 

 

Domnul învăţător 

 

 Man Denisa 

 

Domnul nostru învăţător, 

Retrăgându-se cu dor, 

Mi-a rămas cu drag în minte 

Fapta lui de dinainte: 

Salvator de suflete, 

La-nceput s-a remarcat 

Siguranţa-n preajma lui 

Doar asta ne-a motivat. 

 

Doresc 

 

 Varga Paul Lucian 

 

Doresc atât de mult 

Revederea soarelui, 

Minuni se înfiripă zi de zi, 

Fabuloase poveşti 

Solicită cititorii 

La lectură. 

Şi-am înţeles cu toţii: 

Revederea poveştilor e astăzi în noi. 

 

Dorinţa poporului 

 

 Hărăbor Diana 

 

Dorinţa poporului era 

Reunirea! 

Mica armată nu avea 

Fanfară! 

Soldaţii curaj aveau, 

La luptă porneau 

Şi astfel reuşeau 

Dorinţa poporului o-ndeplineau!

 

 

Dolce 

 

 Borza Alexandra  

 

Dolce e cam subţirel, 

Renumit şi scândurel 

Mi-l aduc cu dor mainte 

Falnic, dar nu prea cuminte. 

Solniţa a răsturnat, 

La podea s-a împrăştiat 

Simpatic în şezut a stat 

Doar că era şi speriat. 

 
 

Mama 

 

 Sasu Antonia 

 

Doamne, cât o iubesc pe mama mea 

Reuşesc oare să îi bucur zi de zi, inima? 

Minunea mea din fiecare minut, 

Fără de care pe planetă m-aş fi temut. 

Soluţii găseşte la orice supărare, 

La orice problemă găseşte scăpare 

Şi nu pot decât să o iubesc, 

Dorinţa îmi este mereu s-o cinstesc!
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Dormi 

 

 Vasi Rebeca 

 

Dormi încet, tu ce mi-eşti drag 

Refă-ţi visul ce-a stat ani în prag. 

Micuţă făptură, adormi uşor 

Fascinat gândul să-ţi zboare 

Soarele să se-mpletească în visele tale. 

Lacuri şi izvoare să-ţi susure ţie 

Simboluri, culoare ce de veacuri dăinuie. 

Dormi în pace, copile! Mai sunt zile! 
 

 
Dorinţa 

 

 Pleşa Nicoleta 

 

Dorinţa e o bucurie care 

Renaşte-n fiecare zi şi-n om răsare. 

Mie îmi place poezii să compun, 

Fac versuri fără să-mi impun. 

Solniţa de sare pare fermecătoare, 

Lasă pulbere în zare, 

Simfonia de culori, 

Doamne, îmi dă mii de stări!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bun de citit! 
 

Bătrânul din lună, Grace Lin 

Jim Năsturel, Michael Ende 

Matilda, Roal Dahl 

Cronicile din Narnia, C.S.Lewis 

Umbra şarpelui, Rick Riordon 

Micuţul Nicolas în vacanţă, Goscinny Sempé 

Numără stelele, Lois Lowry 

Raymie Nightingale, Kate DiCamillo 

Doamna Doubtfire, Anne Fine 

Pippi şoseţica, Astrid Lindgren 

Confesiunile unui prieten imaginar, Michelle Cuevas 

Grădina de la miezul nopţii, Philippa Pearce 

 
 

Rubrică oferită de membrii clubului de lectură  
„În lumea cărţilor” 
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