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GÂNDURI DE LA CÂRMA ȘCOLII… 
 

Bucuria lecturii… la Școala Gimnazială “Octavian Goga” 

“Nu e alta mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă decât cetitul cărților” – Miron 

Costin 

De fiecare dată când se editează un nou număr al revistei 

noastre școlare, mă încearcă o bucurie sufletească aparte. Ediția cu 

numarul 25 reprezintă o încununare, dar și o nouă provocare, noi 

aripi spre viitor, dorințe împărtășite, bucurii, împliniri, impresii, 

realizări… 

Revista noastră își propune să evidențieze creațiile realizate de 

elevii nostri, să surprindă aspectele importante ale activităților 

derulate în cadrul procesului instructiv-educativ, precum și activități 

derulate alături de diverși parteneri importanți din cadrul comunității. 

Interesul pentru lectură este o țintă strategică pe care ne-o propunem 

în mod constant, iar elevii noștri, în cadrul acestei reviste, au 

posibilitatea de a se afirma într-un astfel de mediu creativ. 

Ce poate fi mai frumos decât cititul unei cărți sau a unei reviste 

școlare, abilitate foarte importantă pe care trebuie să o poată stăpâni! 

Formarea și cultivarea gustului pentru lectură reprezintă 

unul dintre obiectivele fundamentale ale orelor de limba și 

literatura română. Prin lectură, elevul este condus să iși formeze 

capacitatea de a surprinde, de a descoperi conținuturi și forme ale 

realității, exprimate într-o multitudine de modalități de expresie, 

de a le asocia unele cu altele, ceea ce îi permite să își extindă 

astfel aria cunoașterii. 

Lectura contribuie într-o măsură însemnată la îmbogățirea 

cunoștințelor, la formarea unui vocabular activ, bogat și colorat, 

la dezvoltarea gustului estetic. Varietatea de texte literare 

reprezintă un suport material ce poate asigura dezvoltarea 

vocabularului și a limbajului unui elev precum și dezvoltarea 

capacității intelectuale, imaginative și motivaționale. Lecturile 

literare, prin accesibilitatea lor, îi apropie de realitate, le oferă o 

diversitate de informații și experiențe umane, modele morale, 

Director prof. CHINDRIȘ CORINA  

Așadar, dragi elevi, părinți, cadre didactice, stimați cititori: Bun venit în lumea fascinantă a 

creativității și a unei educații de calitate !  
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Materialele de prezentare au 

fost realizate cu ajutorul unui 

”prieten de nădejde”, calculatorul, și 

selectate de 

Prof. informatică OROS ADELA 

Anul școlar 2018 – 2019, a debutat cu 740 de elevi în 25 

de clase, 16 clase la nivel primar, 9 clase la nivel gimnazial și 

8 clase la Structura Sătmărel. Personalul didactic este format 

din 57 cadre didactice, 26 învățătoare, 2 educatoare și 30 de 

profesori, dintre care 45 de titulari, 4 detașati și 8 suplinitori 

calificați.  

La Școala Gimnazială ,,Octavian Goga” există o 

permanentă preocupare pentru perfecționarea cadrelor 

didactice. De-a lungul anilor, cadrele didactice au participat la 

simpozioane și cursuri de formare.  De asemenea, ele se  

implică în parteneriate școlare și proiecte școlare. Suntem conștienți că prestigiul școlii 

depinde mai ales de cât de bine știm să ne facem treaba! 

Elevii școlii noastre au participat, și în acest an școlar, la diferite faze ale 

olimpiadelor școlare, la foarte multe concursuri școlare și evaluări naționale. Ne mândrim 

cu rezultatele lor!  

Secretar șef, POTI MARIANA  
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   OLIMPIADE ŞCOLARE  

În semestrul II al anului școlar 2017-2018 au avut loc fazele judeţene 

şi naţionale ale olimpiadelor la cele mai multe discipline. Elevii şcolii noastre 

au participat într-un număr mare la aceste competiţii, după cum urmează: la 

fazele locale au participat 175 elevi, iar la fazele judeţene 67 elevi. 

Distribuţia participanţilor pe discipline:  

DISCIPLINA 
FAZA 

LOCALĂ 

FAZA  
JUDEŢEANĂ 

FAZA 
NAŢIONALĂ 

LB. ROMÂNĂ 17 5 - 

OLAV 34 7 - 

LB. ENGLEZĂ 7 2 - 

MATEMATICĂ 10 2 - 

FIZICĂ 3 0 - 

CHIMIE 4 0 - 

BIOLOGIE 11 7 - 

GEOGRAFIE 6 3 - 

ED.TEHNOLOGICĂ 27 9 - 

ISTORIE 7 0 - 

ŞTIINŢE SOCIO - UMANE 2 0 - 

RELIGIE ORTODOXĂ 47 32 - 

TOTAL 175 67 - 
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CONCURSURI ŞCOLARE  
 

Pe lângă olimpiadele şcolare, elevii şcolii noastre au participat 

 în număr mare şi la concursuri şcolare, interşcolare şi concursuri din CAER/

CAEN (calendarul activităţilor extraşcolare), după cum urmează: 

DENUMIRE CONCURS 
NUMĂR  

PARTICIPANŢI 

 ♥  Concursul Național „LUMINA MATH” 16 

 ♥  Concursul  Judeţean de Matematică 

       „MATEMATICA - PUNTE ÎNTRE ŞTIINŢE” 

560 

 ♥  Concursul Judeţean 

      „LĂSAŢI IMAGINAŢIA SĂ ZBOARE!” 

364 

 ♥  „FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ!” (cls. II-IV) 109 

 ♥  „COMUNICARE ŞI ORTOGRAFIE” (cls. II-IV) 119 

 ♥  Concursul de Geografie  „TERRA” 3 

 ♥  Concursul  „MATEMATICA ŞI MEDIUL” 96 

 ♥  Concursul  „CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA” 5 

 ♥  „BIBLIOTECA SUFLETULUI MEU!” 47 

 ♥  Concursul Judeţean  „PRIETENII POMPIERILOR” 22 

 ♥  Concursul Judeţean 

     „PE ARIPILE BASMELOR POPULARE” 

4 

 ♥  Concursul 

      „CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” 

5 

 ♥  Concursul Interjudeţean  „PROFU DE MATE” 4 

 ♥  MATEMATICĂ – LOGICĂ – INFORMATICĂ 4 

 ♥ „CHANTS, SONS SUR SCENE” 1 
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Dir. adj.  

RAȚIU  

IOANA 
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EVALUARE NAŢIONALĂ – IUNIE - 2018 

Evaluarea Naţională a avut loc in zilele de 11 şi 12 iunie 2018. Au participat un număr de 69, din cei 

70 înscrişi în clasele a VIII-a la ambele probe, deoarece din totalul de elevi de clasa a VIII –a (90), 9 elevi au 

rămas corigenţi şi 4 elevi repetenţi, 7 înscrişi la şcoli profesionale - 98,57% - prezenţă – Lb. Rom., 98,57 % - 

Matematică. 

* În paranteze sunt notele de la simularea din martie 2018. 

Promovabilitate: 58 elevi – 84, 05 % - note peste 5 (cinci): 

Promovabilitate: 43 elevi – 62,31 % - note peste 5 (cinci):  
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Promovabilitate: 52 elevi – 75,36 % - note peste 5 (cinci): 
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Dir. adj. Rațiu Ioana 



Locuiesc în orașul Satu Mare, oraș în care conviețuiesc mai multe naționalități în 

armonie și înțelegere. Acesta este traversat de liniștitul râu care poartă numele Someș și este 

situat într-o zonă de câmpie infinită. 

Dacă vreau să fac o plimbare, mă opresc în Parcul Central unde totul e îngrijit și bine 

organizat. Umbra arborilor înalți și mireasma florilor multicolore creează aici, în inima urbei,  

liniște și bun gust. Copacii aceștia, așezați unul lângă altul, pare că păzesc viața oamenilor, se 

îngrijesc ca nouă să nu ne lipsească oxigenul de care avem atâta nevoie, iar în coroana lor se 

adăpostesc grupuri mari de păsări. Ei încântă trecătorii care se plimbă alene pe aleile pietruite 

ale parcului, mărginite de tot soiul de flori micuțe și încărcate de fluturași colorați. 

În mijlocul parcului, tronează statuia impunătoare a lui Vasile Lucaciu, o personalitate 

de seamă a vieții culturale românești. Tot aici se află și fântâna arteziană al cărei sunet oferă 

calm și liniște locuitorilor. În vecinătatea parcului se găsește un important lăcaș de cult, 

Catedrala Romano-Catolică și, de asemenea, cea mai emblematică clădire a orașului, Hotelul 

Dacia, inițial Panonia. În centru, mai întâlnim Filarmonica Dinu Lipatti, Muzeul de Istorie 

care adăpostește numeroase și importante colecții și, cel mai vizitat obiectiv din oraș, Turnul 

Pompierilor. 

Fiecare zi aici este spectaculoasă, îmi iubesc orașul fiindcă este locul copilăriei mele. 
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Darida Luca Mario  

Clasa a III-a C 

Step by step 

Prof. înv. primar 

Demeter Ana /  

Borhidan Adriana 
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A venit toamna. O simțim, îi auzim pașii încurcați și reci, vântul e mai rece, seara 

și dimineața e răcoare. Ne dăm seama după miros că vine toamna, deoarece soarele, 

pădurea, frunzele, toate miros a toamnă. 

Dacă faci o plimbare în aer liber, vezi pe dealuri covoare galbene și roșii, vezi 

oameni care își strâng recoltele, vezi păsări care șușotesc doar ele știu ce, apoi se înalță 

și pornesc încet să lunece spre asfințit. Așteptam de mult timp să vină această zână a 

belșugului, care ne cheamă la școală ca să ne revedem prietenii și profesorii, să gustăm 

din fructele ei parfumate și zemoase, să ne jucăm cu frunzele ei colorate. 

Uneori, toamna e tristă. Atunci când plouă, copiii în case oftează, asemenea 

copacilor de pe stradă, de foșnetul frunzelor grele și ude. Pentru unii, toamna înseamnă 

frig, vânt și ploaie. Pentru copii însă, toamna înseamnă zarvă, belșug, bucurie și joacă. 

Mă bucur că trăiesc într-o lume în care toamna se întoarce în fiecare an, mereu 

aceeași, mereu alta. 

APAN MARIO CEZAR 

Clasa a III-a C 

Prof. înv. primar Demeter Ana / Borhidan Adriana 
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E iarnă. Dintre toate sărbătorile Crăciunului este cea mai frumoasă sărbătoare pentru mine .  

În fiecare an, familia mea se reunește. În casă se simte mirosul bradului, a mandarinelor și a bunătăților 

făcute de mama și de bunica mea, cum ar fi ouă umplute, cozonac, sarmale, platouri și prăjituri.  

Eu cu sora mea mai mică împodobim bradul, iar tata face căldură în casă ca noi să ne simțim bine. 

Anul acesta am să merg la colindat cu vecinele mele mai mici și vom cânta „Iată vin colindători„ și „O 

ce veste minunată”. 

Dimineață, când mă voi trezi, am să mă duc după sora mea mai mică și vom merge la brad să vedem ce 

am primit . 

Dintre toate sărbătorile, cea mai frumoasă pentru mine este și va rămâne Crăciunul. Nu aștept nici o altă 

sărbătoare cu atâta bucurie, pentru că simt că aceasta este sărbătoarea familiei întregite și a obiceiurilor vechi. 

În casa noastră se simte miros de cozonaci și prăjituri pe care le vom împărți cu colindătorii care vor 

veni. 

Când sunetul colindelor se stinge și noaptea se așterne, aștept și eu la fel ca toți copiii să vină Moș 

Crăciun. 

Bradul îl așteaptă și el ,împodobit, cu lumini și globuri sclipitoare. Pe masă, stau aprinse trei lumânări. 

Lumina lor caldă ne învăluie și în casă se așterne liniștea.  

E momentul când părinții au timp să-mi spună povești, despre cum petreceau ei Crăciunul când erau 

copii, iar mie îmi place așa de mult să-i ascult... 

Dar Crăciunul înseamnă pentru mine mai mult decât brazii 

împodobiți, lumânări aprinse, miros de cozonaci și mere coapte. E o 

sărbătoare sfântă, deoarece s-a născut Mântuitorul. 

Clasa a IV-a B  

Prof. Casian Claudia  

TOMȘE DARIA OANA 

   Moldovan Giulia 

    Clasa a IV-a B  

       Prof. Casian  

                Claudia  
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Crăciunul este o sărbătoare minunată, care aduce bucurie, speranță și pace în sufletele oamenilor. 

Ca în fiecare an, la noi în casă e forfotă mare, mama face din greu cozonaci, iar eu împreună cu tata 

împodobesc bradul cu zeci de globuri și luminițe colorate. În casă se simte miros de scorțișoară, mere, 

cozonaci, sarmale și prăjituri. 

Deodată se aude un clinchet de clopoțel și glasuri vesele de copii... sunt colindătorii care vin în fiecare 

an, pentru a vesti Nașterea Mântuitorului. 

Se lasă seara. Luna se ridică elegantă ca o regină peste casele acoperite de zăpada pufoasă, abia 

așternută și cu o suflare, parcă aruncă bucăți cristaline dintr-o oglindă, făcând zăpada foarte sclipitoare. 

Privind pe fereastră îl aștept nerăbdătoare pe Moș Crăciun să-mi așeze cadourile sub bradul gata împodobit. 

Cuprinsă de Magia Crăciunului, mă las convinsă cu greu de mama să merg la culcare, dar o fac 

gândindu-mă că mâine întreaga familie, părinți, bunici, copii se va reuni la masa de Crăciun. 

ȘUPLER CEZARA  

                 AMALIA 

Clasa a IV-a B 

Prof. Casian Claudia  
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JEJERAN ANTONIA  

Clasa a VIII-a A 

Prof. coord.  

Vlad Nicoleta  

   Mark își deschise ochii. Privi lung tavanul. Ceasul arăta ora douăsprezece.  

     Camera lui era iluminată puțin de reflecția luminii lunii pe zăpada de-afară. Nu putea să 

adoarmă. 

Toată ziua Mark se gândi la darurile pe care le va găsi sub brad, dimineața, când se va trezi. A 

ajutat-o pe mama lui să  le facă biscuiți lui Moș Crăciun și renilor lui. Gândurile la acele cadouri îl 

umpleau de fericire. 

Se tot mișca în pat, încercând să-și găsească locul, dar în zadar. S-a ridicat din pat și a coborât cu 

pași grei scările. Ajuns la mijlocul treptelor, s-a oprit. Parcă auzise zurgălăi. Cu pași mai grăbiți, a 

coborât ultimele trepte, ajungând în camera mare. L-a cuprins o infinită tristețe și dezamăgire atunci 

când n-a văzut nimic sub ultimele ramuri ale bradului. O fi trecut Moș Crăciun pe lângă casa lui, fără să 

îi aducă ceva? Mark s-a grăbit la geam și a privit cu atenție cerul. Pleoapele sale parcă deveneau grele, 

iar, la un moment dat, și speranța pe care o păstra în suflet a adormit și ea. 

După un timp, dintr-odată, un sunet cunoscut l-a trezit pe micuțul Mark. Zurgălăii. A tresărit și  

s-a uitat la cer. Ningea, dar nu a văzut nimic altceva. A suspinat lung. A deschis geamul fără un motiv 

anume și, de nicăieri, a apărut un moș îmbrăcat în haine de catifea moale, roșii și niște reni cu coarne 

mari îl însoțeau. “Moș Crăciun?” Mark a gândit cu voce tare. Bătrânul și-a întins mâna, iar Mark o 

apucă.  

Micul Mark a visat că s-a întâlnit cu Moș Crăciun. În lumea imaginației lui, unde nimic rău nu se 

putea întâmpla, Moșul l-a dus pe Mark prin toată lumea în sania sa, deasupra norilor. 

Încă își amintea senzația când l-a prins de mână pe bătrânul blând . Senzația de rece i-a  

împânzit mâna instant. Când era purtat în abisul cerului, lumina argintie îi scotea în evidență  

părul blond și puțin buclat al băiețelului. Sunetul produs de zurgălăii de pe hamurile renilor îi 

acompaniau tot drumul, producând o atmosferă de Crăciun. “Unde e cadoul meu?” Mark l-a  

întrebat atunci, uitându-se la un sac uriaș și roșu în spatele saniei, dar n-a primit niciun  

răspuns. Mark și-a întors privirea încruntată în față și a tăcut tot restul drumului. 

Când Mark s-a trezit, era înapoi în patul lui. Cu pași zglobii a coborât scările. Sub 

 bradul împodobit, erau cadouri multe, împachetate frumos, cu atenție. Se vedea clar  

încântarea pe fața copilului..., dar unde a dispărut Moșul? Părinții lui îi spuneau să  

desfacă darurile. Separând vocile părinților săi de sunetele din fundal, Mark a auzit  

sunetul cunoscut de noaptea trecută: zurgălăii.... 
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It was 10 years from the beginning. I was still 

fighting the lizards. It still was “The lizard war”.  

We, me and GI Joes, were fighting Akhabara, the king of reptilians. 

I was full of nightmares. I kept hearing that hissing sound crawling through 

my mind. It was a truly giant disaster. The humans were already extinct. Me and 

the GI Joes were the only ones left. 

But one day, I hopped into my private fighter jet, and flew right into 

Akhbara’s ship. GI Joes came as well and helped me fight the king’s personal 

soldiers. 

After we had finished fighting them, we went straight into the king’s room. 

It was a trap! Some of the GI Joes were put in a cage, the rest were 

disintegrated by the king’s laser turrets, so I had to fight the king alone! It was 

very hard, but after a lightsaber duel I managed to defeat him. 

I got the key of the cage from Akhbara’s coat and set the Joes free. They 

thanked me, and made me one of their own. I was officialy a GI Joe! 

After we finished eradicating the remaining lizards from Earth, we started 

making a new, better world. 

SABĂU TUDOR 

Clasa a VIII-a A 

Prof. coord. Țăran Ancuța  
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Once upon a time there was a princess. She was locked up in 

a tower. The tower was protected by an eagle. The tower had only 

one sword so that the princess could protect herself, just in case. 

In a nearby swamp lived a witch. Her house was protected by 

a rose bush and her wolves. She was an evil witch.  
Four years ago, a prince was searching for the witch in order 

to hunt her down.  On his way to the swamp he met an old  lady 

that asked him for food, because she was very poor. He declined. 

The old lady cursed him and transformed him into a frog. The curse could be lifted only if a 

brave princess would kiss him. 

After eight years of being a frog, he turned into a dragon. The dragon came at the window 

of the tower, to see the princess. She saw sadness in his eyes, so to cheer him up, she kissed him. 

He turned into a handsome prince. He then saved the princess from the tower, because she saved 

him from the curse. 

After a few days, they got married. They had beautiful rings. The princess had a beautiful 

flower ring and the prince had a simple one. They went to the other side of the world in a 

carriage, to get a carpet from the princess’ grandfather. It was a 

magical carpet that protected them forever. 

Clasa a VIII-a A 

Prof. coord. Țăran Ancuța 

Jejeran Antonia, Bota Marco, Angeloff  Tamara, Potoan Ştefania, Cherecheş Antonia 
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Am stat de vorbă cu d-na Adriana Culda, funcționar public la Agenția 

pentru Protecția Mediului, Satu Mare. 

 1. Vă rugăm să vă prezentați în câteva cuvinte. 

Mă numesc Adriana Culda și sunt funcționar public la Agenția pentru 

Protecția Mediului Satu Mare. Înainte de a fi un profesionist, sunt femeie, soție și mama unei 

fetițe minunate, aşa că pot spune că mă consider o persoană norocoasă din toate punctele de 

vedere: am o familie frumoasă, un copil minunat, am prieteni calzi și sinceri, colegi dedicați, 

capabili și buni coechipieri, fac lucrurile care îmi plac și îmi aduc satisfacții.  

Optimismul și pozitivismul sunt trăiri care mă însoțesc permanent în viața personală și 

în activitatea profesională, făcând din mine un om motivat și plin de speranță. 

interes și încerc să-mi dezvolt constant competențele pentru a putea să diseminez în rândul 

celor interesați, informații care să îi sprijine în derularea propriilor activități.  

2. Care este cea mai frumoasă amintire care vă leagă de școală noastră? 

Începuturile de an școlar sunt, fără doar și poate, unele dintre momentele pline de 

emoții  şi cele mai frumoase amintiri pe care le-am trăit la Școala Goga – școala mea de suflet. 

Povestea unui nou început m-a marcat de fiecare dată, dar cel mai mult am fost marcată de  

momentul în care fiica mea a pășit pentru prima dată pragul școlii mele de suflet, în anul 

2010. 

3. V-ați petrecut o perioadă frumoasă a tinereții d-voastră fiind dascăl, cum îi 

vedeți azi pe copiii din școli, față  de momentul acela? 

Ca profesor m-am străduit mereu să ajung la sufletul fiecărui copil și să-l ajut să treacă 

mai ușor prin labirintul vieții, să își creeze propriul lui univers așa cum și l-a croit el. Nu știu 

dacă am reușit în totalitate, dar, dacă mă întâlnesc cu foști elevi, mi se confirmă că la formarea  

Un avantaj incontestabil pentru cariera mea îl 

constituie faptul că am avut și am aproape oameni care m-

au ajutat și mă ajută să evoluez, să îmi doresc mai mult și să 

nu renunț atunci când apar obstacole. Domeniile de 

activitate în care am căpătat experiență de-a lungul timpului 

sunt: ca profesor de geografie timp de un deceniu la Școala 

Goga și ca funcționar public pe relații publice și educație 

ecologică la Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare. 

Educaţia este şi în momentul de faţă în sfera mea de  
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lor mi-am adus și eu aportul, iar acest aspect mă face să mă simt mândră că am fost profesor.  

Ținând cont că prin activitatea pe care o desfășor în momentul de față nu sunt ruptă de 

elevi, am observat două lucruri contradictorii: unii sunt mult mai deschiși la tot ceea ce 

înseamnă nou, la noi experiențe, iar alții sunt în schimb reticienți, poate chiar nepăsători. Eu 

zic că la această categorie trebuie să fim mai atenți, să găsim o modalitate de motivare a lor, de 

a-i atrage în activitățile cotidiene care, deși ei nu cred, îi formează pentru viață, pentru 

societatea actuală care și așa este cum este. 

În momentul de față, am mai constatat că elevii sunt mai inteligenţi, mai dezinhibaţi şi 

mai creativi decât cei din generaţiile anterioare, dar, din păcate, uneori școala nu reuşeşte să-i 

motiveze către performanţă şi intră adeseori în conflict cu valorile lor.  

4. Ce măsuri considerati că ar trebui luate pentru a-i educa pe copii în spiritul 

protecției mediului? Care este rolul familiei și al școlii? 

Educația ecologică trebuie să înceapă în primul rând de acasă, din sânul familiei, ea 

fiind un factor important în educația pentru viață. Elevul trebuie să conştientizeze 

complexitatea mediului în care trăieşte, să înveţe să iubească şi să respecte natura, să fie 

începută acasă apoi să fie continuată în tot timpul anilor de şcoală, cât şi în afara ei.  

Astfel, o modalitate de atragere a 

copiilor spre mediul înconjurător ar fi 

amploarea și complexitatea activităţilor 

extracurriculare care contribuie la adâncirea şi 

completarea procesului de învăţământ, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, 

la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber. Cea mai buna metodă pentru educaţia 

ecologică este contactul direct cu natura, cu tot 

ce ne înconjoară, şi anume: excursii, drumeţii, 

plimbări în aer liber – ore desfăşurate în aer 

liber, fie ele de geografie, biologie şi de ce nu 

fizică, matematică sau chimie. Se pot organiza 

chiar concursuri pe teme ecologice în 

colaborare cu părinţii pentru că şi aceştia  

trebuie să conştientizeze importanţa ocrotirii mediului înconjurător pentru a şti ce să-i înveţe 

pe urmaşii lor, excursii tematice, expediții – stil cercetașii în acțiune etc.  

5. Care este cea mai mare satisfacție profesională pe care ați avut-o? 

Grea întrebare, ar fi numeroase,… dacă le-aș cataloga pe cele două trasee ale vieții: în 

perioada în care am fost cadru didactic satisfacție profesională am avut atunci când, în urma 

pregătirii unei eleve, aceasta a obţinut un loc fruntaş la olimpiada naţională de geografie, dar 

cea mai mare satisfacţie profesională a fost și este atunci când mă reîntâlnesc cu foști elevi şi 

discutând despre parcursul lor în viaţă, am primit mulţumiri pentru îndrumările date, fie ele   



NOI, anul XVI, nr.25 - MAI 2019            25 

din poziția de cadru didactic, dar în special ca om. 

În meseria actuală, am o continuă satisfacţie când văd că informaţiile transmise prin 

campaniile de informare şi conştientizare pe teme de mediu au impact şi se vede cu ochiul 

liber spiritul civic al cetăţeanului, cetăţean care respectă natura şi este conştient că Pământul 

este casa lui. 

6. Credeți că ne putem baza pe generațiile tinere în construirea unui viitor în ceea 

ce privește relația oamenilor cu mediul? 

Ținând cont că generatia tinerilor de azi este o generație conștientă, dornică să 

mănânce sănătos, sustenabil, să aibă grijă de natură și de lumea în care trăiesc, dar și să o facă 

un loc mai bun, sper ca să dezvolte respectul pentru natură, pentru tot ceea ce  ne înconjoară. 

7. Vă rugăm să le dați 3 sfaturi copiilor din ziua de azi. 

1. Să îşi urmeze visul indiferent de greutăţile pe care le întâmpină, să fie consecvenţi şi 

să nu se dea bătuţi; 

2. Să arate respect pentru oameni și natură că aşa se vor respecta pe ei înșiși; 

3. Să fie ceea ce sunt, să fie ei înșişi şi să nu facă pe actorii sau  pe super-eroii.  

A consemnat,  

  prof. VLAD NICOLETA  
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            Școala Gimnazială ”Octavian Goga” se numără printre primele Eco Școli din România.  

             Suntem înscriși în Programul Mondial ECO - ȘCOALA încă din anul 2001. În anul 2003,  

               am primit, pentru prima oară, Steagul verde, simbolul ECO Școlilor. Coordonatorul  

             Programului Eco este doamna profesoară de biologie, Bota Izabella, iar, din acest an școlar, 

             este ajutată, în realizarea numeroaselor obiective propuse, de către doamna învățătoare Ținca Denisa. 

       În cadrul  programului se desfășoară o serie de activități ecologice și, din doi în doi ani, se cere 

      reevaluarea de către o comisie din București în vederea păstrării Steagului Verde. 

Reevaluarea s-a realizat ultima dată  în primăvara anului 2018. În urma reevaluării, școala poate păstra și 

arbora cu mândrie steagul verde încă doi ani până la următoarea reevaluare. În luna octombrie 2018, am putut 

prelua trofeul și diploma acordate din partea Centrului Carpato Danubian de Geoecologie din București, într-

un cadru festiv organizat la CASA VERDE din Grădina Romei, de către Agenția de Protecție a Mediului, Satu 

Mare în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean, unde au fost invitate toate școlile Eco din Satu Mare. 

Prof. biologie BOTA IZABELLA 
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Clasa a IV-a A  

Prof. înv. prim. CANEA FELICIA 

Clasa a IV-a B  

Înv. CASIAN CLAUDIA 
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Clasa a IV-a C  

Prof. înv. prim. FEHER ADELA 

Clasa a IV-a D sStep-by-step  

Înv. DARIDA MARIANA /  Prof. înv. prim. DONCA DOINA 
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Clasa a IV-a A  

Prof. înv. prim. CANEA FELICIA 

Clasa a IV-a B  

Înv. CASIAN CLAUDIA 

 Aldea Alessia Ioana  

 Angheluş Alexandru Mihai  

 Antal-Peter David Angel  

 Balogh Codruț   

 Bodea Bogdan Alexandru  

 Bonea Karissia Ioana Denisa 

 Buga Ianis Mihnea  

 Bumbar Horea Mihai  

 Cormos Ștefania Nicol  

 Erdely Isabela Maria  

 Grosu Ştefan Daniel  

Iedăran Casian Andrei  

 Malinetescu Andrei   

 Moldovan Anemona Simina  

 Mureşan Denis Constantin  

 Murgu Cezara   

 Popescu Ana Maria  

 Rachiş Narcisa Lavinia  

 Riţ Alex Andrei  

 Sima Iasmina Sara  

 Şerban Cynthia Georgiana  

 Şerban Sarra Giorgiana  

 Ştiop Maria Ioana  

 Toma Mihai   

 Vagner Riana Maria  

 Varga Paul Carol  

Arba Alisia Clara  

Baciu Denis David Gabriel 

Cherecheș-Cherecheș David   

Ciuverca Natalia Sarah  

Cosma Karina Alexia  

Cristea Anişoara Ştefania Dana 

Crişan Alexandru Ioan  

Diousi Zsolt Roland  

Erdei Ramon Elias  

Golban Mario Yanis  

Karasi Larisa Mihaela  

Lukacs Denis Mark  

Mihuţ Dariana Constantina  

Moldovan Giulia Gabriella  

Mureşan Sebastian   

Noveli Luca Antonio  

Paşca Beatriz Alexandra  

Pop Ariana Maria  

Rotar Vlăduţ Patric  

Supler Cezara Amalia  

Todea Abigail   

Tomşe Daria Oana  

Urda Ştefania Ariana  

Vădan Maria Roxana  

Clasa a IV-a C  

Prof. înv. prim. FEHER ADELA 

Clasa a IV-a D step-by-step   

Înv. DARIDA MARIANA /   

Prof. înv. prim. DONCA DOINA 

Aciu Richard David 

Boloş Emanuele Giorgi  

Buzila Daria   

Chereches Rebeca Rahela  

Chiş Alina Melinda  

Doboş Denisa Daniela 

Droz Eveline   

Frigy Alexandra Denisa  

Hotea Alex Zsolt  

Man Andrei Nicolae  

Moiși Maximilian Gabriel  

Oros Matei Alexandru  

Oros Martin Edvard  

Pintea Antonia Iasmina  

Sandor Dariusz Krisztian  

Şerban Rareş Mihai  

Ulici Fabian Rareş  

Vaida Ariana Aliz  

Varna Fanuel   

Vass Bianka Maria  

Vereş Andrei Adrian  

Zoldos Abigail Emanuela  

Băbuţ Andrei Emanuel  

Ciorbă Alex Constantin  

Ciorbă Ștefan   

Clipei George Nicolae  

Creţu Raul Claudiu  

Cseh David Roland  

Donca-Szendrei Bryanna Demetra  

Erdodi Tifani   

Farcău Raul Claudiu  

Farkas Dominik Attila  

Filimon Maribel Sonia  

Hosu Darlla Andrada  

Iura Codruţ Matei  

Kerekes Antonio Alexander  

Molnar Carina Alexandra  

Mureşan Melisa   

Negru Narcisa Teodora  

Oros Tudor Ionuţ  

Petric Alexia Sânziana  

Rus Sebastian Marian  

Surducan Luca Raul  

Vădan Carina Cristina  
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Clasa a VIII-a A  

Prof. ȚĂRAN ANCUȚA 

Clasa a VIII-a B  

Prof. PĂCURAR GHEORGHE 
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Clasa a VIII-a C  

Prof. DĂRĂBAN DORINA 

Clasa a VIII-a A  

Prof. ȚĂRAN ANCUȚA 

Clasa a VIII-a B  

Prof. PĂCURAR GHEORGHE 

Clasa a VIII-a C  

Prof. DĂRĂBAN DORINA 

Aldea Cristian Andrei  

Angeloff Tamara   

Ardelean Bogdan Ioan Iosif 

Blaga Ioana Ștefana  

Bokor Mark Istvan  

Borbely Kristof   

Bota Marco Beniamin  

Cherecheș Antonia Adriana  

Covaci Raul David  

Dan Alexandra   

Dregan George Marc  

Farkas Antonio Cristopher  

Ilcu Denysa Daria Valentina 

Iurovici Patrick Florin  

Jejeran Antonia   

Nagy David Csaba  

Nistea Victoria Rosemarie  

Petric Maria Daria  

Pop Delia   

Potoan Ştefania   

Roman Ștefan Dănuț  

Sabău Tudor Casian  

Stimuț Andrei Ionuț  

Balintfi Brigitta Angelica  

Belbe Alexandra Maria  

Blaga Cristian   

Blaga Cristina   

Boloş Martina Andrea  

Bota Bogdan Marius  

Braescu Iuliana   

Breban Ștefan   

Buhai Alexandra Ioana  

Burjan Henrieta   

Coevari Patric Cristian  

Cristea Raul Adrian  

Dragoş Nicoleta Melania  

Feher Iulian Emanuel  

Grosszos Daniela Claudia  

Grosszos Gabriela Ioana  

Iacob Tautean Maria Joana  

Lăpuşte Alex Mihai  

Libotean Paul Daniel  

Nagy Vivien Reka  

Pop Alexia Luana  

Puţ Darius Valentin  

Savel Vivien   

Togănel Maria Paula Adriana 

Antal Andrea Denisa  

Bauer Beatrix Denisa  

Beres Claudia Paula  

Buth Stefania Katalin  

Csiger Zoltan David  

Lup Georgiana Laura  

Lupan Tabita   

Mihai Alexandra Maria  

Mihalca Irinel Mihai Florin 

Moroşan Raluca Ioana  

Sandor Eszter Agota  

Sidei Beniamin   

Tomşa Bianca Maria  

Varga Ginardo Andrei 
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În fiecare an, școala noastră participă la 

Concursul Județean „CEL MAI TARE ÎN 

RECICLARE” organizat de firma SC. Alpin 

SRL, în cadrul căruia câștigă școlile cu cele mai 

mari cantități de deșeuri colectate și predate 

acestei firme de reciclare. Drept recompensă, 

școlile câștigătoare sunt premiate cu o excursie de 

o zi pentru trei elevi și coordonatorul acțiunii, 

la Luna Șes. Acolo copiii se distrează de minune 

participând la o serie de activități interesante și 

interactive, în aer liber.  

Munca noastră a fost răsplătită mai ales  

prin cantitățile de deșeuri reciclabile adunate,  

școala noastră ocupând locul trei pe județ, o 

performanță lăudabilă pentru profesori și elevi. 

Instituția noastră, în colaborare cu Grădinița 

nr.13, a participat la Concursul Județean din cadrul 

Programului de educație ecologică „Milioane de 

capace - Milioane de zâmbete”.  

Cu această ocazie, ne-am străduit să colectăm cantități 

cât mai mari de capace de plastic. O mare parte a capacelor a 

fost folosită pentru a reprezenta pe un panou o imagine dintr-

o poveste. Toate panourile montate de către fiecare grădiniță 

și școală s-au pus cap la cap, realizându-se ,,Cel mai lung 

panou mozaic“ (123 de m) din capace de plastic. Rezultatul 

a fost omologat drept Record Național. Expoziția panourilor 

a avut loc la Casa Meșteșugarilor, unde s-a desfășurat și 

festivitatea de premiere. În funcție de cantitățile de capace 

colectate, alături de grădinița parteneră, școala noastră a fost 

pe locul al II-lea.  

Coordonator Eco,  

Prof. BOTA IZABELLA  
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Abordarea lecturii în şcoală rămâne o provocare şi este de la sine    

înţeles că rolul profesorului este esenţial în a găsi soluţii, mai mult sau mai puţin inovative, pentru 

a-i face pe elevi să descopere că pot fi vrăjitori adevăraţi şi că, citind, lumea devine mult mai 

frumoasă. Nu e uşor, mai ales pentru dascălul de lectură care întâlneşte, în şcoală şi în afara ei, 

multe şi neaşteptate obstacole. 

Predarea literaturii române în ciclul gimnazial oferă variate perspective de încurajare a 

gustului pentru lectură, printre obiectivele cele mai importante, dar şi mai dificile ale disciplinei, 

numărându-se formarea unei atitudini pozitive faţă de lectură. Drumul dinspre cotidian spre 

ficțiune necesită obligatoriu un ghid (profesorul), care să îndrume și să orienteze atenția elevilor 

către carte. Elevii citesc cu plăcere orice text dacă li se orientează atenţia, curiozitatea şi interesul 

faţă de acesta. Cum s-ar putea proceda în acest sens? Ce poate face profesorul? 

Primul pas constă în motivarea elevilor pentru lectură, prin metode moderne, active, prin 

proiectarea unor activităţi interesante, care să-i transforme pe elevi, din cititori neimplicaţi, 

dezinteresaţi, în cititori naivi, curioşi, care să înceapă să intuiască magia lecturii. Încurajează elevii 

să vorbească despre impresiile de lectură şi să le descrie folosind registrul emoţional. Imaginează 

activităţi prin care să încurajeze entuziasmul în a descoperi cititul (de exemplu dramatizări ale 

unor episoade, prezentarea unor filme legate de ceea ce au citit şi discuţii pe marginea lor, crearea 

unui roman grafic pornind de la cartea citită etc.). Încurajează elevii să discute despre experienţele 

lor de lectură . 

 Mai departe, după ce prima, dar şi cea mai grea ţintă a fost atinsă, 

se abordează teme simple, explicite, familiare, aparţinând universului 

lor de referinţă. Profesorul poate propune sarcini de lucru simple – 

pentru explorarea lumii ficţionale şi pentru a-i ajuta pe elevi să extragă 

informaţia esenţială dintr-un text. Propune, pornind de la text, activităţi 

care să valorifice creativitatea şi să stimuleze imaginaţia şi talentele 

elevilor. Stimulează elevii în a răspunde creativ (scriere creativă, 

desene). Propune sarcini de lucru pentru a-i motiva pe elevi să citească 

şi să discute despre cele citite. Adună şi foloseşte experienţele pozitive 

legate de lectură. În acest fel, elevii stabilesc legături între experienţe  

familiare, situaţii şi figuri din viaţa reală şi cele din cartea citită. În acest punct, e esenţial ca 

profesorul să îi încurajeaze pe elevi să se implice în „lumea” cărţii, să citească pentru a-şi lărgi 

cunoştinţele despre viaţă. 

În vederea dezvoltării gustului pentru lectură, am utilizat atât în cadrul orelor de curs, cât şi 

în afara lor, o serie de modalităţi menite să apropie elevii către carte:  

Biblioteca vie – activitate în care elevii fac recenzia cărţilor preferate / a unor cărţi 

recomandate (titlul cărţii, autorul ei, personajele principale, rezumatul, lucrul cel mai important  
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pe care l-a aflat din această carte, ce personaj l-a emoţionat şi de ce). 

De la film la carte – elevii urmăresc o secvenţă dintr-un film, de exemplu, Insula 

misterioasă, de Jules  Verne, apoi sunt invitaţi să îşi imagineze continuarea acțiunii într-un scurt 

text de 150 - 250 de cuvinte. Profesorul le propune să citească romanul într-un interval de timp 

stabilit, apoi confruntă sugestiile lor cu traseul actiunii imaginat de către autor.  

Cartea în imagini – Textul multimodal – crearea unor scurte benzi desenate pornind de 

la textul literar (activitate care se poate realiza şi în echipe)  

Harta subiectivă a lecturii – activitate ce poate fi deschisă printr-o invitaţie de lectură de 

tipul: „Lectura este un drum prin lumea textului. Intraţi fără sfială! Notaţi, desenaţi ce vedeţi, ce 

auziţi, ce simţiţi, de ce anume vă amintiţi etc”  

Concursurile şcolare – spiritul competiţional stimulează elevii care sunt puşi în situaţia 

de a participa la concursuri diverse : cea mai buna copertă/ poster, cel mai sugestiv desen- 

creaţii plastice ce pot fi asociate cu textul literar, mici dramatizări, concursuri pe baza biografiei 

şi bibliografiei unor scriitori cu ocazia unor aniversări etc.  

Portofoliul de lectură – cumulează rezultatele muncii 

de pe parcursul unui semestru / an şcolar şi poate cuprinde: 

prezentări de carte, colecţie de citate preferate, secvenţe de 

comentarii ale unor texte preferate, fişe de identitate ale unor 

personaje, texte rescrise prin parodiere, modificarea 

perspectivei, file din jurnalul de lectură, monologuri 

imaginare ale unor personaje, scenariul posibil al ecranizării 

unui text literar, benzi desenate ce reprezintă un episod al 

textului, proiect de copertă al unui text, ilustraţii pentru un 

text etc.  

Turul galeriei – activitate posibilă atunci când rezultatele muncii elevilor s-au 

concretizat într-un text sau imagine ce poate fi citită în scurt timp: harta personajelor, o copertă 

de carte, fişa de identitate a unui personaj, ilustraţia unei secvenţe dintr-un text literar. 

Produsele sunt expuse in clasă, elevii se mişcă de la un exponat la altul, comentează, iau notiţe, 

dau feed-backul în scris pe fila ataşată în acest scop lângă fiecare produs, iar după ce au realizat 

traseul complet, elevii se întorc la propriile creaţii, discută observaţiile. Prin toate aceste 

activități , mi-am propus o mai bună apropiere a elevului de carte, scopul fiind acela de a-l 

transforma într-un adevărat consumator de lectură, conștient de importanța și valoarea cărții. 

Consider că motivația elevilor depinde în primul rând de efortul pe care îl depune fiecare cadru 

didactic în parte în cadrul orelor de literatură pentru atragerea lor către actul lecturii. Toate 

demersurile didactice care vor fi făcute vor avea drept scop să dezvolte elevilor gustul pentru 

citit, să-i facă să iubească şi cartea şi pe cel care a scris-o. 

Prof. DĂRĂBAN  DORINA 
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Partenerii fideli ai școlii, sprijinul constant în menținerea  

bunăstării elevilor noștri 
 

Suntem conștienți că reușita în educarea tinerei generații este posibilă doar printr-un 

parteneriat funcțional între ȘCOALĂ  FAMILIE  COMUNITATE. În acest sens, încercăm să 

implicăm constant părinții în viața școlară, dar și să desfășurăm activități în parteneriat cu 

instituții centrate pe nevoile elevilor sau cu alte unități școlare. 

CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG este un 

partener constant, cu care avem o colaborare de peste 10 ani. Anual, la nivelul claselor a VII-a și 

a VIII-a, desfășurăm în echipă activități dinamice care să îi informeze pe elevi despre riscurile la  

care sunt supuși consumând tutun de la vârste 

atât de fragede.  

 Statisticile alarmante furnizate de către 

organele abilitate Inspectoratului Școlar 

demonstrează o creștere uriașă a consumatorilor 

de tutun, scăderea drastică a vârstei de la care se 

consumă, și cel mai grav aspect este consumul de 

”altfel de țigări” cu efecte devastatoare asupra 

sănătății, atât pe termen scurt cât și pe termen 

lung.  

Luând în calcul aceste noi realități și 

cunoscând campaniile inițiate și de mass-media în 

acest domeniu, am considerat oportun cu 

reprezentantul CPECA, Boca Ștefania, ca în acest 

an scopul activităților, desfășurate la clasele a V-a 

A , B și a VIII-a A, să nu fie informarea teoretică, 

ci abilitarea elevilor în luarea unor decizii 

sănătoase și în acceptarea de sine. Luarea unor 

decizii bune permite oamenilor să fie responsabili,  

comportamentele sănătoase și să fie în siguranță. Este ceea ce ne dorim pentru elevii nostri!  

STRUCTURA DE PREVENIRE A 

INSPECTORATULUI JUDEȚEAN DE POLIȚIE și 

POLIȚIA DE PROXIMITATE sunt mereu alături de 

noi, la orice solicitare. Agentul Tomoiagă Vali, ne 

sprijină în intervenția promptă în cazul elevilor aflați 

în situații de risc, în îndrumarea părinților acestor 

elevi, efectuând vizite la dimiciliu, împreună cu 

cadrul didactic de la clasă și consilierul școlar.  
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De asemenea, ne 

s p r i j i n ă  î n 

prevenirea sau 

intervenția în 

cazul actelor de 

violență, inerente 

într-un grup atât 

de numeros și 

eterogen, precum 

grupul școlar.  

Inspector special Chiorean Liviana dezbate, împreună cu profesorul consilier și diriginții, 

teme de actualitate precum efectele bullyingului, impactul actelor de violență asupra viitorului 

unui tânăr,  menținerea siguranței în mediul on-line. Orele sunt dinamice, implică activ elevii, 

informațiile teoretice sunt susținute, de obicei, cu materiale audio-video extrem de sugestive.  

Prof. Consilier școlar 

PETROVICI-BREBAN GEANINA  
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Dragi elevi absolvenți ai clasei a VIII-a, 

 

Să fii dascăl de limba română e un privilegiu pentru că ai ocazii nenumărate de a cunoaște 

mai bine copiii, de  a-i asculta, de a le citi gândurile, ideile, poate altfel decât în cazul  

celorlalte materii. De un astfel de privilegiu m-am bucurat dându-vă  o compunere prin care  

să vă expuneți  gândurile voastre de viitor, Viitorul meu, alegerea mea. 

Am observat optimismul vostru, dragostea de viață, speranțele voastre, legătura  

profundă cu familia voastră și deschiderea spre nou, spre ceilalți. 

Cu îngăduința voastră, doresc să selectez câteva dintre gândurile voastre acestea vor 

reprezenta, de fapt, viitorul nostru: 

”Despre viitorul meu  pot scrie doar visând cu ochii deschiși. Viitorul își are originea 

în ceea ce suntem acum, în dorințele, aspirațiile noastre, în preocupări și interese, talentele 

și aptitudinile noastre.” (Sabău Tudor, VIII A) 

”Încă de la grădiniță, m-am confruntat cu întrebarea  Ce ai vrea să faci pe viitor?  

Însă atunci răspundeam ușor la această întrebare, dar crescând, această întrebare a devenit 

tot mai grea...” (Stimuț Andrei, VIIIA)  

”În copilărie aveam multe visuri cu toate meseriile, dar, într-un final, am reușit să 

înțeleg că nu este chiar așa de ușor. Nu cu toții putem pilota avioane, nu cu toții putem 

deveni fotbaliști... Fiecărui om îi este scris viitorul.” (Bota Marco, VIII A) 

”Viitorul... ce este mai exact viitorul? El poate fi ziua de mâine, anul următor  

sau chiar următorul minut. În cazul acesta, el este viața mea, ce se va alege de ea,  

care este locul meu. Viitorul poate fi înfricoșător, nu știi ce se va întâmpla sau nu  

se va realiza, însă trebuie să te gândești că în fața noastră sunt lucruri mai  

Interesante decât cele pe care le-am lăsat în urmă.” (Dregan George, VIII A) 

”Visul meu este să devin un fotbalist renumit și să îmi ajut financiar 

familia.” (Blaga Cristian,VIII B) 

”Cu toții ne dorim un viitor strălucit. Mulți cred că, stând degeaba, poți  

ajunge cineva în viață. Ca să ajungi unde dorești, trebuie să faci sacrificii, 

trebuie să fii mereu încurajat, să ai încredere în tine, să gândești pozitiv.” 

(Cristea Raul, VIII B) 

”În toate lucrurile pe care le facem, trebuie să avem  un gram de noroc, 

dar cel mai important este, că el se poate face și cu mâna omului.” (Blaga  

  Cristina, VIII B) 

”Mereu când eram întrebată ce vreau să devin când voi fi mare, trebuia                 să stau 

       măcar câteva secunde pe gânduri. De fiecare dată aveam un alt răspuns,                 pentru că 

     nu mă                                  gândeam foarte serios. Am cutreierat în                        imaginația 

              mea toate  meseriile de la         doctor, la balerină... Dar, iată, am ajuns în punctul în             

care viața mea capătă un sens...” (Nistea Victoria,          VIII A) 



”Niciodată nu este târziu să faci  ceea ce îți place, nu uita că doar cerul este limita!” (Ilcu 

Daria,VIII A) 

”Sper ca visul meu să se îndeplinească, iar părinții mei și toată familia mea să devină 

mândri de mine!” (Boloș Martina, VIII B) 

”Este important să ne gândim la viitorul nostru și să nu renunțăm până când nu ajungem 

la capăt!” (Pop Delia, VIII A) 

”În viitor trebuie să ne așteptăm și la neprevăzut, dar trebuie să acceptăm și să mergem 

mai departe.” (Bokor Mark, VIII A) 

”În final, orice ar fi și orice s-ar întâmpla, va fi cu un motiv, iar alegerile mele îmi vor 

forma caracterul și viitorul.” (Jejeran Antonia,VIII A) 

”TU? Ce ai de gând să faci pentru viitorul tău? Ești determinat să lupți cu oricine și 

orice îți va sta în cale ca să îți îndeplinești visul?” (Dragoș Nicoleta, VIII B) 

Vă doresc, dragi copii, să vă îndepliniți visele, să ajungeți dincolo de cer, foarte sus, să 

fiți buni, să aveți o viață așa cum o doriți și o meritați din plin! 

A selectat din gândurile elevilor claselor a VIII –a A și B, 
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          Prof.  VLAD NICOLETA 



Concursul propriu-zis s-a 

desfășurat în data de 21 aprilie 2018 de la 

ora 10. La ora 9:30 a avut loc deschiderea 

oficială, la care, alături de conducerea 

școlii noastre, a participat şi d-na inspector 

de matematică Doina Muntean. 

Concursul s-a desfășurat pe cele 

două niveluri: primar și gimnazial, 

activitatea fiind coordonată de Cheregi 
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UN NOU CONCURS, UN PAS SPRE AFIRMARE 

Școala noastră se poate mândri cu un nou 

concurs organizat la nivel județean care a stârnit 

interesul multor elevi și cadre didactice. 

Concursul județean „Matematica – punte 

între științe” s-a desfăşurat în perioada decembrie 

2017 - aprilie 2018 după următorul program: 

1 decembrie - 10 decembrie  elaborarea proiectului; 

19 martie 2018    lansarea ofertei în şcolile 

partenere prin intermediul 

inspectorului de specialitate, 

11 aprilie - 13 aprilie   înscrierea școlilor 

participante și a echipajelor 

18 aprilie 2018, ora 16   înscrierea participanţilor 

21 aprilie 2018   desfășurarea concursului, 

jurizarea și premierea 

22 aprilie - 15 iunie 2018   evaluarea și diseminarea 

 Florina, profesor pentru învățământ primar, și Cozma Ildiko, profesor de matematică. 

La concurs au participat echipaje formate din 4 elevi la toate clasele. Echipajele au fost 

împărţite în 15 săli de clasă şi supravegheate în timpul concursului de 2 cadre didactice în  



După terminarea  lucrărilor scrise, comisia de evaluare, alcătuită conform deciziei nr. 

374 din 04. 2018  al ISJ Satu Mare, a                                         început evaluarea lucrărilor. 

                                                                                         S-au format 4 grupe de evalua- 

                                                                                         tori, aferente fiecărei discipline, 

                                                                                          pentru ciclul gimnazial și 3 

                                                                                           grupe de câte doi evaluatori 

                                                                                            pentru echipajele ciclului 

                                                                                            primar. 

                                                                                                               După terminarea evaluării 

                                                                                                         s-au stabilit echipajele premi- 

                                                                                                         ante. S-au acordat, în ordinea 

                                                                                  descrescătoare a punctajelor, câte un premiu 

                                                I, II, III şi o menţiune pe fiecare nivel de clasă la ciclul gimnazial 

și câte 3 mențiuni pe nivel de clasă la ciclul primar. 

Premierea s-a făcut în curtea şcolii, echipajele, pe lângă premiile acordate, au primit şi 

diplomă de participare. 
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fiecare sală.  

La acest concurs au participat: 

♥ echipaje din 12 şcoli gimnaziale  

din judeţ, în total 32 de echipaje pentru  

ciclul gimnazial, după cum urmează:  

- Liceul Teoretic German „Johann Ettinger” 

- Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, 

- Şcoala Gimnazială „Bălcescu Petofi”,  

- Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”, 

- Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga”,  

- Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”,  

- Şcoala Gimnazială „Octavian Goga”, 

- Şcoala Doba, Şcoala Gherţa Mică, Şcoala Odoreu, Şcoala Pişcolt, Şcoala Vetiş. 

 ♥ 61 de echipaje din 18 școli din județ pentru ciclul primar, conform anexei atașate.  

La clasa a doua s-au dat 6 premii și mențiuni ceea ce reprezintă 30% din numărul de 

participanți, la clasa a treia s-au dat 6 premii și mențiuni ceea ce reprezintă 27 % din numărul 

de participanți, iar la clasa a patra s-au dat 5 premii și mențiuni ceea ce reprezintă 26 % din 

numărul de participanți. La clasa a doua și a treia s-au dat câte 2 premii și mențiuni deoarece 

punctajele erau foarte apropiate, iar în proiect am specificat că se vor da câte 6 premii și 

mențiuni.  

La ciclul gimnazial numărul participanților fiind mult mai mic procentul de premiere a 

fost mai mare. 



 Dir. prof. CHINDRIȘ CORINA 

Prof. înv. primar PETRAN SIMONA Dir. adj. prof. RAȚIU IOANA 

Prof. înv. primar CANEA FELICIA Prof. CÂNDEA MARIA 

Prof. înv. primar DODEA AURORA Prof. BARNA MARIA 

Prof. înv. primar DONCA DOINA Prof. BOTA IZABELLA 

Înv. DARIDA MARIANA Prof. PETROVICI BREBAN GEANINA 

Prof. înv. primar CHERECHEȘ CRISTINA Prof. STAN OANA 

Prof. înv. primar FEHER ADELA Prof. FĂRCĂȘANU RAMONA 

Prof. înv. primar HEBE AURICA Prof. LUPAN MONICA 

Înv. KATONA ETELCA Prof. OROS ADELA 

Prof. înv. primar MORCAN ADRIANA Prof. MUREȘAN TUDOR 

Prof. înv. primar DEMETER ANA Prof. PĂCURAR GHEORGHE 

Prof. înv. primar NISTOR ANCA Secretar: UGLEAN DANIELA 

Prof. înv. primar ORHA ANDREEA Secretar: POTI MARIANA 

Prof. MANEA DANIELA Administrator: PĂCURAR EDITHA 
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Bugetul alocat primei ediții a fost de 1000 lei utilizați pe imprimări, consumabile și 

gustări servite echipajelor pe parcursul desfășurării concursului. Bugetul a fost asigurat de 

ASOP GOGA asociația de părinți, parteneri ai școlii în organizarea concursului. 

În urma concursului a apărut şi un articol în presa locală, în ziarul Informaţia Zilei, iar 

rezultatele au fost publicate pe site-ul școlii și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Satu 

Mare. După finalizarea concursului școlile participante au primit pe mail subiectele primei 

ediții.   

ECHIPA DE PROIECT: 

LISTĂ ECHIPAJE PREMIATE - GIMNAZIU 
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LISTĂ ECHIPAJE PREMIATE - PRIMAR 

Prof. înv. primar CHEREGI FLORINA 

Prof. matem. COZMA ILDIKÓ 
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      Activităţile de voluntariat reprezintă 

un element esenţial tuturor societăţilor, 

ea fiind reglementată în România din 

anul 2011. Faptul că voluntariatul este de 

interes public, fiind iniţiat în folosul altora, am 

considerat că este şi de datoria mea ca diriginte 

şi profesor să-i învăţ pe copii să identifice 

problemele comunităţii şi să se implice în 

rezolvarea lor. 

În acest sens, am iniţiat în anul şcolar 2017- 

2018, cu elevii clasei a VI-a A, activităţi de  

voluntariat, în cadrul Strategiei Naţionale de  

Acţiune Comunitară cu elevii din Centrul de zi Multifuncţional Alter Ego din Satu Mare. În 

acest centru vin copiii după orele de curs şi îşi petrec câteva ore sub îndrumarea unui personal calificat, timp în 

care îşi fac temele şi participă la diferite activităţi. Aceşti copii provin din familii defavorizate din punct de 

vedere social, unii sunt cu handicap uşor. 

făinoase, conserve, dulciuri, zahăr, făină. Din fructele donate au pregătit împreună în bucătăria centrului salată de 

         fructe, servită ulterior de toţi participanţii. 

      La activitatea din preajma sărbătorilor de iarnă, au fost donate felicitări şi ornamente de Crăciun, 

  confecţionate de elevii clasei a VI- a şi a avut loc un concert de colinde cu ajutorul corului 

     Jandarmeriei. 

         În luna februarie, copiii din cele două instituţii s-au jucat împreună: jocuri de societate, jocuri  

     logice, în cadrul cărora s-au cunoscut mai bine, au relaţionat, au socializat. 

           Înainte de Sărbătorile Pascale, au vopsit ouă împreună şi au realizat coşuri şi ornamente 

Pe parcursul întregului 

an şcolar, am desfăşurat 

activităţi regulate la acest 

centru împreună cu copiii de 

aici. Cele mai relevante 

activităţi au fost următoarele: 

 Î n  S ă p t ă m â n a 

fructelor şi legumelor donate, 

elevii clasei s-au mobilizat 

exemplar şi au donat fructe şi 

legume acestor copii, dar şi 

alimente neperisabile: paste  
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 de Paşti, care ulterior au fost expuse pe holurile instituţiei. 

 În primăvară, am profitat de timpul frumos şi am desfăşurat activităţi comune şi sportive în  

aer liber, în parcul de lângă Centrul de zi. 

Copiii s-au jucat, s-au distrat împreună, au fost organizate întreceri sportive. 

Consider că prin aceste activităţi desfăşurate în cadrul SNAC, elevii au învăţat multe lucruri noi: 

 au învăţat să comunice, să relaţioneze cu oamenii din comunitate, să se implice în viaţa comunității, 

 să descopere care sunt problemele oamenilor, să îşi asume responsabilităţi faţă de persoanele cu  

 care interacţionează. 

Mulţumesc pe această cale doamnei Rebic Camelia, coordonatorul Centrului pentru sprijinul 

 acordat desfăşurării acestor activităţi şi felicit elevii clasei a VI-a A pentru frumoasa implicare! 

Prof. COZMA ILDIKÓ, 

 diriginte clasa a VI-a A 
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În data de 30 noiembrie, catedra de religie a sărbătorit Centenarul Marii Uniri alături de 

Biserica ,,Nașterea Domnului” din cartier. În acest sens, au desfășurat activități culturale și 

creative împreună cu elevii școlii noastre. Aceștia au confecționat cocarde tricolore pe care, de 

sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României, le-au împărțit credincioșilor din 

această parohie. Alături de ei au fost și preoții parohi, Corondan Marinel și Pater Vasile care i-

au sprijinit în realizarea acestei activități. Beneficiarii acestui demers au fost chiar părinții 

elevilor. Aceștia au fost extrem de entuziasmați de inițiativa copiilor, sărbătorind astfel 

împreună Centenarul Marii Uniri. Activitatea s-a încheiat cu un recital de colinde, reușind astfel, 

împreună, copii și părinți, să intre în atmosfera sărbătorilor de Crăciun. 

Întreaga activitate a fost coordonată de doamnele profesoare de religie Variu Luminița și 

Ardelean Daniela.  

Prof. VARIU LUMINIȚA 

Prof. ARDELEAN DANIELA 



De la de „dinozaurii” interbelici ai literaturii române,De la de „dinozaurii” interbelici ai literaturii române,De la de „dinozaurii” interbelici ai literaturii române,   

la experimentaliștii „antiromanului” francezla experimentaliștii „antiromanului” francezla experimentaliștii „antiromanului” francez   

 

Ar fi greu, dacă nu imposibil, să definim literatura română sub toate aspectele ei (istoric, 

lingvistic etc.) fără a lua în discuţie influenţele marilor literaturi care şi-au pus amprenta în mod 

definitoriu asupra ei. Devenirea unei literaturi, fie ea occidentală sau răsăriteană, nu se poate face în 

mod izolat, programele estetice ale diferitelor mișcări literare influenţând toate culturile, cu atât mai 

mult pe cea românească, aflată de-a lungul întregii sale istorii în urma marilor tendinţe literare. 

Literatura franceză (și, într-o oarecare măsură, cea anglo-saxonă și germană) a avut un rol 

determinant în modelarea culturii române în general şi a literaturii în special, profesorul și istoricul 

literar Pompiliu Eliade, într-un amplu studiu asupra stării societăţii româneşti publicat la începutul 

anilor ‘80, arătând faptul că influenţa franceză „a modelat [...] gândirea şi sensibilitatea românească 

şi poate fi identificată în toate manifestările spiritualităţii româneşti, atât în politică, cât şi în 

legislaţie, atât în literatură, cât şi în administraţie sau în viaţa socială”1, identificând, din punct de 

vedere istoriografic, patru momente succesive (manifestate din patru puncte cardinale) în care 

aceasta s-a propagat în spațiul românesc: prin sud, împreună cu grecii fanarioţi, din est, prin 

intermediul ruşilor francizaţi de Elisabeta şi Ecaterina a II-a, din vest împreună cu cei care au fost 

obligaţi să emigreze din cauza revoluţiei franceze, iar din nord influenţa franceză s-a făcut prin 

intermediul transilvănenilor care căutau redeşteptarea latinităţii. Trecând peste perioada paşoptistă, 

etapă recuperatorie extrem de importantă în minimalizarea decalajului față culturile Apusului, 

începând cu anii ’60 -’70, decade în care cenzura impusă de dictatura comunistă instaurată după 

război a devenit mai tolerantă, romanul românesc a preluat o serie de modele literare ce se 

manifestau de mai mult timp în mediile culturale occidentale, care nu au reușit însă până atunci să 

penetreze zidurile groase ce îngrădeau un spațiu caracterizat de ample mutații ideologico-culturale de 

sorginte sovietică. Astfel, alături de romanul absurdului, de romanul mitic, sau de scrierile tipice 

realismului magic sud-american, au început să apară primele semne, la început extrem de firave, ale 

unui model literar ce a născut numeroase reacții contradictorii la nivelul criticii literare europene de 

la mijlocul secolului trecut: Noul Roman francez. 

Abordarea unor modele experimentale ce depășesc stereotipiile romanului clasic, generată nu 

atât de obsesia, cât de necesitatea de a fi „la zi”, de a ne (re)sincroniza cu marile literaturi europene, a 

determinat puternice transformări la nivelul literaturii autohtone, lipsa de conformism, radicalismul 

                    literar al unui grup de romancieri francezi reuniți în jurul editurii 

                                 „Les Éditions de Minuit” (Michel Butor, Jean  
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 Ricardou, Alain Robbe-Grillet, Robert Pinget, Claude Simon sau Nathalie Sarraute) 

contaminând creațiile unei noi generații de romancieri,fervenți opozanți a ceea ce ei defineau ca 

structuri literare „sclerozate” ce au sleit toate posibilitățile de exprimare ale romanului de 

construcție „clasică”. Rolul determinant în intrarea „şcolii refuzului” (aşa cum a fost supranumit 

Noul Roman francez de către scriitorul francez Bernard Pingaut) în literatura autohtonă îi revine 

teoreticianului onirismului literar românesc, Dumitru Ţepeneag, prin traducerea romanului de debut al 

„papei” romanului experimental, Alain Robbe-Grillet (titlu conferit de critica literară  a vremii), 

estetica Gumelor constituind, în același timp, și un reper pentru primele sale volume de proză 

publicate în țară (Exerciţii, 1966, Frig, 1967 şi Aşteptare, 1971), acestea reflectând o bună parte dintre 

elementele definitorii ale scrierilor experimentaliste. Noua scriitură abandonează ficțiunea verosimilă 

de tip balzacianist, abordând o structură epică în care relaţia clasică dintre autor, personaj şi cititor este 

subminată de un sentiment nedetectat până atunci în literatura autohtonă, cel al neîncrederii: al 

neîncrederii în forța „eroilor” de a face față propriului destin, al neîncrederii față de capacitatea 

romancierului de a-și „guverna” propriile personaje, determinată, poate, de pierderea uneia dintre 

caracteristice tipice tuturor romancierilor de până atunci - omnisciența. Mai mult, noua estetică va 

iniția un proces de schimbări fundamentale la nivelul amprentei eroului asupra firului epic, importanţa 

figurilor ce populează textele experimentaliste fiind diminuată considerabil, scriitura devenind 

propriul său personaj, unul dintre teoreticienii de bază ai noului curent, Jean Ricardou, sintetizând 

excelent într-o singură propoziție chintesența doctrinei Noul Roman: „din povestirea unei aventuri, 

romanul devine aventura unei povestiri.”2  

Catalogat de unii critici literari ca experiment literar inteligent, care însă nu pare a avea toate 

atributele pentru a deveni un model demn de luat în seamă, în timp ce alții îi lipesc eticheta de 

„fenomen contradictoriu”3, hipersimbolizant, sau chiar cea de „antiroman”4, „școala refuzului” se 

constituie într-o oglindă a unei societăți aflate în plină criză morală, determinată de conștientizarea 

unei noi dimensiuni ce se va dovedi a fi definitorie pentru noile realități postbelice: conștientizarea 

singurătății umane absolute. Această criză se va răsfrânge atât asupra personajelor, cât și asupra 

formulelor narative, la nivelul romanului având loc o dezagregare a structurilor clasice, ce vor fi 

înlocuite de un fir epic fragmentat, prin intermediul căruia romancierul experimentalist va încerca să 

interconecteze scene ce aparent nu au nici nicio legătură unele cu altele, redând o realitate  nu au nici 

nicio legătură unele cu altele, redând o realitate de cele mai multe ori sterilă, neinterpretată, lipsită de 

senzațional, obiectivă, populată cu „antieroi” născuți parcă din dorința de frondă față de imaginea 

sclerozată a eroilor convenționali.  

Din perspectiva influenței Noului Roman francez în literatura autohtonă, poate fi pusă în discuție 

linia de demarcație dintre fenomenul de mimetism (acuze aduse prozatorilor „non-realiști” de către 

conservatoriști), justificat adesea prin nevoia de aliniere la scrierile occidentale, și ideea „vaselor 

comunicante” promovată de Eugen Lovinescu, în încercarea elucidării controversei legate de faptul că 

                          adoptarea noului curent reprezintă o simplă imitație a unor 

                                    tendințe ce s-au manifestat în spațiul occidental,  
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sau, din contră, acesta ar fi un fenomen absolut normal, în care oameni ai aceleiași epoci 

gândesc asemănător, raliindu-ne astfel opiniei criticului literar Nicolae Bârna care arăta faptul că 

sincronizarea la marile literaturi va avea loc în următorii ani, însă nu neapărat prin mult blamata 

imitație, ci prin „ralierea la prototipuri prestigioase şi, în fond, familiare spaţiului nostru cultural 

(căruia, temporar, îi fuseseră interzise), prin evoluţii originale şi, de aceea, cu diferenţele 

specifice, normale pentru orice literatură naţională.”5
 

Indiferent de nuanțele la care s-au raliat diferiți critici ai momentului, noua estetică va 

declanșa o adevărată revoluție în arta scrisului, oferind oportunitatea depășirii formulelor imbecile 

ale tematicii proletcultiste, permițând, astfel, prin eforturile concertate ale oniriștilor sau ale 

membrilor „Școlii de la Târgoviște” (dar nu numai ale acestora), reconfigurarea romanului 

postbelic românesc, reașezându-l în tiparul unui nou tip de realism ce va abandona modelul 

consacrat de „dinozaurii” interbelici, atât din punctul de vedere al tematicii, cât și al tehnicii 

narative. 

Prof. SCRIDON AUREL  
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The optimization of vocabulary teaching-learning at a 
secondary class with intensive English teaching 

Optimizarea procesului de predare-învăţare a vocabularului 

la o clasă de gimnaziu cu profil de predare intensiv 

 

Când vorbim despre predarea-învățarea limbii engleze, mulți au în vedere 

complexitatea structurilor gramaticale și importanța predării lor la clasă. Aspectul 

acesta, al vocabularului, are de suferit din această cauză, fiind cumva marginalizat. 

Trebuie să ținem cont de faptul că limba engleză diferă de alte limbi prin faptul că 

are un număr mare de vorbitori care nu sunt nativi şi este o limbă care este afectată 

şi, în acelaşi timp, afectează procesul de globalizare. Engleza este o limbă străină 

dominantă în lume şi în şcolile româneşti de asemenea, fiind predată încă din 

grădiniţă şi ciclul primar. Importanţa ei la clasele din ciclul gimnazial, a crescut în 

ultima perioadă şi datorită examenelor de competenţă lingvistică, a atestatelor sau a 

altor concursuri organizate. 

Importanţa predării vocabularului la elevii de ciclul gimnazial, se prezintă 

de fapt ca o definiţie a vocabularului în sine, omniprezent în procesul de predare-

învăţare a limbii engleze. Modul în care vocabularul ar trebui predat elevilor de 

ciclu gimnazial, trebuie să fie unul atractiv şi util, oferind experienţe lingvistice 

variate, implicându-i pe elevii noştri ca aceștia să devină proprii cercetători ai 

vocabularului. Importanţa vocabularului, desigur, stă şi în complexitatea lui, cu 

cele trei aspecte principale: formă, înţeles şi utilizare. 

Metodele tradiţionale şi moderne de predare a vocabularului, pot fi privite 

per ansamblu, dar și în cel mai mic detaliu, putând fi aplicate cu succes în clasă. 

Deşi metodele tradiţionale se bazează în continuare foarte mult pe gramatică şi 

elementele gramaticale, elevii trebuie să fie capabili să le înţeleagă şi să le traducă, 

iar pentru asta au nevoie de vocabular. Metodelele tradiţionale de predare a 

vocabularului, includ o varietate de tehnici vizuale, auditive, verbale, traduceri, 

instrucţiuni de predare explicită a vocabularului, metoda expunerii repetate la 

cuvinte noi, precum şi a cuvîntului cheie. Metodele moderne, însă, ţin cont în 

primul rând de câteva condiţii, precum realizarea unei definiţii prietenoase pentru 

elev, care să poată fi înţeleasă cu uşurinţă; de utilizarea cuvântului într-un context 

dat; expuneri multiple şi repetate la vocabularul nou dar şi oportunităţi pentru o 

expuneri multiple şi repetate la vocabularul nou dar şi oportunităţi pentru o 

participare activă şi dinamică.  

Pornind de la metoda tradiţională a traducerilor, a imaginilor, a obiectelor  
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reale (realia), a acţiunilor, gesturilor şi până la cele moderne de utilizare în contextul 

cuvintelor, colocaţiilor, locuţiunilor verbale, cuvintelor încrucişate sau utilizarea 

mijloacelor video şi audio pentru producerea vocabularului ţintă, care se prezintă de 

multe ori ca fiind cele mai eficiente, ajungem la concluzia că o combinare a lor, 

poate duce la rezultate excelente la clasă. 

În privința optimizării procesului de predare-învățare a vocabularului la 

clasele gimnaziale, putem derula activităţi în mod diferențiat și în funcție de 

numărul de ore pe care le avem la dispoziție. Un studiu comparativ eficient la două 

clase paralele gimnaziale, dar diferite, evidenţiază care sunt acele activităţi de 

vocabular care sunt cele mai potrivite. Aş menţiona aici câteva activităţi pe care le-

am aplicat eu ca profesor de limba engleză cu succes, activități precum Fashion 

show - Prezentarea de modă, Cuvinte, filme şi dicţionare, Eu aleg cântecul, Aplicaţii 

moderne de vocabular pe telefonul mobil, etc. Nu pot să nu menționez importanța 

acordată teatrului școlar, care poate deveni cu uşurinţă un instrument important în 

predarea-învăţarea vocabularului, dacă ținem cont însă de aspecte precum listarea 

titlurilor alese, selectarea pieselor de teatru potrivite, adaptarea lor în caz de 

necesitate, proiectarea activităților de vocabular relevante și în final punerea în scenă 

a piesei. 

Aplicarea chestionarelor la elevii de gimnaziu, pentru a afla gradul de 

satisfacție în privința metodelor optime pentru învățarea vocabularului este utilă. 

Varietatea şi diversitatea, derivată din metodologia modernă, poate fi combinată cu 

mare succes cu cea tradiţională arătând de asemenea că elevii claselor cu profil de 

studiu intensiv, pot prezenta cerinţe mai deosebite, în privinţa achiziţiei de cuvinte 

noi, dar în acelaşi timp şi posibilitatea de a alege metode diverse, este mult mai 

mare. 

Profesorul are la dispoziție o varietate de metode și activități pentru a ușura 

procesul de predare-învățare a vocabularului la elevii din ciclul gimnazial, 

dezvoltând și alte abilități elevilor necesare în devenirea lor umană.  

Profesor limba engleză, 

VLAD CRISTIAN  
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Language learning is not always an easy task, it requires constant effort and work from both 

teachers and students. Games are highly motivating since they are amusing and at the same time 

challenging. Here are a few games that students could play during all language classes. 

1. Recent Activities Name Game: 

The teacher will ask students to sit in a circle. She will instruct students to introduce 

themselves by their first names and tell something they did last week/holiday, that starts with the 

same letter as their name. For example “Hi, my name is Mike, and I met my favourite actor last 

week.” The next person will continue, but must also introduce the previous student and his/her 

activities. 

2. Who Am I? 

The teacher will give each student a piece of paper and a pen. The teacher will tell students 

to write three things about themselves. The students fold the papers and the teacher collects them. 

The teacher will redistribute the papers, have the students read the statements and guess who wrote 

them. 

3. Word Race Game. 

The teacher prepares a list of various combinations of letters before the game. The students 

divides the students into groups of four. The teacher writes the random letter combinations on the 

board for that round. The teacher asks the students to write as many words as they can using only 

those letters. One student from each team will report to the class their words and the other students 

cross the words off if they have already been stated. Each team earns one point for any word that is 

not crossed off. 

4. Toss the Ball. 

The students sit in a circle. One student throws the ball to another student. As he/she does 

this he/she asks him/ her one question (How old are you?, What’s your name?, Where do you 

live?, Can you fly?, Tell me the opposite of tall? Etc.) If the student answers correctly he/she can 

throw the ball to somebody else. 

5. Fruit Basket. 

The students put their chairs in a circle. The teacher will assign students cards with pictures 

of fruit on them (bananas, apples, grapes etc.). The teacher will make sure that at least three 

students have the same fruit. The teacher will stand in the middle and will call out one fruit such as 

“banana”. All the students with the banana card must stand up and switch chairs. The student who 

fails to get a chair, goes into the middle, calls out a fruit and the game repeats itself.  
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6. Funny drawing activity. 

Have a group draw pictures together. Each person responds to a command (Draw an eye) 

and draws it. Then they pass the picture to the next person and give a command (Draw a mouth). It 

goes until the picture is completed. The group with the funniest picture wins. 

7. Balloon game. 

The teacher puts the students in groups of 5 or 6. Each group forms a circle and they hold 

hands. The teacher gives each group a balloon. As a group, they have to keep the balloon in the 

air, but when it touches a part of someone’s body, they have to shout out an English word or 

phrase. The word or phrase has to be different each time. 

8. Appearance game. 

The teacher chooses a student to begin. This student steps out of the room. The teacher 

hands a candy to another student. All the students in the classroom should see who receives the 

candy. The teacher calls the student to return to class. He or she must try to guess who has the 

candy by asking various classmates yes/no questions, such as: „Does a girl have the candy?, Is he/

she tall?, Does he/she have dark hair?” If the student guesses correctly, he or she gets another turn. 

If the student guesses incorrectly, the student who has the candy becomes the next player. 

9. Guess what’s in the bag! 

Put an object in the bag and have a student touch it. He or she has to guess correctly or 

describe the item to the group. 

10. Alphabet missing letter. 

The teacher writes the letters of the alphabet on the board in a jumble. The students put their 

heads in their hands while the teacher rubs one or more letters. The teacher gets the students to 

identify which letter is missing. 

Prof. FABIAN LAURA 
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What does it mean to be a fluent reader? When reading aloud, fluent readers 

sound natural. Their reading is accurate, quick, and uses proper expression. In contrast, 

dysfluent readers may make many errors, their reading may be slow and laborious as 

they employ strategies to identify words, and their reading may lack expression, instead 

being monotone and unnatural sounding. Based on these observable differences, fluency 

of oral reading can be easily assessed within 60 seconds (Rasinski, 2004).  

Reading fluency is comprised of three component skills, or fluency indicators: 

 accuracy of word decoding, 

 automaticity of word recognition, and 

 prosody of oral text reading 

Accuracy of decoding refers to the ability to correctly generate a phonological 

representation of each word, either because it is part of the reader’s sight-word 

vocabulary or by use of a more effortful decoding strategy such as sounding out the 

word. Skills required for accuracy of decoding include: alphabetic principles, the ability 

to blend sounds, the ability to use cues to identify words in text, and a large sight-word 

vocabulary of high-frequency words (Torgesen& Hudson, 2006). Accurate decoding is 

a requirement for building the next component of reading fluency – automaticity. 

Automaticity of word recognition refers to the ability to quickly recognize words 

automatically, with little cognitive effort or attention. Automaticity is gained through 

practice to the point where previously effortful tasks, such word decoding, become fast 

and effortless – freeing up cognitive resources for other tasks, such as text 

comprehension. Automaticity requires quick and accurate identification of individual 

words as well as speed and fluidity in reading connected text 

(Torgesen& Hudson, 2006). Automaticity is a requirement for 

building the next component of reading fluency – prosody – as the 

automatic decoding of words frees up attentional resources 

required for prosody. 

Prosody of oral text reading refers to naturalness of   

reading, or the ability to read with proper phrasing and expression, 

imbuing text with suitable volume, stress, pitch and intonation. 

Prosody is an indicator that the reader is actively constructing the 

meaning of a passage as they read (Torgesen&Hudson, 2006). 

Indeed, prosody may both serve as an indicator that a student 

is comprehending as they read and also aid comprehension 

(Rasinski, 2004). 

Reading fluency is situational (Samuels, 2006; Topping,  
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2006). For example, though your reading of this article is fluent, the reading of some 

academic articles is likely to be fluent only for those with specific subject-matter 

expertise. Sources of variability in fluency within an individual include: readability 

level of the text (proportion of words that can be recognized automatically, by sight), 

the student’s familiarity with the topic (sight-word vocabulary and ability to use context 

to aid word identification), and the priority the student gives to speed versus accuracy in 

the specific situation (Topping, 2006). 

Sources of variability in fluency across students include: the size of a student’s 

sight-word vocabulary, individual variations in processing speed of word recognition, 

speed of decoding processes for unknown words, ability to use context to aid word 

identification, ability and speed with which word meanings are retrieved, ability and 

speed with which overall meaning is constructed, and a student’s relative priority of 

speed versus accuracy (Topping, 2006). Of the sources of variability across students, 

sight-word reading efficiency, a measure of both the size of readers’ sight-word 

vocabulary and the speed with which individual words could be recognized, has the 

strongest relation with reading fluency for children in Grades 2 – 7 (rs .71 - 89; 

Torgesen, Rashotte, & Alexander, 2001). 

Reading fluency is the ability to decode and comprehend text simultaneously. 

Thus, reading fluency formsa bridge from decoding skills to comprehension (Rasinski, 

2004). Fluency is comprised of three component skills or indicators: accuracy of 

decoding, automaticity of decoding, and prosody of oral text. Reading fluency is a 

crucial component of instructional reading programs and should be assessed regularly in 

the classroom. Quick and easy assessment of all components of reading fluency can be 

performed using a one-minute oral reading passage. Instructional and intervention  

                approaches for improving reading fluency exist which have been scientifically 

                      evaluated for efficacy. 

Prof. ŢĂRAN ANCUŢA-IOANA 



NOI, anul XVI, nr.25 - MAI 2019            55 

Călătoria clasei a V-a A printre joburile adulților 

 

Elevii clasei a V-a A, împreună cu doamna dirigintă, Nicoleta Vlad, au pășit în 

atelierele Fundației Hans Linder, desfășurând diferite activități organizate de către 

colaboratorii fundației. 

Acolo elevii au avut posibilitatea de a practica 

diverse meserii. 

Unii elevi au ales bucătăria, fiind atrași de 

gastronomie, alții au ales tâmplăria, plăcându-le munca 

cu lemnul, fetele croitoria, fiind atrase de modă sau 

olăritul, fiind impresionați de transformarea lutului în 

obiecte frumoase.  
Aceștia au început munca sub stricta 

supraveghere a „șefilor” urmând un program bine 

pus la punct. Cu multă grijă și atenție, copiii au 

putut crea un suvenir personalizat astfel au făcut 

pâine și prăjituri, ramă pentru fotografie, brățară 

brodată sau vază din lut.  

Fiecare a preferat să-și ducă acasă obiectul 

realizat, păstrându-l drept amintire a minunatei 

activități. 

La finalul atelierelor, copiii și-au prezentat 

creațiile în fața colegilor și au plecat acasă cu o 

frumoasă amintire în suflet. 

CSASZAR EMMA 

Clasa a V-a A 

Prof. coord. Vlad Nicoleta  
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