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La început de drum... 

 

 Și liniștit să ne fie noul an școlar. 

 Și să mergem cu drag la școală, să ne bucurăm 

de fiecare zi, de fiecare lecție, de fiecare zâmbet și de 

fiecare... aaa, am înțeles acum! 

 Să desenăm și să ne colorăm zilele așa cum vrem 

și să-i lăsăm pe elevi să și le coloreze pe ale lor așa 

cum doresc. Să le admirăm creativitatea și nuanțele și 

să plecăm în fiecare zi acasă cu gândul că în ziua 

aceea am mai învățat ceva împreună cu elevii noștri 

dragi. 

 Să avem un an școlar vesel și frumos! 

 

Prof.înv.primar, 

Ica Donca 
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Ziua Educației 

 

„Educația nu este pregătirea pentru viață, educația este viața însăși.” 

John Dewey 

 Ziua Mondială a Educației, 5 octombrie, aduce un omagiu dascălilor de 

pretutindeni care educă generațiile viitoare. 

În anul 1994, UNESCO a inaugurat prima Zi Mondială a Educatorilor, 

pentru a marca semnarea, în 1996, a recomandării făcută de UNESCO și 

Organizația Internațională a Muncii privind condițiile de muncă ale personalului 

didactic. Această zi se sărbătorește în data de 5 octombrie în peste 200 de țări. 

În școala noastră am sărbătorit Ziua Educației prin activități educative și 

recreative. 

Fiecare dascăl are așteptări de la elevii săi. Curioși din fire, noi am încercat 

să aflăm părerea lor. V-am făcut și pe voi curioși? Iată câteva din așteptările lor: 

 „să fie ascultători, punctuali, serioși, ordonați, respectuoși, 

perseverenți și toleranți”; 

 „să se comporte frumos unii cu alții”; 

 „să-și îndeplinească sarcinile”; 

 „să iubească școala și să vină cu idei noi”; 

 „să devină oameni cu care să mă pot mândri”; 

 „să ducă peste tot renumele școlii”; 

 „să se intereseze de ceea ce este în jurul lor”; 

 „să învețe dar să și înțeleagă ce au invățat”; 

 „să se autodepășească”; 

 „să fie deschiși la tot ceea ce este nou”; 

 „să fie cum sunt mereu”. 
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 Dar să vă povestim în continuare. Și elevii au păreri despre profesorii lor.Să 

citim împreună acrostihul creat de ei: 

P =prietenos, puternic, perseverent, priceput 

R=responsabil, răbdător,rafinat 

O=onest, original, organizat 

F=formidabil , fermecător , familiar 

E=exemplar, echilibrat, educat, entuziast 

S=sufletist, sincer, sensibil, special 

O=optimist, ocrotitor, organizat 

R=respectuos, remarcabil, rațional 

Mulțumim pentru că sunteți  profesori minunați! 

 Giurgi Ioana, Pop Denisa-Georgiana, Bojan Mircea, Opriș Abel, Polgar  
Dragoș-Ruben, Panas Cezar-Traian cls. a V-a A 

Prof.Șoltuz Cristina 
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Motto: 

„Ne amintim cu apreciere de străluciții noștri profesori,insă cu gratitudine  de acei 

profesori care au atins simțămintele noastre umane. Lucrurile ce trebuiesc a fi 

învățate sunt în mod necesar o materie brută, însă căldura este elemental vital pentru 

creșterea plantelor și a sufletelor copiilor.” 

Carl Jung 

Mulțumesc cu profundă considerație doamnei mele învățătoare, care mi-a îndreptat pașii spre 

această extraordinară, unică meserie! 

 Sunt singură în clasa noastră dragă, Clasa Buburuzelor…E atât de pustie fără 

voi…Sunt înconjurată doar de băncile goale și de maldărele de manual pe care le-ați 

predat în grabă…Simt încă prezența voastră zgomotoasă, plină de veselie… 

 Timpul aleargă,zilele se scurg repede,unele după altele. Parcă ieri,într-o zi 

minunată de toamnă, în curtea școlii, întâmpinam niște copii sfioși, stăpâniți de emoții 

necunoscute până atunci, unii chiar cu lacrimi în ochi, nerăbdători și curioși să 

devină elevi. Retrăiesc, ca în fiecare toamnă, emoția intrării voastre în clasa 

pregătitoare. Vă mai amintiți, dragii mei? Frunzele ruginii se așezau încet, încet, pe 

pământul jilav țesând cu măiestrie covorul toamnei. Ne-am întâlnit în curtea 

școlii.Povestea noastră începea cu momente de descoperire a școlii,a clasei, a 

băncuțelor îmbrăcate în straie de sărbătoare, a colegilor, începea cu sfioase semne de 

prietenie… 

 Realizez cât de mari sunteți, cât de frumoși și de minunați și tocmai acum ne 

Orice sfârșit are un 

nou început… 
 

4 



 

despărțim când mă pot baza pe voi pe deplin... Aceasta era poate și misiunea celor 

cinci ani: să fiu cu voi doar până ce veți deveni mari și responsabili. Ați devenit. 

Doar până la această haltă a vieții voastre am avut bilet ca să vă însoțesc. Acum 

trebuie să cobor și din toamnă să urc în trenul vieții altora care, firesc, la început 

îmi vor părea niște străini.  

 Vă caut cu privirea prin curtea școlii care-mi pare mai pustie ca niciodată 

și îmi imaginez că și azi facem pregătiri pentru diverse concursuri și 

olimpiade...Văd cum vă-ndreptați grăbiți spre alte uși, preocupați de alte lucruri, 

vă văd aceiași, dar mai mari, când ați crescut atât? Mai bine să schimb vorba și 

tonul. În largul meu sunt doar când intru în pielea de profesor exigent și când vă 

reamintesc că luni vă aștept cu temele făcute. Știți că nu glumesc cu lucrurile 

acestea! Îmi vine inima la loc când mă gândesc că măcar prin pauze ne vom vedea 

și că mă voi interesa des la profesorii voștri dacă „mă faceți sau nu de râs”.  

 Primiți,de la cea care v-a fost invățătoare, mulțumiri că i-ați fost elevi 

dedicați. 

 Pășiți, cu încredere deplină în voi, spre clasele gimnaziale, creșteți sănătoși 

la trup și la minte, învățați cu seriozitate, spre bucuria părinților și a mea, „mama 

buburuzelor” – învățătoarea voastră. Prețuiți efortul, grija și dragostea pe care 

părinții și profesorii voștri le investesc în voi! 

 Voi păstra vie amintirea celor cinci ani petrecuți împreună, dragii mei 

elevi. Mari succese și multe bucurii, vă doresc din suflet! 

„Mama buburuzelor și a fluturașilor”, 

Mondici Ionela -Ancuța 
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Amintiri și speranțe... 

 

 Trecerea din clasa a IV-a în clasa a V-a a fost destul de grea pentru mine 

deoarece nu mă puteam obișnui cu profesorii cei noi. Într-un final am început să 

îmi dau seama că profesorii au și ei un rol important în viața noastră. 

 Îmi este dor de domna mea învățătoare, Mondici Ionela-Ancuța, dar încerc 

să trec peste asta. Oricum, ea va rămâne în sufletul meu ca a doua mea mamă, cea 

care m-a învățat să scriu și să citesc, mi-a explicat acei „cârnăciori”, cum le 

spunea ea calculelor lungi pe care nu le-am înțeles. 

 Doamna învățătoare va avea un loc special în sufletul meu! 

Vasil Marinescu Maria-Elena 

cls.a V-a A 

 

 

Vă mulțumim pentru toți acești ani minunați, presărați cu 

zâmbete, uneori cu lacrimi...Acești ani frumoși, plini de 

prietenie, pe care nu îi vom da uitării niciodată! Ne-ați 

pregătit cu seriozitate și bucurie pentru acești ani care 

urmează. Ne vom reaminti cu drag de anii școlii primare și 

de „mama buburuzelor”! 

Vă mulțumim că ne-ați dat aripi să zburăm! 

 

 

                                                  Una dintre micile buburuze, 
                                                                         Bianca 
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La centenar... 

,,Ce înseamnă Unirea pentru noi?’’ e o întrebare la care cu greu găsim 

acum un răspuns, deoarece nu am trăit în vremea de atunci pentru a simți 

bucuria oamenilor care au participat la acest eveniment important. 

În anul 2018 comemorăm 100 de ani de la Marea Unire.La început s-a 

unit Basarabia cu România,apoi Bucovina cu România iar in final 

Transilvania,Banatul, Crișana și Maramureșul s-au unit cu Țara Mamă, 

România. 

Chiar dacă nu am trăit atunci, acum suntem mândri că suntem români 

și trebuie să transmitem mai departe prețioasa moștenirepe care ne-au 

lăsat-o și pentru care au luptat mulți eroi: ROMÂNIA. 

 

Curajul oamenilor de acum 100 de ani 

Eroii neamului nostru 

Nădejdea oamenilor 

Tricolorul țării noastre 

Eroismul de care dau dovadă românii 

Națiunea noastra 

Ambiția românilor de a fi un singur popor 

România,țara noastră! 

 
 

Vasil Marinescu Maria-Elena, Ilban Oana   cls.a V-a A 
Prof.Șoltuz Cristina 
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România, te iubesc! 
 

 Păstorită la sud de apele Dunării, rezemată la est de Marea Neagră, apărată 
la nord de Munții Carpați, scăldată la vest de cele mai frumoase amerguri, țara 
mea este un pământ binecuvântat de Dumnezeu. Așa cum zicea Alecu Russo în 
„Cântarea României”, este „țara cea mai aleasă și mai mândră, semănată de 
Domnul pe pământ!” 
 Patria noastră are câmpii întinse, dealuri mănoase, munți semeți, acoperiți 
de păduri dese. Râuri repezi, cu ape cristaline scaldă aceste meleaguri, iar în luciul 
lor se oglindesc frumusețile patriei. Delta Dunării, un adevărat paradis la răsăritul 
soarelui este una dintre cele mai frumoase și vestite rezervații naturaledin Europa. 
Ce poate fi mai frumos decât să admiri locul în care Dunărea se sărută cu Marea? 
 Dar patria mea înseamnă mai mult decât râul, ramul, codrul și marea. 
Înseamnă locul în care au trăit părinții și străbunicii mei. Ca orice român care își 
iubește patria, am ca bunici nume ilustre ale acestor pământuri: Ștefan cel Mare, 
Mihai Viteazul, Avram Iancu, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Aurel Vlaicu, Nicolae 
Grigorescu, George Enescu, Constantin Brâncuși și mulți, mulți alții. Fără ei, 
cuvântul „patrie” ar fi gol de conținut.  
 România este o țară depoveste nu doar prin geografia sa, ci și prin obiceiuri, 
tradiții și prin portul popular pe care oamenii îl îmbracă la fiecare sărbătoare. 
 Sunt mândru că sunt român! 
 
 

Ardelean Vlad cls. aIV-a C 
Prof.înv.primar  Lucaciu Alexandra 

 

 

Felecan Oana Claudia cls.a VII-a 
Prof. Florea Irina 
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Patria mea, România 
 

 În urmă cu aproape două milenii pământul frumos, bogat și darnic al dacilor 
era invadat de romani deoarece avea ape frumos curgătoare și limpezi ca și 
cristalul, izvoare ca spuma laptelui, dar și codrii deși, adânci și nestrăbătuți. Cu 
toate că dacii au fost triști din cauza pierderii războaielor, pentru poporul român 
și România a fost un început de glorie. 
 De-a lungul secolelor patria noastră a fost râvnită de multe popoare 
cotropitoare datorită șesurilor întinse, cu grâne aurii, așteptând somnoroase 
secerișul și mișcându-și mustățile lungi în somn. Românii, conduși de oameni 
pricepuți, și-au apărat țara cu prețul vieții lor. 
 Durerea din sufletele românilor a fost, pentru puțin timp ameliorată de 
Mihai Viteazul, care a reușit să ștergă hotarele Bucovinei, Ardealului,Moldovei și 
Țării Românești. Acest lucru nu a ținut mult deoarece dealurile și luncile pline de 
frumuseți, împărăția holdelor și a apelor liniștite, lacurile cu ape neînchipuit de 
limpezi, Munții Carpați apropiați de cer rânduiți asemeni unor cetăți greu de 
cucerit i-a atras din nou pe dușmanii care ne-au atacat țara.  
 Bravii noștri conducători de mai târziu s-au străduit să păstreze hotarele 
țării între Dunăre, mare, Crișuri, Siret și Prut, dar cu granițe de interior. 
 A sosit și mult așteptatul eveniment din anul 1918, când hotarele dintre 
țărișoarele locuite de români au fost șterse pentru totdeauna. România a ajuns să 
arate lumii că puterea stă în unire. 
 

Dragoș Iulia cls. a IV-a C 
Prof.înv.primar Lucaciu Alexandra 

 

 

Donca Andrei 
cls.a VI-a A 
prof.Florea 

Irina 

9 



 

 

Cântec de Unire 

Un cântec dulce s-a cântat! 
Noi am voit și am sperat 
Să ne-ajute Dumnezeu 

Să ne unim cu toți la greu! 
 

Noi am voit și am muncit! 
Cu mult curaj am dobândit 
Ceea ce noi chiar am dorit: 
În multă pace ne-am unit! 

 
Noi împreună vrem să fim, 
Toți liberi vrem ca să trăim 
Ca frați mereu să ne găsim 

Țara iubită s-o cinstim! 
 

Cu același Dumnezeu, 
Cu-același dulce grai mereu, 

Am murit și-am înviat, 
Suflet României am dat! 

Nistor Flavia cls. a III-a C 
Prof.înv.primar  Pop Loredana 
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La mulți ani, România! 

     Cântecul de biruință 
     E pavat cu suferință. 
     Neamul care s-a jertfit, 
     Tineri care au murit, 
     Eroi drepți și cu voință 
     Ne-au lăsat a lor dorință. 
     Au luptat și au unit 
     Ritul, graiul moștenit, 
     Un popor într-o ființă 
     Luminat de o credință, 
     Mulți străini au jefuit 
     Al nostru pământ iubit. 
     România-conștiință, 
     Izbândind prin iscusință, 
     Iubind-o nemărginit, 
     Un popor reîntregit. 
     Nu-i unirea consecință, 
     Iar în această privință, 
     România-i stat zidit 
     Imortal spre infinit! 

 

 

Urmași suntem noi, 
Nepoți ai celor care 

Iscat-au lupta pentru 
România Mare! 
Entuziasmul lor 
Astăzi îl simțim, 

Marilor eroi 
Acum le mulțumim. 
Români de nădejde 
E scris și noi să fim! 

 

Tudorache Raul cls. a III-a C 
Prof.înv.primar Pop Loredana 

Cristea Maria cls. a III-a C 
Prof.înv.primar Pop  Loredana 
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Ţara mea 

 România este ţara mea. Ea este o ţară minunată cu munţi înalţi, râuri repezi 

cu apă cristalină şi câmpii verzi. Aici m-am născut şi aici vreau să trăiesc în 

continuare chiar dacă îmi aud familia spunând că trebuie să ne mutăm în altă ţară.  

Îmi este foarte dor de fratele meu care a plecat peste hotare. El vine foarte rar 

acasă şi ne povesteşte despre sentimentele frumoase  pe care le trăieşte atunci când 

trece graniţa ţării noastre şi aşteaptă cu nerăbdare să ne întâlnească.  

Mie nu mi-ar plăcea să ne mutăm din România  pentru că aici sunt prietenii 

mei, am o şcoala curată şi o învăţătoare excelentă care este alături de mine în fiecare 

zi.  

Îmi place foarte mult să desenez hora noastră, îmi place frumosul port 

popular românesc şi îmi plac tradiţiile şi obiceiurile din România. 

Am o ţară frumoasă, deci sunt o persoană norocoasă. 

 

Bandura Jasmina Michelle cls. a III-a D 

Prf.înv.primar Moldovan Iuliana 
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România mea frumoasă 
 

 

 

România-i ţara mea, 

Nu e alta ca şi ea. 

E frumoasă şi bogată 

Şi de mulţi e admirată. 

 

România-i ţara mea 

Drag mi-e să trăiesc în ea. 

Râuri lungi şi multe are 

Şi munţi ce se văd în zare. 

 

România-i ţara mea 

Nu vreau să plec din ea 

Căci aici eu m-am născut 

Şi aici eu am crescut. 

 

Dumitraş Iulia cls. a III-a D 

Prof.înv.primar Moldovan Iuliana 
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Unirea 

Pe-ntâi Decembrie e Unirea 
Şi toţi simţim în suflet amintirea. 

Când toţi românii împreună au luptat 
Şi până astăzi nimeni n-a uitat. 

 
Eroii noştri au învins 

Într-un război de nedescris. 
La Alba Iulia s-a făcut Unirea 

Acolo, românii au împărţit fericirea. 
 

Vitejii noştri au luptat 
Unirea mare-au câştigat. 

România e ţara noastră străveche, 
Ce-n lume n-are pereche. 

 
 

Tudorache Lara cls. a VII-a A 
Prof. Pop Nadia 

 

 

Amalia Țura 
Prof.Florea Irina 
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Unire-n cuget şi-n simţiri 
 

Dragostea pentru a noastră patrie 
Mereu va fi-arzătoare. 

Şi niciodată nu va arde precum o lumânare 
Cât timp în faţa duşmanilor vom arăta tărie. 

 
Să ne unim precum fraţii, 
Să ne-apărăm ţara mamă! 

Să nu ardă şi ea împreună cu soldaţii! 
Ea să dăinuiască şi mereu să ardă a sa flamă. 

 
Noi, în libertate vom trăi, 

Sau cu tricolorul strălucind în mâini vom muri. 
Căci pământul nostru sfânt nu îl vom da, 

Şi cu preţul vieţii îl vom proteja. 
 

De duşmani noi nu ne ascundem, 
Iar lupta-n sânge o avem. 

Ţara pe mâna altuia nu o dăm 
Deoarece, în faţa ei, cu respect ne închinăm. 

 
Fecske Andra, clasa a VIII-a A 

Prof. Pop Nadia 

 

Ilban Oana 
cls. a V-a A 
Prof. Florea 

Irina 
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Ziua Naţională a României 
 
 

Întâi Decembrie e Ziua României, 
A dreptăţii şi a bucuriei. 

Toţi românii se adună odată 
Şi cântă imnul ţării îndată. 

 
Haideţi să ne întâlnim, 

Împreună să fim. 
Roşu, al meu sânge eşti; 

Galbenule, eşti averea ce ne zâmbeşti, 
Iar albastru, eşti marea ce străluceşti. 

 
Mândria noastră curată 
De flamură este redată. 

Azi e ziua României, 
A mândriei şi a bucuriei. 

 
Eu, ţară, te iubesc, 

Eşti un exemplu sufletesc! 
 

Felecan Oana Claudiaclasa a VII-a A 
Prof. Pop Nadia 

 

 

Șuta Ioana Loredana 
Cls. a VII-a B 

Prof.Florea Irina 
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Monografia satului Giungi 
 

 În familia mea se află o pagină reală de participare la înfăptuirea Marii Uniri.Stră-
străbunicul meu,învățătorul Vasile Costin din satul Giungi,județul Satu Mare,a fost la Alba Iulia în 
fruntea unei delegații de români patrioți. În fața unei mari mulțimi de oameni veniți din toate 
regiunile locuite de români a dat citire hotărârii de unire. S-au auzit strigăte de bucurie din 
partea celor prezenți. 
 Aceste amintiri istorice sunt scrise într-o carte,care se numește „Monografia satului 
Giungi” și are ca autor pe istoricul Viorel Câmpean. Iată pagina din monografie : 
 La 10 oare a.m. convoiul național român pleacă din școala confesională spre casa 
comunală, în frunte cu steagul național român și intonând imnul „Deșteaptă-te române” . Îndată 
adunarea se începe, ținându-le câte o vorbire onoratul domn preot local Vasiliu Tămaș și 
învățătorul Vasiliu Costin, în care arată menirea acestei adunări de mare însemnătate. După 
aceasta adunarea se constituie, alegând de președinte ad-hoc pe preotul Vasiliu Tămaș, de 
notariu pe învățătorul Vasiliu Costin iar pentru verificarea protocolului pe Ioan Silaghi, Mihai 
Nagy, Grigoriu Șandor și Georgiu Lazăr, aducând apoi următoarea 

Deciziune: 
 

 Unanim și cu glas puternic de strigăte întreg poporul se alipește și recunoaște pe Consiliul 
Național Român din Ungaria și Transilvania ca for suprem al tuturor românilor din Ungaria și 
Transilvania și sărbătorește, joară și promite că întru toate i se va supune și sprijini lupta 
națională română pentru biruință.  
 Urmează apoi constituirea Sfatului Național Român alegând ca președinte pe economul 
Grigoriu Șandor, de notar pe învățătorul Vasiliu Costin, de membrii: domnul Tămaș preot, Vasiliu 
Bolchiș, Mihai Nagy, Ioan Silaghi, Giorgiu Caița, Vasiliu Tămaș, Georgiu Furciker, Ioan Boc, 
Teodor Șuta, Vasiliu Ghețe, Dimitrie Farcău, Georgiu Govor, Ioan Bolchiș, Georgiu Lazăr, și dintre 
maghiari Kocsis Janos și Szanislo Janos.   
 Apoi urmează înființarea gardei naționale române. Cu aceasta protocolul după cetire se 
primește și sub scrie. 
 

D.M.S. 
 

Ss. Vasiliu Tămaș                                                                                                    ss. Grigorie Șandor 
ss. Vasiliu Costin, inițiatorul și notariu                                                               ss. Georgiu Lazăr 
                                                                                                                                  ss. Mihai Nagy 
                                                                                                                                     membri de încredere 
 

 Delegat din partea localității Giungi pentru a participa la Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulia a fost desemnat învățătorul Vasile Costin. Dar iată cum suna adresa în acest sens a 
parohului Vasile Tămaș către protopopul Petru Cupcea: 
 

„1918 noiembrie 27, Giungi. Adresă a oficiului parohial din Giungi către protopopiatul Supur în 
care informează că la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia va merge învățătorul satului.” 
 

 Simt o mare bucurie și mândrie că sunt urmașul acestiu înaintaș al meu care a contribuit 
la realizarea Marii Uniri. 

Harca Alexandru Ion clasa a III-a C 
Prof.înv.primar Pop Loredana 
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Primul imn a apărut a apărut în anul 1862, în timpul domniei lui Alexandru Ioan 
Cuza. În urma unui concurs public al cărui premiu era de 100 de galbeni câștigătorul a 
fost compozitorul și violonistul Eduard Hubsch, cu piesa „Marș triumfal și primirea 
steagului și a Măriei Sale Prințul Domnitor". Melodia nu a avut însă versuri până în anul 
1881, când poetul Vasile Alecsandri a compus textul pentru viitorul „Imn regal român", 
intonat, pentru prima dată, la încoronarea regelui Carol I, în anul 1884. 

„Poate că cel mai aproape de sufletul şi de mintea românilor a fost imnul pe care 
România l-a avut între 1866 şi 1947, Imnul regal. Vorbim şi de faptul că imnul, ziua 
naţională, care devenise ziua întregii naţiuni române, au contribuit la realizarea unei 
legături mai strânse între dinastia de Hohenzollern şi poporul român”, explică istoricul 
Alin Ciupală. 

În anul 1948, odată cu instalarea regimului comunist, în ziarul „Flacăra" a fost publicat 
noul imn al României, „Zdrobite catuşe", pe muzica lui Matei Socor.  

În anul 1953, în plină sovietizare a României, imnul „Zdrobite cătușe” a fost înlocuit 
cu „Te slăvim, Românie!" pe versuri de Eugen Frunză și Dan Deșliu.  

În anul 1975 imnul naţional al României a fost din nou schimbat. Ceaușescu și-a dorit o 
altă melodie, mai puțin stalinistă. Așa au ajuns românii să cânte „Pe-al nostru steag e 
scris Unire", pe muzica lui Ciprian Porumbescu. Melodia a devenit, ulterior, imnul 
naţional al Albaniei, la propunerea poetului Victor Eftimiu, de origine albanez. 

În anul 1977 noul Imn al Republicii Socialiste România a devenit „Trei culori cunosc 
pe lume", imn care a fost intonat până la sfârşitul anului 1989. 

În anul de grație 1989 ne-am trezit din somnul cel de moarte și am ieșit în stradă. 
Interzis în perioada comunistă, „Deşteaptă-te, române!", la origine, „Un răsunet", a 
devenit imnul naţional al României.. 

Într-un singur secol, România a avut șase imnuri și asta pentru că cei care au venit la 
putere au stabilit de fiecare dată o altă zi națională, alte însemne de stat, un alt imn. 

https://www.digi24.ro/special/campanii-digi24/triumful-unei-natiuni/povestea-imnului-romania-a-avut-

sase-imnuri-de-stat-cat-de-reprezentativ-este-desteapta-te-romane-161216 

 

Micle Alexandru clasa a III-a C 
Prof.înv.primar Pop Loredana 

România a avut șase imnuri de stat? 
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METODA PROIECTELOR 

  
 Metoda proiectelor este o strategie de învăţare şi evaluare, a cărei 
caracteristică se concentrează pe efortul deliberat  de cercetare, pe căutarea şi 
găsirea răspunsurilor legate de tema propusă. 
 Proiectele tematice presupun investigarea unor subiecte propuse, sugerate 
de anumite evenimente, întâmplări, ordinea desfăşurării lor fiind la latitudinea 
cadrului didactic şi a elevilor.Subiectul proiectului este inspirat din mediul 
apropiat, presupunând interacţiunea directă dintre copil şi mediu.Conţinuturile 
converg temei sau subtemei, respectă nevoile de cunoaştere ale copiilor, la un 
moment dat, ţinându-se seama de particularităţile de vârstă ale acestora. 
 Activităţile integrate, desfăşurate pe parcursul proiectelor tematice aduc un 
plus de lejeritate şi mai mult, coerenţă procesului de predare – învăţare – 
evaluare. Aceste activităţi asigură o învăţare activă, care se extinde până la limita 
pe care copilul o stabileşte, reflectă interesele şi experienţa copiilor şi are o 
finalitate reală. 
  Etapa de evaluare a activităţii elevilor, la finalul unui proiect tematic, oferă 
profesorulu şi părinţilor posibilitatea de a observa copilul, de a-l aprecia; totodată, 
este un prilej de testare şi de verificare a capacităţilor intelectuale şi a aptitudinilor 
creatoare ale copiilor. Printre avantajele acestei metode, menţionăm: posibilitatea 
unei abordări interdisciplinare a temei; consolidarea şi valorificarea tehnicilor de 
activitate intelectuală (de adunare, prelucrare şi prezentare a informaţiilor); 
stimularea iniţiativei şi independenţei elevilor în activităţi; dezvoltarea structurilor 
cognitive şi a capacităţilor creatoare ale acestora. 
 În cinstea Centenarului Marii Uniri înfăptuite la 1 Decembrie 1918, am 
propus elevilor din clasa  a III-a C să adune, să prelucreze și să prezinte diverse 
informații legate de această temă. 
 Stimulându-le inițiativa și independența, creativitatea și încrederea în sine, 
ajutându-i la nevoie, am demarat proiectul nostru. Abordând transdisciplinat 
tema, am obținut rezultate pe măsura așteptărilor. Elevii ambițioși și harnici au 
realizat rebusuri, cvintete, poezii, acrostihuri, compuneri, colaje, picturi și desene. 
Sperăm ca munca noastră să fie sursă de inspirație și pentru alți elevi ai școlii. 
 

Prof.înv.primar Pop Loredana 
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                  Iată câteva dintre produsele muncii noastre: 

                    

                          

 

Nistor Flavia cls. a III-a C 
Prof.înv.primar Pop Loredana 

Pop Ruxandra cls. a III-a C 
Prof.înv.primar Pop Loredana 

 

Rus Andreea cls. a III-a C 
Prof.înv.primar Pop Loredana 

 

Gorgan Alexandru 
Boitor-Socolan Rafael 

cls. a III-a C 
Prof.înv.primar Pop Loredana 

David Miruna 
cls. a III-a C 

Prof.înv.primar 

PopLoredana 
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Luca Matoșan cls.a III-a C 
Prof.înv.primar Pop Loredana 

Tudorache Raul cls.a III-a C 
Prof.înv.primar Pop Loredana 
 

David Miruna cls.a III-a C 
Prof.înv.primar Pop Loredana 
 

Gulias Daniel cls.a III-a C 
Prof.înv.primar Pop Loredana 
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Tradiții și obiceiuri 

 

 

Prof.înv.primar Crișan Rita 
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Oameni care au înfăptuit Unirea 

 

 

 

Todică Bogdan cls.a IV-a D 
Prof.înv.primar Tout Gabriela 

Lenghel Matei cls.a IV-a D 
Prof.înv.primar Tout 

Gabriela 
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Sărbătorind Unirea 

 Pe 1 decembrie 1918, Marea Adunare de la Alba-Iulia votează unirea Transilvaniei, 
Banatului, Crișanei și Maramureșului, cu România. Astfel, se creează un singur stat naţional. 
La început a fost unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai apoi, unirea Bucovinei cu 
România (28 noiembrie 1918), iar la final, unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 
Maramureșului cu România ( 1 decembrie 2018). Cele trei uniri formează împreună Marea 
Unire de la 1918. În anul 2018, celebrăm Centenarul Marii Uniri. 
 Cei 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri de la Alba Iulia au fost sărbătoriţi la Şcoala 
„Grigore Moisil”, prin numeroase activități și spectacole artistice tematice. 
 Centenarul a fost un prilej important pentru cadrele didactice şi elevii şcolii de a aduce 
un omagiu eroilor Marii Uniri. Elevii din ciclul primar ajutați de părinți și sub îndrumarea 
doamnelor învățătoare au realizat expoziții cu obiecte tradiționale, adevărate pagini de istorie și 
folclor. 
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 Inspirați de obiectele tradiționale, elevii au devenit și ei artiști: 

 

 

 
 Doamnele profesor Iluț Marinela și Florea Irina au realizat expoziția „România în 100 de 
imagini: 
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 In fiecare clasă s-au făcut prezentări despre „Români celebrii”, „Cum ar fi lumea fără 
România”, „Istoria scrisului”, „Oameni care au înfăptuit Unirea”, s-au intonat cântece patriotice 
și poezii. Domnul profesor de istorie, Junjan Cristian, le-a vorbit elevilor despre importanța 
Unirii, iar elevii au susținut un adevărat spectacol sub îndrumarea doamnelor profesoare Pop 
Nadia și Sentoan Raluca. 

 
 Fluturând stegulețe, intonând „Imnul Unirii”, elevii au realizat un flashmob îndrumați de 
profesorii de sport, Ludmila Lazim și Olariu Alin. 
 

 
 Activitățile desfășurate au avut caracter istoric, literar și artistic și au avut ca scop 
dezvoltarea sentimentului patriotic în rândul elevilor, prețuirea valorilor poporului român, 
precum și conștientizarea importanței acestui eveniment istoric.  
 La final, toți au strigat într-un singur glas: „La mulți ani, România!” 

Deac Bianca cls. a V-a A 
Prof.înv.primar Deac Teodora 

 

Mișcolți Nataniel 
Pop Andrei 
cls.a II-a D 

prof.înv.primar 
Deac Teodora 

 

26 



 

                                        

 

Școala Gimnazială 
„Grigore Moisil” 

Satu Mare 

Când „zbori” prin Twin Space 
 

 eTwinning este o lume fascinantă, care „leagă” într-un fel frumos, „digital”, lumea 
didactică a spațiului UE, printr-o platformă numită Twin Space. 
 eTwinning promovează colaborarea școlară în Europa oferind asistență școlilor precum 
și reale oportunități de dezvoltare profesională optimă, online și gratuită. 
 Lansat în 2005, eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul UE pentru 
Educație, Formare, Tineret și Sport din 2014. 
 Biroul Central de Asistență eTwinning este administrat de European Schoolnet, un 
parteneriat internațional format din 34 de ministere europene ale educației, ce concepe 
instrumente de învățare pentru școlile, cadrele didactice și elevii din Europa. 
 Proiectul BIRDS cu care Școla Gimnazială „Grigore Moisil” a intrat pe platforma digitală 
a fost o provocare pentru că a însemnat munca cu clasa pregătitoare, deci un deficit pe TIC 
compensabil doar prin demonstrații făcute clasei și cu clasa frontal, prin videoproiectare. 
Astfel, proiectarea a făcut accesibile KIZOA, STORYJUMPER, GLITTERFY, ANIMATRON, 
ANIMOTO; pentru vârsta de 6 ani, când încă tastatura calculatorului e o enigmă cum este chiar 
alfabetul. 
 Cu atât mai mult, varianta integrată oferă provocări în ce privește integrarea 
proiectului în curriculum-ul la clasă, extins pe partea de Explorarea mediului. Dar aplicațiile în 
PADLET (afiș digital) au adus nenumărate bucurii copiilor mici: voturi pentru melodia preferată, 
cu păsări, voturi pentru pasărea preferată, cu păsări, legende cu păsări la CLR. 
 Beneficiile platformei eTwinning pentru elevii și cadrele didactice din școala noastră 
implicați în acest proiect on-line de învățare prin colaborare la nivel european sunt foarte mari 
datorită unor factori cum ar fi: oportunitatea de a interacționa cu elevi și profesori din alte țări 
europene, suport didactic și tehnologic oferite de portal la cele mai înalte standarde europene, 
instrumente inovatoare de lucru, abordare inter și transdisciplinară a temelor alese, munca în 
echipă, stimularea interesului și a gândirii critice, ocazia de a purta un dialog constructiv, 
aprofundarea cunoștințelor, valorificarea aptitudinilor și a creativității participanților. 
 

Prof.înv.primar Ruba Loredana 
 

 

27 



 

                                                                  

 

 

  

  

Prof.înv.primar Ruba Loredana și elevii clasei a II-a C 

B 
I 
R 
D 
S 

28 



 

COLECTIVUL DE REDACTIE: 

COORDONATORI : 
Director,prof. MONDICI CLAUDIU                       

 Director adj. prof.înv.primar Donca Florica 

 Prof.înv.primar Mondici Ionela 

 Prof. Pop Nadia – Tudorache Lara, Fecske Andra, Felecan 
Oana Claudia 
 

COLABORATORI: 
 

Prof.înv.primar Pop Loredana – Nistor Flavia, Tudorache 
Raul, Cristea Maria, Harca Alexandru Ion, Micle Alexandru, 
Nistor Flavia, Pop Ruxandra, Rus Andreea, David Miruna, 
Gorgan Alexandru, Boitor-Socolan Rafael, Luca Matoșan, 
Gulias Daniel, Cristea Maria 

Prof.înv.primar Moldovan Iuliana–Bandura Jasmina 
Michelle, Dumitraș Iulia 

Prof.înv.primar Lucaciu Alexandra – Ardelean Vlad, 
Dragoș Iulia 

Prof.înv.primar Deac Teodora – Mișcolți Nataniel, Pop 

Andrei 

Prof. Șoltuz Cristina – Giurgi Ioana, Pop Denisa Georgiana, 
Bojan Mircea, Opriș Abel, Polgar Dragoș Ruben, Deac Bianca 
Teodora, Vasil Marinescu Maria Elena, Ilban Oana, Polgar 
Dragoș Ruben 

Prof. Florea Irina – Felecan Oana Claudia, Donca Andrei, 
Amalia Țura, Ilban Oana, Șuta Ioana Loredana 

Prof.înv.primar Crișan Rita  

Prof.înv.primar Tout Gabriela – Todică Bogdan, Lenghel 
Matei 

Desene copertă – Danciu Andrei cls. a VII-a A, Filimon 

Odelina cls. a VII-a C prof. Florea Irina 

 

 

TEHNOREDACTARE: 
Bojan Mircea, Opriș Abel, Polgar Dragoș Ruben, 

Deac Bianca Teodora, Pop Denisa Georgiana 
Prof.înv.primar Deac Teodora 



 

 
ISSN 2559 – 2467 
ISSN-L 2559-2467 


