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“Unity through diversity” 

Proiect Multilateral 

Comenius 
 

“Unity through diversity” este titlul proiectului multilateral Comenius cu finanţare de la 

Comisia Europeană, pe care Şcoala Gimnazială Nr. 16 din Oradea îl derulează în parteneriat cu 

opt ţări europene: Franţa (coordonator), Italia, Spania, Finlanda, Polonia, Portugalia, Irlanda şi 

Croaţia, pe durata a doi ani (septembrie 2012- iunie 2014). 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului 

Sectorial Comenius al Programului de învăţare pe tot Parcursul Vieţii. COMENIUS este o 

acţiune care are ca scop îmbunătaţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie, 

încurajarea învăţării limbilor străine şi a cooperării transnaţionale între şcoli, promovarea 

conştiinţei interculturale şi a 

inovaţiei în ceea ce priveşte 

metodele pedagogice şi tehnicile 

informaţionale. Acţiunea se 

adresează cu precădere 

învăţământului preuniversitar, de la 

grădiniţe până la şcoli post-liceale, 

întregii comunităţi educaţionale: 

elevilor, tuturor categoriilor de 

personal didactic, precum şi 

comunităţii locale, asociaţiilor non 

guvernamentale sau de părinţi cu 

scopul de a facilita diseminarea 

rezultatelor şi a bunei practici şi 

discutarea aspectelor calitative şi 

cantitative ale educaţiei în şcoli. 

Proiectul “Unity through 

diversity” vă ajuta aproximativ 

2000 de elevi de vârstă primară din 

9 ţări europene, să intre în contact 

cu identitatea europeană comună 

(unitate) dar şi cu propriile 

caracteristici (diversitate), să 

împartăşească informaţii despre 

ţara lor şi să înveţe despre modul 

de viaţă din alte ţări (sistem de 

educaţie, şcoală, oraş, ţară, mediul 

înconjurător, cultură, artă, sport, 

mâncare), să găsească asemănări şi 

deosebiri între acestea. 
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Obiectivele proiectului “Unity 

through diversity” sunt: promovarea 

diversităţii culturilor şi valorilor 

europene, a respectului, toleranţei si 

aprecierii faţă de acestea, depăşirea 

barierelor culturale şi de limbă între 

participanţi, respectarea identităţii şi a 

conştiinţei naţionale, pentru a fi în 

armonie cu conştiinţa membrilor 

comunităţilor europene şi a întregii 

lumi ,valorificarea moştenirii culturale 

a popoarelor având la bază vechile 

tradiţii şi obiceiuri, însuşirea şi 

transmiterea de informatii referitoare la modul 

de viaţă, sistemul de educaţie, şcoală, oraş, 

ţară, mediul inconjurător, cultură, artă, sport, 

încurajarea studiului limbilor străine, 

dezvoltarea competenţelor digitale    

 Pe parcursul celor 2 ani de implementare a 

proiectului (2012-2014), pentru atingerea 

obiectivelor se vor derula mai multe activităţi 

precum: prezentarea fiecărui partener, (a şcolii 

şi regiunii), prezentarea fiecărei ţări, expoziţie 

de fotografii, ierbare (colecţii de plante), CD-

uri cu cântece tradiţionale şi imnurile 

naţionale (compunerea unui imn 

Comenius), cărţi de reţete culinare, 

expoziţie de picturi, dicţionar ilustrat în 

mai multe limbi şi, bineînţeles, mobilităţile 

transnaţionale în fiecare ţară parteneră. 

Prima intâlnire din cadrul 

proiectului “Unity through diversity” s-a 

desfăşurat în Polonia, în perioada 30 

septembrie – 6 octombrie 2012.  

Tema intâlnirii din Polonia a fost 

“Ţara mea”. Fiecare coordonator din cele 9 

ţări şi-a prezentat ţara prin intermediul 

prezentărilor PowerPoint, a unor filmulete 

şi a diverselor materiale realizate de catre elevi. România a fost reprezentată de Violeta Roman, 

profesor coordonator în Şcoala Gimnaziala Nr. 16.     
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În cadrul acestei întâlniri ne-am 

familiarizat cu sistemul de învăţământ polonez. 

În grădiniţele şi şcolile pe care le-am vizitat 

copiii ne-au pregatit diverse programe artistice. 

Am asistat la lecţii şi activităţi, am răspuns 

întrebărilor care ne-au fost adresate de către cei 

mici, am participat împreună cu ceilalţi colegi 

parteneri la şedinţe de lucru privind stabilirea 

logo-ului proiectului, evaluarea activităţilor 

desfăşurate până în prezent şi am discutat 

despre calendarul viitoarelor activităţi.  

Pe durata şederii 

în Polonia am 

avut întâlniri cu 

diferite 

oficialităţi. 

Inspectorul 

Şcolar al 

oraşului Poznań 

ne-a făcut o 

prezentare a 

sistemului de 

educatie polonez 

şi a raspuns 

întrebarilor 

participanţilor 

iar, în cadrul 

vizitei la 

Primaria 

Borough ne-am 

întalnit cu primarul şi cu autorităţile locale care susţin acest parteneriat.  

În ultima zi petrecută în gradiniţă s-a organizat o serbare în cinstea noastră, iar apoi am 

participat alături de întreaga comunitate la o seară cu specific polonez. 

 Urmatoarele întâlniri din cadrul proiectului vor avea loc in  decembrie 2012 în Finlanda, 

aprilie 2013 în Croatia, iar în luna mai 2013 îi aşteptăm cu drag în România. Proiectul este realizat 

cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius al 

Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii. Toate informaţiile pe care le furnizăm reprezintă 

responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenţia Naţională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt 

responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii. 

         

Prof.  Violeta Roman  



5 

 

 Miracolele Oradiei 
   Oradea. Un minunat oraş  plin cu palate pe care din 
păcate, mulţi nici măcar nu le recunosc atunci când trec 
pe lângă ele. Unul dintre ele este Palatul Vulturul Negru 
care este cel mai cunoscut dintre acestea şi  este cea mai 
importantă  clădire a stilului său din Oradea. Emblema 
ansamblului este chiar vulturul, de aici vine şi numele 

clădirii. Un alt palat este Astoria care se află situat chiar 
lângă Teatrul de Stat.  Acest palat a fost construit  acum 
111 ani chiar în anul 1902.Parterul castelului este o 
cafenea care se numeşte tot   Astoria unde se spune că de 
mult au poposit multe personalităţi importante ale 

literaturii cum ar fi Octavian Goga şi mulţi alţii. 

  Datorită faptului că nu prea mulţi ştiu de 
minunăţiile care se ascund în Oradea,  caţiva elevi din 
clasa a VII–a A  s-au gândit să participe împreună cu 

doamna lor diriginta Sotoc Monica la un proiect care 
constă în fotografierea acestor atracţii turistice aşa că cei 

care am dorit ne-am întâlnit într-o 
statie de tramvai pregătiţi cu 
aparatul foto şi cu multă energie 
deoarece am avut de mers destul de 
mult pe jos dar oricum nu am 

obosit fiindcă ştiam că merita.  

 

 

După multe ore de plimbat şi fotografiat cu toţii ne-am 
aşezat pe o terasă şi am savurat tot ce am mâncat şi am băut 

ca şi cum am fi venit de la război.  

Clasa de desen a doamnei Anca Bulc a desenat aceste palate. 

Foarte mulţi dintre cei care au fost să viziteze palatele au 
afirmat că sunt nişte locuri extraordinare şi că sunt foarte 
fericiţi că au reusit să afle si să vadă lucruri noi pe care mulţi 
dintre ei nu le ştiau.  Aceea zi a fost una minunată şi cu toţii 

sperăm să mai facem astfel de proiecte.  

    
         

       

Vanesa Kis  7 A 
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       În cea de a 12 ediție a 
festivalului ‖Toamna 
Orădeană‖ (1 –14 

octombrie 2012), mulţi 
oameni dornici  de muzică 
bună, mâncare și distracție 
au fost prezenți la acest 
eveniment spectaculos și 
tradițional. Nu a lipsit nici 
berea sau ,,faimosul mic‖ 
care au trecut foarte repede. A fost un eveniment bine 

organizat pe 
placul 
cetățenilor 

orădeni 

           Copiii 
au avut 
partea lor de 
distracţie: 
―Top Roll‖, 
―mașinuțe‖, 
―Corabia‖ și 

multe altele. Cei mai curajoși dintre noi le-am 
încercat pe toate, începând cu Bărcuța și terminând cu 
Topoganul. Nu s-a ținut cont de vârstă, de faptul că 

suntem în clasa a VIII-a, toţi ne-am dat în topoganul 
lui Scobby-Doo. A fost foarte distractiv, ne-a plăcut, 
ne-am simțit bine și așteptăm cu nerăbdare să 
mergem și anul viitor.La toate tarabele a fost coadă. 
Lumea era pofticioasă pe vinul fiert, batonul de casă 

 

Direcția 5, Boschito, Ana Maria și 
alții au făcut show. Artista împreună cu 

trupa ei, au cântat piesa care este dedicată 
evenimentului ―Toamna 
Orădeană‖.  Au fost 
concerte pe placul tuturor, 
indiferent de vârstă și stiluri. 
Toată lumea a dansat, a 
cântat, într-un cuvânt s-a 

distrat. 

În perioada aceasta majoritatea 
orădenilor au ieșit din case și au mers la 
distracție. La fel am facut și noi, și mulți 
alți elevi ai școlii dar nu numai. Am fost 
încântați de ce am văzut,auzit și degustat 
și vă așteptăm anul viitor în număr mai 

mare.      

 

Vlad Marcu, Nicoleta Burca,  

8A                

          

             Doi ardeleni la oraș, cazați într-un hotel, la etajul 20. Liftul nu 
funcționează. Se apucă ei să urce pe scări. Pe la etajul 5, Ion către Gheorghe: 

- Gheo, am să îți zic ceva... 

- Lasă-mă în amărăciunea mea, îmi zici când ajungem sus. 
După încă vreo 7 etaje, Ion: 
- Gheo, trebe să-ți zic ceva... 

- Lasă-mă, Ioane, îmi zici când ajungem. Acu' lasă-mă în pace! 
În fața ușii, Gheorghe catre Ion: 
- Ia zi acum, ce voiai să-mi zici? 

- Am uitat cheia la recepție! 
                      Se apucă ei să coboare. După vreo 5 etaje, Ion vrea să zică ceva. 

- Lasă-mă în pace. Îmi zici jos! 
                                    După alte 7 etaje, Ion vrea să spună ceva, Gheorghe enervat îl 

oprește. Ajung sleiți la receptie, iar Ion: 

- Măi, Gheo, tu chiar nu știi de glumă???!! 



7 

 

  

 
   Halloween 

 După cum bine ştiti, Halloweenul este 
serbat pe data de 31 octombrie. Numele provine 
din limba engleză, de la expresia All Hallows' 
Even, numele sărbătorii creştine a Tuturor 
Sfinţilor, sărbătoare cu care Halloweenul a devenit 
asociat în ţările unde predomină creştinismul 
occidental — 
catolic şi 
protestant. Cum 
Halloweenul se 
apropia ne-a venit 

o idee, zicem noi 
fabuloasă: 
organizarea în 
şcoală a unui 
concurs de  
karaoke, dans şi prezentarea costumele. 
Organizatorii au împărţit pliante, au completat 
listele cu concurenţii, au tipărit diplomele şi au 

decorat sala de sport, loc unde s-a desfăşurat totul. 

Concursul a avut de toate: juriu, format din 
doamnele profesor Anca Bulc, AnaMaria 
Lukacs, Dorina Ursan şi Florica Serfezeu, 
staţie de sonorizare performantă, premii şi  
multă distracţie. La finalul concursului, 
prezentatorii au dat startul petrecerii. Elevii 

şi profesorii s-au distrat, au cântat şi au 
dansat. Sperăm ca generaţiile următoare să 

organizeze cât mai 
multe concursuri, 
iar noi, cei din 
clasa a VIII-a A le 
ţinem pumnii să le 
iasă din ce în ce 

mai bine.  

           

Nicoleta Burca,  

Vlad Marcu, 8A 

Într-o zi însorită de octombrie clasa a III-a E,  

doamna învăţătoare Krasznai Tünde, copiii şi familiile 

acestora s-au adunat la Săldăbagiu de Munte, să se 

bucure de momentele de neiutat a primei reuniuni 

familiare a clasei. 

După  sosire toţi s-au apucat de treabă, părinţii 

au instalat  două ceaunuri de câte 30 l, şi-au pregătit 

gulaş de fasole şi gulaş tradiţional, pe placul tuturor, iar 

copiii cu câţi-va  părinţi s-au 

jucat, ştafetă, fotbal japonez, 

raţele şi vânătorii, şah, cei mici 

s-au jucat în nisip, cei mari au 

făcut lucru manual, iar doritorii 

au putut călării, pe trei cai 

foarte blânzi şi bine îngrijiţi. 

Cu participarea 

părinţilor s-a continuat jocul şi 

după masă, cu trasul sforii şi 

minifotbal, între echipa 

tăticilor şi echipa mămicilor, ajutat de băieţii lor. 

S-a făcut după masă târzie când  a luat sfârşit 

această zi superbă, cu toţii ne-am simţit foarte bine şi 

abia aşteptăm următoarea ieşire. 

 

A III.E. osztály I. Családi 

napja 

  

 Október 21-én, reggel 

10 után,  a száldobágyi lovarda 

hatalmas udvarán és azon kìvül, 

verőfényes napsütésben gyűltek 

össze a családok, gyerekek, 

szülők, nagyszülők, kis- és nagyobb testvérek, több mint 

nyolcvanan.Kirakodás után kezdetét vette az első nagyszabású 

vállalkozás, a két hatalmas bogrács felállìtása, tűzrakás, az apukák 

főszereplésével, mìg  az anyukák, apukák másik csapata a zöldség, 

hagyma és krumpli hámozásában, feldarabolásában jeleskedett. 

Amìg  a szülők szorgoskodtak a gyerekek kézműveskedtek, 

sportvetélkedtek, közben meg három gyönyörű lovon turnusokban 

lovagoltak, a kisebbektől a legnagyobbakig, sőt pár vállalkozó 

kedvű szülő is kipróbálta ezt a kiváló sportot. 

Még zajlott az ebédkészìtés a gyerekek pár 

szülővel, nagyszülővel közösen  ötletes 

játékokat játszottak, a legkisebb tesók a 

homokozóban szorgoskodtak. 

Ebéd után aztán hosszas unszolásra összeállt 

egy-egy női és férfi focicsapat, amibe anyukák 

oldalán bekapcsolódott pár focizni tudó fiú és 

lánygyerek, ami javìtott kicsit az anyukák 

teljesìtményén. 

Közben rendületlenül folyt a lovaglás, ami a 

legnépszerűbb volt a gyerekek körében. A szülők jókat 

beszélgethettek, megismerhették azokat akikkel  kevesebbszer van 

alkalmuk találkozni, és mindannyian egyetértettünk abban, hogy lesz 

folytatása a családi napoknak, és 

ne csak szülői értekezleteken, 

Prima reuniune familiară a 

clasei a III-a E 

Înv. Krasznai Tünde  
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Concursul ―Doodle 4 Google‖ le-a dat ocazia 
elevilor din toate şcolile ţării sa fie ―designeri 
web‖. Cel mai votat logo, va ajunge simbolul 

―Google‖ de ziua României.  

Tema concursului era: ―România mea este…‖, iar 

participanţii aveau obligaţia să completeze cu fraza care le descrie cel mai bine patria mamă. 

 Elevii şi-au dat frâu liber imaginaţiei, iar în şcoala nostră s-au expus multe desene, de la 

cele mai simple la cele mai complexe ―Doodle-uri‖. 

Unii copii au ales ca temă marii oameni ai României, alţii au vrut să reprezinte talentele, 
succesele, tradiţiile românilor din cele mai vechi timpuri şi până in prezent, doamna profesor de 

educaţie plastică (Anca Bulc) a fost foarte mulţumită de ideile geniale pe care le-au avut elevii. 

 Din păcate, doar un singur elev norocos va fi fericitul câştigător al concursului ―Doodle 4 
Google‖. Noi, împreună cu doamna profesor de educaţie plastică sperăm ca măcar un elev din 

şcoala noastră să se afle printre primii 30 de finalisti. 
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Romania mea este… 
                                                                                                                                                                           

 Pentru fiecare dintre noi, ţara în care ne-am născut este un loc 

sfânt. Deşi sunt copil încă, ştiu ce înseamnă ea pentru sufletul meu. Nu 

o dată a trebuit să le vorbesc prietenilor mei din altă ţară despre 

minunatul tărâm în care trăiesc. Şi nu mi-a fost greu. Am încercat, de 

fiecare dată, să surprind ceea ce o face singulară şi ceea ce face ca 

sufletul meu să se emoţioneze. Întotdeauna, ceea ce este profund este 

legat de viaţa şi trăirea umană. 

 Firul destinului, mărţişorul, este unul din obiceiurile specifice 

românilor, şi atât de dragi nouă. Firul roşu, împletit cu cel alb 

reprezintă unirea contrariilor, şi era purtat la începutul primăverii, 1 

martie, pentru a avea noroc şi pentru a fi sănătoşi. Reprezenta triumful 

vieţii asupra morţii, trezirea la viaţă a întregii naturi. Uneori, se 

prindeau de şnurul împletit anumite amulete (monede de aur sau 

argint), în acelaşi scop. Pentru ca totul să se transfere şi asupra naturii 

(să fie rodnică), după 9 sau 12 zile mărţişorul se lega de creanga unui 

pom înflorit. 

 Dar sufletul românului se bucură încă o dată primăvara, când 

sărbătorile pascale îl fac să devină meşteşugar în încondeierea ouălor 

de Paşti. Reprezentativă este zona Bucovinei, unde cu un instrument 

foarte simplu, numit chişiţă (o stinghie de lemn cu un vârf de metal în 

capăt) se aplică pe ou un strat de ceară topită, după un anumit tipar. 

Tehnica folosită este aceea a păstrării culorii de fond şi consta în 

trasarea pe ou a unor desene, cu ajutorul cerii de albine topită, şi 

scufundarea succesivă în băi de culoare (galbenă, roşie şi neagră). Cele 

mai cunoscute motive folosite pentru decorare sunt  vârtelniţa 

(cireşica), crucea Paştelui, floarea Paştelui, cărarea ciobanului sau 

cărarea rătăcită, cârja ciobanului, steaua ciobanului, inelul ciobanului, 

fluierul ciobanului, brâul şi desagii popii, brăduţul, frunza de stejar, 

albina, peştele, coarnele berbecului, „patruzeci de clinişori‖, creasta 

cocoşului, broasca, fierul plugului, uliţa satului, grebla, sapa etc. 

 Şi dacă am vorbit de simboluri, nu pot să nu mă gândesc la 

românul care a transformat arta în simbol, obiectele în esenţă, idei şi 

gânduri: Constantin Brâncuşi. Târgu Jiu este, într-adevăr un oraş 

privilegiat. Ceea ce m-a fascinat întotdeauna acolo (pe lângă Poarta 

Sărutului şi Masa Tăcerii ) este Coloana Infinitului. Pentru mine e 

stâlpul care uneşte cerul şi pământul, amintindu-mi de stâlpul caselor 

vechi, văzute de mine doar la muzeu. Şi poate, ar trebui să îl 

considerăm toţi dintre noi, simbolul verticalităţii noastre dintotdeauna. 

Un simbol al verticalităţii sufleteşti, interioare… 

 Gândul meu merge mai departe…Îmi dau seama, că la orice m-

aş gândi legat de ţara mea, are legătură cu sufletul omului pe aceste 

meleaguri: mamele dintotdeauna care şi-au ocrotit şi îşi ocrotesc cu 

dragoste copiii, oferindu-le o viaţă fără griji, senină, inoculându-le 

valori fundamentale, făcându-i oameni…bătrânii care încununează  

eforturile părinţilor, răsplătindu-şi nepoţii cu poveştile vieţii  lor şi cu 

înţelepciunea proprie vârstei…plaiul mirific, „gura de rai‖ în care toate 

acestea sunt posibile: imensitatea munţilor noştri, dealurile şi câmpiile 

înverzite, marea şi râurile…un plai pe care doina cântată la fluier te 

înfioară de emoţie… 

Vacanţa  

 

Fără note, fără teme 

Ea de noi nu se prea teme 

Şi se duce repede 

Şi ne ia şi dorurile. 
 

Când vacanţa a sosit 

Şi la şcoală nu ne-am dus, 

Ea se scurge-n graba mare 

Şi se duce la culcare. 
 

Ne ameninţă încet 

Să ce deşteptăm urgent 

Că vine în fuga mere 

Mult  dorita şcoală care, 

Ne învaţă să citim, 

Să scriem, să socotim. 
 

Şi vacanţa prea grăbită 

Ne salută prietenos, 

Ne adună împreună 

Şi ne lasă-un dor duios 

Ca să nu uităm c-a fost. 
 

         Abrudan Lavinia, 2C 

Alexandra-Maria Suciu, 6A 

Vacanţa  
 

Eu am fost la Balaton 

Şi am prins un peşte ton. 

Dimineaţa am stat la soare 

Ca să mă bronzez mai tare. 

În vacanţă-am fost la munte 

Şi am cules mure multe. 

Am mâncat şi afine 

Şi m-am simţit foarte bine. 

                   Pantea Oana, 2C 
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ROMÂNIA MEA ESTE.. 

Continuând cuvintele Alexandrei Suciu, unsprezece tem-

erari de la Şcoala Gimnazială Nr. 16: Balint Cristian, 

Covaciu Denisa, Coţe Daniel, Crişan Andrada, Graur 

Andrei, Levai Brigitta, Oniţa Ionut, Porubin Nelu, Ar-

delean Denisa, Stoia Madalina, Rugea  Bianca alături de 

prof. Bulc Anca (nume de cod Profa) alături de colegii 

lor de la Liceul Teoretic German 

"Friedrich Schiller" Oradea în data 

de 02.11.2012 au pornit în căutarea 

“guri de rai”. Prima oprire Cetatea de 

la Sighişoara una dintre cele mai 

frumoase cetăţi fortificate din 

România, aici Toboşarul cetăţi ne-a 

oferit un tur spectaculos terminând 

fiecare propoziţie cu celebrul enunţ 

“Am zis!”  

Am continuat dru-

mul spre Sibiu vi-

zitând pe rând satele cu biserici fortificate. A doua zi dis 

de dimineaţă am pornit spre Bâlea Lac, am urcat Trans-

făgărăşanul care ne-a creat o impresie deosebită tuturor 

( Decapotabile în Romania", emisiunea pe care echipa 

"Top Gear" a realizat-o în Romania spune despre Trans-

făgărăşan ca este cel mai uimitor drum pe care l-au vazut 

vreodata. "Construit în anii '70, 6.000 de tone de dinamită au fost folosite pentru realizarea 

acestuia şi 40 de vieţi au fost pierdute. Dar de deasupra arată ca şi cum fiecare curbă a fiecărei 

mari piste de curse din lume. Acesta este cel mai bun drum din lume! România îţi mulţumim că 

ai acest drum. Putem să ramânem aici pentru totdeauna?". Sus “Profa” a propus un traseu Caba-

na Bâlea Lac - Şaua Caprei - Vf. Vânătoarea lui Boteanu (2507 m) asta ca să facem şi un pic de 

sport, adrenalină la maxim! Cele mai  spectaculoase pesaje le-am admirat de-a lungul traseului, 

aaa! Să nu uităm de prima zăpada ! 
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După această reuşită am coborât muntele con-

tinuând drumul spre Cetatea de la Făgaraş, Biserica 

de la Cârţa, la 43 de kilometri de Sibiu, pe drumul 

ce duce spre Braşov, în lunca Oltului la Cârţa, se 

afla ruinele uneia dintre cele mai frumoase şi mai 

impozante biserici fortificate din Transilvania, dar, 

în acelaşi timp, una dintre cele mai puţin cunoscute. 

A treia zi am vizitat  Grădina Zoologică din Sibiu,  

deschisă în 1929, prima Grădina Zoologică din 

România, se întinde pe o suprafata de peste 15 hec-

tare. Muzeul Astra unul dintre cele mai mari muzee 

în aer liber din România şi din sud-estul Europei, 

suprafaţa alocată Muzeului este de 96 de hectare, 

mult mai mare decât a Muzeului Satului din 

Bucureşti. Străbătut de 10 kilometri de alei de-a 

lungul cărora se găsesc peste 300 de clădiri, ca părţi 

vi ale civilizaţiei populare. Piaţa Mare este centrul 

vechii cetăţi începând din sec.16, locul unde aveau 

loc execuţiile publice sau adunările publice.Turnul 

Sfatului este considerat simbolul oraşului. Palatul Brukenthal care în prezent găzduieşte primul 

muzeu din România. Un alt simbol de seama al 

Sibiului este Podul Mincinoşilor, primul pod din 

fier forjat din ţară construit în anul 1859, este şi 

puternic influenţat de o legendă care spune că 

daca cineva spunea o minciună cât timp se afla 

pe el podul se va prabuşi. Aveam să contin-

uam drumul spre Alba Iulia frumoasa cetate 

restaurată recent fără a exagera câtuşi de 

puţin cetatea Alba Iulia ne-a impresionat 

pana la uimire. Traseul celor Trei Fortificaţii 

este o reconstituire ingenioasă a unui sit bim-

ilenar care înglobează vestigiile a trei fortificaţii, aparţinând unor epoci diferite: castrul roman 

(106 d.Ch.), cetatea medievală (sec. XVI-XVII) şi Cetatea Alba Carolina, fortificaţie de tip Vau-

ban (sec. XVII),Caterala romano-catolică Sfântul Mihail, Obeliscul lui “Horea, Cloşca şi 

Crişan”, Muzeul Unirii. A fost o excursie frumoasă în care am descoperit că România este a no-

astră a voastră a tuturor.                                     
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 1.Măreşte constant 

viteza cu care citeşti. 

 Pentru a putea învăţa 

mai repede trebuie să fii 

100% concentrat la ceea ce 

citeşti. Nimic nu trebuie să 

te distragă! 

 2. Priveşte cartea ca 

pe o mină din care trebuie 

să extragi lucrurile 

esenţiale. Obişnueşte-te să extragi esenţialul dintr-

un text, să înţelegi mesajul. Nu pierde vremea cu 

cuvintele de "umplutură". 

 3. Renunţă la cititul cu voce tare. Citind cu 

voce tare, sau în gând informaţia ajunge mai târziu 

la creier. Înceară să scapi de aceată etapă 

intermediară 

folosind doar 

ochii ca organ ce 

percepe 

cuvintele. 

 4. 

Foloseşte 

degetul pentru 

a citi.  Această 

metodă este 

esenţială pentru 

a regla viteza cu care citeşti. Te menţine concentrat, 

fără a sări paragrafele.   

 5. Renunţă la recitirea paragrafelor deja 

parcurse – NU sări paragraful! Se întâmplă ca 

uneori să ne întoarcem la un cuvânt sau chiar la 

recitirea unui paragraf. Gândeşte că vezi un film la 

TV şi nu ai cum să te întorci să revezi o secvenţă. 

Dacă citeşti continuu vei înţelege mai uşor, inclusiv 

6. Foloseşte viziunea periferică. 

Antrenează-ţi creierul să absoarbă 

mai multe informatii-cuvinte citite.   

Înceacă să cuprinzi dintr-o privire 

mai multe cuvinte. 

 7. Învaţă să citeşti 

cuvintele cheie. 40-60% din 

cuvintele de pe o pagină nu sunt 

importante pentru ideea principală. 

În concluzie, dacă descoperi aceste 

cuvinte cheie, ai putea scana mai uşor textul. 

 8. Elimină opririle pe un singur cuvânt. 

Pe măsură ce citeşti, uneori ochii se vor opri 

asupra unui cuvânt pentru a se odihni. Pentru a 

învăţă repede trebuie să treci mai uşor peste 

majoritatea cuvintelor. Renunţă la acest obicei, 

astfel vei progresa mai repede. 

 9. 

Pauzele lungi şi 

dese cheia 

marilor succese. 

La fiecare oră de 

citit  stabileşte-ţi 

o pauză de zece 

minute. Pentru 

că în cele 60 de 

minute să te poti concentra doar la citit, foloseşte 

o alarmă care să îţi anunţe pauza. 

 10. Stabileşte un obiectiv pentru 

sesiunea de citit. Nu te lăsa pierdut în lectură. 

Stabileşte-ţi un număr de pagini de citit într-o 

oră. Măreşte-ţi constant norma de citit. Cu cât 

stabileşti un obiectiv mai mare cu atât te vei forţa 

să fii mai bun. 

Mara Zagarodnic, 6B 

….a existat un război care a durat doar 38 de minute? 

Acest război a fost între soldaţii britanici şi băştinaşi 

în Insula africană Zanzibar?Acest război a fost 

declarat cel mai scurt război din lume şi a avut loc în 

anul 1896? 

…mama regelui sciţilor Sycles s-a născut în cetatea Histria acum 2.300 ani, loc în care s-au bătut 

monezi pe care era reprezentant un vulture cu un delfin în gheare? 

... uraganele şi tornadele se deplasează mereu în sensul acelor de ceas în emisfera sudică şi în sensul 

invers al ceasului în emisfera nordică!….cea  ai înaltă cascada din lume, Cascada Îngerilor, se află în 

Venezuela şi măsoară 979 m înălțime!     

... în Egiptul Antic, dacă un pacient murea în timpul operaţiei, medicului i se tăiau mâinile? 

După o asemenea pedeapsă radicală, pentru următorul pacient operaţia risca să fie şi mai anevoioasă! 
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  Întâlnire cu un extraterestru 

 

Era o noapte frumoasă de vară. Pe cerul 

senin pluteau mii de stele sclipitoare. Deşi era 

o oră târzie, mă plimbam prin parc.  

Deodată am auzit un zgomot asurzitor. 

Mi-am ridicat privirea şi am văzut o lumină 

orbitoare care venea spre mine. Un fior de 

teamă îmi străbătea tot corpul. Am rămas 

încremenită.  

Lângă mine a aterizat un OZN. Din el a 

ieşit o creatură mică, cu pielea verde-cenuşiu şi 

cu ochii mari şi negri. Era un extraterestru. 

 Mi-am făcut curaj şi m-am apropiat de 

el. L-am intrebat: 

 - Cine eşti tu? 

 Extraterestrul a întors capul spre mine şi 

cu o voce subţire, mi-a răspuns: 

 - Eu sunt Verzişor, din Galaxia 

Andromeda. Tu cine eşti? 

 - Eu sunt Diana, de pe planeta Pământ. 

Cum e Galaxia ta? 

 - Galaxia noastră are mai multe planete 

şi stele decât a voastră. Este frumoasă şi 

luminoasă. 

 - Voi ce mâncaţi pe planeta voastră? 

 - Noi putem trăi fără mâncare, dar eu 

călătoresc şi mănânc din plăcere. 

 - De ce ai ales Pământul ca destinaţie? 

 - Am auzit multe lucruri despre planeta 

voastră şi am vrut sa mă conving că este 

adevărat. Acum trebuie să mă intorc pe planeta 

mea. Mă bucur ca te-am cunoscut. 

 - La revedere Verzişor. Şi eu mă bucur 

că te-am întâlnit. 

 Extraterestrul s-a urcat în navă şi a 

plecat. Pe cer se vedea o dâră albicioasă lăsată 

de nava sa. Cu paşi grăbiţi am plecat acasă. 

 Această întâlnire a fost pentru mine o 

experienţa de neuitat. 

 

Isabel Opriş, 5C 

  

 

De vorbă cu Atoine De Saint Exupery 

(interviu imaginar) 

 

  - Bună ziua, domnule Antoine De Saint 

Exupery! 

  - Bună ziua! 

  - Aş dori sa discutăm despre cartea scrisă de 

dumneavoastră ,,Micul Prinţ’’ 

  - Cu multă plăcere! 

  - Ce v-a inspirat să creaţi această carte? 

  - Ea s-a născut dintr-o întâmplare reală. În 

timpul primului Război Mondial, în timp ce 

executam un zbor pe deasupra Saharei, avionul s

-a defectat şi am aterizat forţat.  Neavând 

mâncare şi apă am crezut că voi muri. M-am 

gândit la toată viaţa mea şi la ce a fost cu 

adevărat important. 

  - Şi care au fost lucrurile cele mai importante? 

  - Perioada copilăriei cu toate valorile ei: 

puritatea, naivitatea, bunătatea, iubirea, 

generozitatea. 

  - Micul Prinţ e imaginea dumneavoastră, copil 

fiind? 

   

 

 

 

 

  

- Micul Prinţ este simbolul oricărui copil din 

lume aceasta care  simte nevoia să fie iubit, 

îngrijit şi apărat. 

  - Dar el ajunge pe Pământ şi doar aici 

descoperă toate aceste valori. De ce? 

  - Pentru că oamenii le au. Mi-ar plăcea să cred  

că toate trăsăturile negative există altundeva şi 

nu pe Pământ. 

  - Ştiţi că a apărut  continuarea poveştii ,,Micul 

Prinţ’’? 

  - Da, am citit-o. Este o încercare nereuşită, 

cred. E punctul meu de vedere. 

  - Da, e lipsit de profunzime.  

   Mulţumesc pentru amabilitate.                                  

                                            
 

Alexandra Suciu, 6 A 
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Sfântul Andrei, cel întâi chemat 
      Sfântul Apostol Andrei, "cel întâi chemat" la apostolie, era 
fratele lui  Petru, care s-a numărat, de asemenea, printre cei 12 
Apostoli ai Mântuitorului, fiind amândoi fiii pescarului Iona. Numele 
său este de origine greacă „Andreia‖ (însemnând bărbăţie sau valoare). 

           Înainte de a fi Apostolul Domnului, Sfântul Andrei a fost 

ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul. Dar, în ziua Botezului lui Hristos 

în Iordan, după ce l-a văzut pe dascălul său, Ioan, arătând cu degetul 

către Iisus și zicând: 

"Iată Mielul lui 

Dumnezeu, Cel ce 

ridică păcatul 

lumii" (Ioan 1, 29), 

Sfântul Andrei l-a lăsat pe Ioan și L-a urmat pe 

Hristos, zicând fratelui său Petru: "Am găsit pe 

Mesia, care se tâlcuiește Hristos" (Ioan 1, 41). Și 

astfel l-a tras și pe Petru spre dragostea lui 

Hristos. Drept urmare, Sfântului Andrei i se mai 

spune și Apostolul cel dintâi chemat al 

Domnului.  

Din zilele acelea, ca și ceilalți Apostoli, 

Sfântul Andrei L-a urmat pe Mântuitorul, 

însoțindu-L pe drumurile Țării Sfinte. A fost 

martor la faptele minunate săvârșite de Fiul lui 

Dumnezeu întrupat, s-a împărtășit din cuvântul 

dumnezeiesc, dătător de viață,  și, mai presus de 

toate, a văzut Patimile Domnului, a plâns moartea 

Lui pentru noi și s-a întărit în credință, în ziua 

Învierii.  În tradiție ni se spune că Sfântul Andrei 

a avut un sfârșit de mucenic, fiind răstignit, cu 

capul în jos, pe o cruce în formă de X, căreia i s-a 

spus "Crucea Sfântului Andrei". 

Istoricul bisericesc Eusebiu de Cezareea consemnează faptul că Sfântul Apostol Andrei a 

predicat Evanghelia în Sciția Mică, ajungând și pe teritoriul Dobrogei de azi, în cetățile grecești 

de pe țărmul Mării Negre, Histria, Tomis și Callatis.                                                               

                                                                                     

Legenda bradului de Crăciun 

            După naşterea lui Iisus, Irod a poruncit să fie ucişi toţi pruncii 

sub un an. De frică, fecioara Maria şi Iosif au fugit din Bethleem. Au 

ajuns într-o pădure, iar Maria a rugat un stejar să-şi lase crengile jos 

pentru a-i adăposti de soldaţii lui Irod, dar acesta a refuzat. Merse la un 

fag dar şi acesta la fel. În cele din urmă au ajuns la un brăduleţ cu suflet 

bun care şi-a coborât crengile adăpostindu-i pe toţi trei. Soldaţii au trecut 

pe lângă pom dar nu i-a observat pe cei trei ascunși sub ramurile dese ale bradului. 

          Soldații au plecat, iar Maria, Iosif şi pruncul Iisus au ieşit de sub ramurile bradului și drept 

răsplată, Fecioara i-a zis: „De azi încolo tu vei fi pomul care v-a fi împodobit cu toate lucrurile 

frumoase, fiind vestitorul Naşterii lui Hristos!” 

Paula Dogaru, Laura Vereș, 6A 

Băbălai Luminița, 8A 
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La fête de Noel 
      

    En France, Noël est le temps de re-

groupement familial, marqué par des ca-

deaux et des bonbons pour les enfants, 

des cadeaux pour les pauvres, la Messe 

de Minuit et la Saint-Sylvestre . 

     Célébrer Noël en France varie d'une 

région à l'autre, dans la plupart des 

provinces se célèbrent le 25 Décembre. Dans l'est et le 

nord de la France, la saison de Noël commence le 6 

Décembre, avec La Fête de Saint Nicolas. 

    Une des manifestations les plus célèbres de la pé-

riode de Noël en France, c’est la Fête des lumières à 

Lyon, mais réqlitè elle n’a aucun rqpport avec Noël, à 

part la proximité de sa date, le 8 Décembre. A cette 

occasion, des bougies 

sont places dans les 

fenêtres en homage de 

la Sainte Vierge Marie. 

     La fête des Rois 

(Epiphanie) marquee 

la fin des festivities 

après Noël. On la cé-

lèbre le pre,ier di-

manche après le Nou-

vel An – autrefois le 

jour de l’Epiphanie 

était le 6 Janvier – en 

partageant la fameuse 

galette (pâte feuilletée 

avec de la frangipane ou une brioche. 

     Les enfants placent leurs souliers devant la maison, en espérant que le père Noël ou Papa 
Noël  ou le petit Jésus les remplit avec des cadeaux. Les bonbons, les fruits, les noix et les petits 

jouets sont accrochés aux branches des arbres de Noël. 

     Entre les décorations de Noël, un rôle majeur revient au Sapin de Noe , qui orne les maisons, 

les rues, les bureaux et les hâtiments.             

                                                              

                                                                                                                       
Băbălai Luminiţa, 8A                                                                                                

Kis Vanesa, 7A                
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  O zi la tetratlon 
 

 Tetratlonul este  o probă sportivă 

combinată la care se face adunarea 

punctelor realizate de concurent în patru 

probe reunite, alese de organizatorii 

concursurilor.  

 În cazul concursului la care a 

participat şcoala noastră a fost vorba de cele 

patru probe: alergarea de viteză 60 de metri, 

alergarea de rezisteţă 800 metri, aruncarea 

mingii de oină şi săritura în lungime la groapa de 

nisip. Au participat multe şcolii cu copii din 

clasele V-VIII. În săptămânile trecute au fost 

făcute selecţii şi  la noi la şcoală pentru concursul 

de tetratlon din Oradea. Au fost aleşi şase fete şi 

şase baieţii din clasele V-VIII pentru a face 

echipa şcolii. Elevii aleşi din clasele: a VII–a A, a 

VII-a D, a VIII–a A, a VIII–a B, a VIII–a C, a 

VIII–a D au mers insoţiţi de cei doi profesori  

Cristian Bugle şi Liliana Chirilov la stadion.  

 Tot acest concurs s-a înâmplat într-o zi 

de  joi. Cei doispreece elevi s-au trezit de 

dimineaţă şi au pornit către concurs. Din 

păcate aceea zi a fost foarte friguroasă, 

aproape că ploua dar, din fericire nu s-a 

întâmplat.  

 Când am ajuns acolo am început rapid 

încălzirile deoarece nu mai era mult şi trebuiau 

să inceapă probele. Am început cu proba de 

viteză dar, deşi aveam şi emoţii şi ne era şi 

foarte frig ne-am descurcat. Totuşi după 

fiecare probă ne-am putut bucura de un ceai 

fierbinte de la domnii noştrii profesori. Toţi cei 

de acolo au venit pentru a câştiga dar, am fost fericiţi când am văzut că nu eram singurele 

prietenoase şi dornice de convesaţie, astfel am început să vorbim şi cu celălalte fete şi băieţi de 

acolo şi ne-am împrietenit uşor. 

 La finalul tuturor probelor ne-am dus fericiţi în tribune şi fiecare a savurat un covrig, un 

ceai, o ciocolată sau pur şi simplu apă deoarece ne era foarte sete şi foarte foame . Am aşteptat 

rezultatel iar, până la urmă totul s-a terminat cu bine şi am aflat că şi echipa băieţilor şi echipa 

fetelor a trecut mai departe la următoarea fază. Cu toţi am fost foarte bucuroşi că am reuşit acest 

lucru şi am plecat acasă fericiţi deoarece după ce am îndurat tot frigul am reuşit să ne facem şi 

profesorii fericiţi şi am trecut mai departe. Următoarea etapă va avea loc în primăvară deci mai 

avem de aşteptat până atunci.  

                      Vanesa Kis , 7 A 
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              Streetball  
Streetball-ul este un nou sport, modern unde 
regulile de bază ale sportului nu sunt 
obligatorii. Este un stil liber al baschetului 
astfel că la începerea jocului participanţii 

stabilesc regulile şi condiţiile în care vor juca.  

Acum câteva saptamâni a avut loc concursul   

de Streetball în Oradea unde au participat echipe 
de la mai multe şcolii printre care şi de la şcoala 

noastră.  

Concursul s-a ţinut la şcoala Oltea Doamna. 

 

De la şcoala nostra echipa de băieţi a obţitut 

locul al II-lea, iar echipa de fete locul al III-

lea.  

Impresii de la unii  elevi care au participat la 

concurs: 

Raul Torge: ―Mie mi se pare streerball-ul un 
sport destul de greu, doarece arbitrul 
intervine mult mai rar decat la meciurile de 
baschet. A fost greu,  pentru ca am jucat cu 
echipe de jucatori mai mari decat noi şi cu un 
stil de joc mai violent. Totuşi am reuşit să 
câştigăm cu unele dintre aceste echipe. Doar 
echipa Liceului Gojdu ne-a învins. Sper ca la 

competiţia viitoare rezultatul va fii altul.‖ 

     A.C.: „A fost bine, adică o competiţie normală până când, într-un meci,  lipsa regulilor a dus la 

un conflict rezolvat de arbitru prin punerea unui punct  în plus la echipa adversă si astfel am 

pierdut.‖ 

    V.K.: „Nu a fost prima oară cand am participat la concursul acesta, dar din pacate de aceasta 
data, la un meci,  arbitrul nu a fost corect si nu s-au acordat bine punctajele, iar noi nu am putut 
schimba acest lucru.Din acest motiv acel meci a fost caştigat de echipa adversă. Tuturor celor din 

echipa mea le-a placut concursul, doar faptul că s-a trişat ne-a deranjat.‖ 

Terenuri de baschet întâlnim des în oras: în curţile şcolilor, a grădiniţelor, în parcuri, aşa că 

acest sport poate fi foarte usor de practicat.  

 Raluca Moza, 7B 
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 Artista își schimba costumația la fiecare 

piesă. A cântat și la pian și vorbea cu fanii înfocați.  

Spre sfârșitul concertului Lady Gaga a adus pe 
scena doi copii din public  pentru piesa Marry the 
night. Cei doi norocoși au plâns la început apoi s-

au 

plimbat cu ea pe scenă, au dansat și au cântat iar la 
sfârșit  au coborât cu ea în backstage. Born this 
way ball a fost un concert pentru promovarea 

piselor de pe al treilea album Born this way.  

A fost un show 
extraordinar, 
atmosfera, 
costumele, 
dansatorii dar și 

prezența divei au 
format unul dintre 
cele mai bune 

concerte din România.  

                                                         

 

 Un cadou pentru micii monstruleți. 
Lady Gaga a organizat un super concert care 
se întinde în aproximativ 113 țări din în-
treaga lume. Aceasta a ajuns și pe 
pământurile românești, foarte încântată de 

condițiile și de locurile din București. Fai-
moasa artistă 
a  dormit 2 ore 
în autocar  în 
fața hotelului 
după care s-a 
decis să 
coboare. 
Afară  o 
așteptau fanii 
care plângeau 

și țipau pentru un autograf.  

 Un singur lucru a derajat-o, un papa-
razii a vrut să afle dacă Lady Gaga este Mr 
Gaga, aceasta a făcut un semn foarte discret 
gărzii de corp. Iar bodiguardul i-a smuls apa-
ratul de la gât. Monstruleții au început să 
cânte în fața hotelului în care artista urma să 

staționeze.  

Urmează marele eveniment. Scena a fost un 

castel gotic, în  carcase tranşate din evul 
mediu, unde artista și dansatorii dansau. 
Mama Monstru a deschis concertul pe 
un ,,unicorn`’cântând Highway Unicorn. 
Show-ul a fost  unul de zile mari aceasta 
interpretând  toate piesele live în timp ce 

dansa.  

Vlad Marcu, 8A 
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Lady Gaga şi-a 
lansat neaşteptatul 
parfum,singurul din 
lume care are 
culoarea neagră în 
sticlă şi în exterior 

se evaporă. Sticla are 
forma unui ou, 

transparentă, cu dop auriu. 

      Acesta are in 

componenţă: orhidee, 
şofran, caise şi miere. Pe 
spatele cutiei sunt 
următoarele informaţii: 
Tears of belladonna, 
crushed heart of tiger orchidea, with a black veil 
of incense, pulverized apricot and the 
combinative essences of saffron and honey 

  

 

 

Parfumul nu este 
ieftin şi poate fi 
folosit de femei, 
după spusele 

artistei: 
―Parfumul meu 
a fost creat 
pentru femei, 
însă mulţi dintre 
prietenii mei gay 
îl poartă‖. 
Probabil, 
parfumul o să apară şi în România. O dată 
cu lansarea parfumului artista şi-a făcut şi 

un tatuaj în public. 

                                            Vlad Marcu, 8A 

Locul I— Andra  

Locul II – Skrillex 

Locul III– Lady Gaga 

Locul IV— Aura Dione 

Locul V— Christina 

Aguilera 

 

                                                 

  

Locul I  Andra ft. Whats up— K la meteo 

                                                                     

Locul II  Lady Gaga—Judas 

                Aura Dione—Friends 

                Ruby— Stinge lumina                                                                             

                                                                                                                                             

Locul III  Skrillex— Bangarang 

              Corina—A ta 
              Rihanna—Diamonds                                                                                       

              Gangam Style—Psy                                                                                         

Vlad Marcu, 8A 
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Vă aşteptăm pe toţi cu sugestii şi informaţii 

în clasa a VIII-a A, sau pe  

e_mail: focus_or@yahoo.com.  

Au muncit pentru acest 

număr… 
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………………………………….. 

Maria în lume l-a adus 

Să-l preamărim cu-al nostru cânt 

Pe fața întregului Pământ. 

 

Ca să afli primul vers al imnului 
liturgic trebuie să găsești drumul 
prin labirint, de la intrare la 

ieșire, notând literele întâlnite în 
cale. Nu trebuie folosite toate 
literele ci doar cele de pe drumul 

direct. 
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