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 15 februarie 2022 – Ziua Națională a Lecturii în România (pentru prima dată 

celebrată) a fost sărbătorită festiv  de către elevii Școlii Gimnaziale Nr. 4 ,,Frații Popeea” așa 

cum se impune într-o zi de mare însemnătate, pentru încurajarea copiilor de a descoperi 

plăcerea și dragostea pentru lectură. 

     Toate cadrele didactice din școala noastră s-au implicat în organizarea cât mai originală a 

acestei zile pentru elevii școlii, care s-au alăturat în cadrul acestei sărbători  celor peste 3 

milioane de copii din întreaga noastră țară. Domniile lor, alături de elevi, au considerat că 

lectura trebuie să fie o preocupare permanentă și, de ce nu, una chiar plăcută, menită să ne 

salveze dintr-un univers superficial. LECTURA, cea reală, construiește legături profunde și 

statornice în mințile tuturor, fie ei copii sau adulți.  

    Chiar dacă mulți dintre copii consideră cititul ca pe o corvoadă, unii chiar îl percep ca pe o 

pedeapsă, în ziua de 15 februarie elevii au petrecut momente de neuitat...CITIND. Și-au 

împodobit clasele...cu cărți, și-au scos volumele prăfuite de prin rafturile bibliotecilor de acasă, 

au redescoperit bucuria de a citi ceea ce uneori i-a emoționat în textele lecturate cu ceva timp 

în urmă, au împărtășit impresii legate de cărți împrumutate din biblioteca școlii...s-au simțit 

legați printr-o punte care i-a și unit...CARTEA.  

    Elevii clasei a IV-a C s-au bucurat sărbătorind această zi în Biblioteca Municipală din Săcele, 

instituție care a ,,îmbogățit” biblioteca școlii noastre printr-o donație de 75 de volume noi de 

la Editura Nemira, cărți care se adresează în mod special copiilor, dar cu dedicație și pentru 

cadrele didactice ale școlii noastre.  Donația, în valoare de 2600 de lei a fost primită cu mare 

onoare și a făcut ca bucuria acestei zile de 15 februarie să fie dublată de bucuria îmbogățirii și 

împrospătării fondului de carte al bibliotecii școlii noastre, care în curând va avea un spațiu 

nou, prietenos și numai bun pentru petrecerea momentelor unice de lectură. Anul viitor vom 

sărbători și vă vom trimite imagini cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii din noua sală a 

bibliotecii proaspăt inaugurate a Școlii Gimnaziale Nr.4 ,,Frații Popeea” Săcele.  

Prof. înv. primar  GEORGETA - VIORICA GRIGORE                               
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Școala noastră este una dintre instituțiile școlare care au luat în serios lupta anti-

bullying. În afară de faptul că se lucrează intens, pe toate planurile, pentru reducerea cazurilor 

de violență sau bullying, avem un plan anti-bullying pe care îl îmbunătățim continuu, cu scopul 

de a le oferi elevilor și colegilor noștri sprijinul și informațiile necesare în combaterea 

fenomenului bullying- ce reprezintă un obiectiv recunoscut la nivel mondial.  

        Unul dintre pașii cei mai 

importanți pe care i-am realizat a 

fost crearea unui program anti-

bullying destinat elevilor noștri. 

Acest pas se numește: 

AMBASADA ELEVILOR „STOP 

BULLYING”. Astfel că, încă de 

anul trecut, elevii care participă la 

întâlnirile Ambasadei au acces la 

informații legate de 

comportamentul elevilor din ziua 

de astăzi, încadrarea unui 

comportament într-o anumită 

categorie, aspecte legislative legate 

de comportamentul elevilor, 

diferite jocuri și resurse digitale cu 

scop de informare și exersare a  noțiunilor teoretice etc. 

În plus, pe parcursul activităților noastre avem ocazia să analizăm diferite cazuri de 

violență, bullying sau abatere disciplinară, să elaborăm materiale și să desfășurăm activități în 

școală destinate tuturor elevilor. 

ZIUA NONVIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ.   

Una dintre activitățile pe care le-am desfășurat 

în școală a fost să sărbătorim ZIUA 

INTERNAȚIONALĂ A NON-VIOLENȚEI ÎN 

ȘCOLI.  Pentru această activitate, Ambasadorii noștri 

au muncit de zor ca să pună la punct activitatea: au 

colectat informații de pe internet, s-au întâlnit 

săptămânal pentru a organiza evenimentul, au creat 

postere informative, au întocmit liste cu întrebări pentru 

quiz etc. 

Datorită capacității extraordinare a elevilor noștri de a colabora, de a se mobiliza și de 

a se implica în mod real, în data de 31 ianuarie 2022, Ambasadorii au împărțit acadelele oferite 

de către ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR ASPAR POPEEA tuturor elevilor din școală, cu scopul 

promovării mesajului că în ȘCOALĂ NU TREBUIE SĂ EXISTE VIOLENȚĂ. Cu mari emoții 
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și cu mult entuziasm, copiii noștri s-au prezentat cu postere în fiecare clasă, au pus întrebări și 

au oferit bomboane, oferind astfel un exemplu de ATITUDINE RESPONSABILĂ, 

PRIETENOASĂ ȘI EMPATICĂ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulțumim conducerii școlii care a făcut posibilă această activitate, profesorilor noștri 

și diriginților care au oferit sprijin Ambasadorilor, Asociației Părinților ASPAR POPEEA 

pentru sponsorizarea cu acadele și, nu în ultimul rând, tuturor elevilor care au participat cu 

inima deschisă la QUIZ-ul Anti-bullying de Ziua Intenațională a Nonviolenței în școli.  

 

FELICITĂRI, DRAGI AMBASADORI PENTRU IMPLICAREA VOASTRĂ ÎN 

AMBASADA ELEVILOR „STOP BULLYING”! 

Clasa a V-a A: Damian Ana, Budău-

Aniței    Timeea, Tusciuc  Teodora 

Clasa a VI-a A: Antonache Diana, 

Benedek Robert, Florea  Amalia, 

Gologan Bianca, Popa Mihai, Stoica 

Adriana, Vasluianu Rebeca 

Clasa a VI-a B: Durand Jasmine, 

Madaras-Fântânaru Vanessa, Vasile 

Alesia 

Clasa a VII-a A: Moldoveanu-Ghia  

Radu, Pop-Hancu Silvia, Sorlescu  

Vlad, Stan Robert 

Clasa a VIII- a B: Florea Denisa, 

Kendi David 

 

 

Autor: prof. Stoleru Roxana Emilia 
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ZIRCON 

 

CONCURS ONLINE DE FIZICĂ,  CHIMIE 

ȘI BIOLOGIE 

               Organizator:  ”Societatea profesorilor de 

știinte  IAȘI”,  în parteneriat cu Facultatea de 

Inginerie chimică și protecție a mediului “Cristofor 

Simionescu” (Universitatea Tehnică  “Gheorghe 

Asachi”) 

               Patru elevi curajoși din școala noastră, au dorit să participe la acest concurs 

interjudețean de științe. Aceștia sunt: 

             Din clasa a VII-a A:         Radu Moldoveanu Ghia  

                                      și             Vlad Sorlescu 

              Din clasa a VIII-a C:        Vlad Dragomir 

                                     și              Ștefan Mihăică 

             Concursul se desfășoara on-line și se adresează elevilor din clasele VII - X. Fiecare 

elev va primi un subiect on-line din două discipline, la alegere: fizică, chimie sau biologie. 

Obiectivele concursului: 

• Să încurajeze și să promoveze dezvoltarea competențelor elevilor în domeniul științelor 

• Să crească nivelul de încredere al elevilor și să-i familiarizeze cu testele grilă și cu 

concursurile desfășurate online 

• Să încurajeze dezvoltarea aptitudinilor de utilizare a canalelor digitale de comunicare 

• Să încurajeze elevii pentru urmărirea progresului folosind evaluarea standardizată 

 

Testele se vor corecta pe Platforma Moodle.  

Timpul de lucru al fiecărui participant va fi de 90 de minute. 

Le urăm success! 

 

Prof. coordonator Gabriela Dumitrache 
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Pledoarie pentru … matematicã 
Cuvântul „matematică” derivă din grecescul „mathematikos”, cu semnificaţia “înclinat 

spre studiu”. Deci, din punct de vedere gramatical, a fi matematician înseamnă  a fi curios, 

deschis la minte şi interesat pentru a învăţa cât mai multe. 

Din păcate, ultimul deceniu a marcat o serioasă marginalizare a problemelor şcolii 

româneşti, şi în particular a învăţământului  matematic, care s-a multiplicat şi a crescut în 

gravitate atingând un prag critic. Şcoala se confruntă nu numai cu indiferenţa familiei, ci şi a 

societăţii civile şi a media, în general. 

Putem afirma că matematica se învaţă nu pentru a se şti, ci pentru a se folosi, pentru a 

face ceva cu ea, pentru a se aplica în practică, ea fiind ştiinţa care a pătruns în aproape toate 

domeniile de cercetare şi, care, îşi aduce o importantă contribuţie la dezvoltarea tuturor 

ştiinţelor. 

De asemenea, învăţarea matematicii nu se poate rezuma la simpla asimilare de 

cunoştinţe, ci trebuie să vizeze formarea unui anumit mod de a gândi, printr-un antrenament 

permanent al gândirii. Învăţământul matematic are ca rezultat formarea unor deprinderi şi 

capacităţi necesare în activitatea matematică, care devin utile în activitatea practică a omului.  

Ca ştiinţă exactă, Matematica dezvoltă o serie de atitudini: a gândi personal şi activ, a 

face analogii, a analiza o problemă, a o descompune în probleme mai simple etc. Ordinea de 

rezolvare a unui exerciţiu, a  unei probleme  disciplinează gândirea şi aceasta poate deveni o 

trăsătură a personalităţii omului. 

          Munca cu problemele constituie terenul cel mai favorabil pentru dezvoltarea 

capacităţilor creatoare ale gândirii elevului, dacă ei dispun de o anumită independenţă în 

rezolvări şi după propria lor experienţă, personală. Profesorul, dascălul, învăţătorul trebuie să 

creeze situaţii care fac să se nască probleme, care pun în joc facultăţile creatoare ale 

gândirii  elevului, legate de lumea sa afectivă, de sistemul său propriu de interese şi reprezentări 

Este nevoie de iscusinţa şi înţelepciunea profesorului de matematică pentru a găsi 

drumul  succesului. Căci ce este altceva decât succes demersul asiduu al dascălului în tainele 

cifrelor, un demers - pledoarie în favoarea gândirii realiste?! Cum am putea privi educaţia fiilor 

noştri, dacă i-am amputa o parte importantă a “trunchiului”? Sigur am avea parte doar de nişte 

hibrizi, indivizi cu gândire onirică, autistă, bazată doar pe imaginaţie. Am crea nişte indivizi 

care şi-ar satisface năzuinţele şi aspiraţiile în plan imaginar. Am crea un fel de gândire “privată” 

necomunicată şi necomunicabilă celorlalţi. Aceasta duce la închiderea individului în propria 

lui subiectivitate. Vă puteţi imagina o astfel de lume?  

Matematica urmăreşte şi dezvoltarea  capacităţilor elevilor de a reflecta asupra lumii, 

de a formula şi rezolva pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii, precum şi 

înzestrarea cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să asigure o înţelegere 

profesională optimă. 

În acest context rolul profesorului de matematică este de neînlocuit în actuala societate. 

Închei parafrazându-l pe Marin Preda, după finalul romanului „Cel mai iubit dintre pământeni”:  

Mi-aş dori ca profesorul de matematică să fie „cel mai iubit dintre pământeni”. Sau 

măcar dintre profesori... 

Prof. Ioniţă Carla 
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Perioada de iarnă și bucuriile ei 
 

 

Sărbătorile de iarnă sunt grupate în perioada 20 XII - 07 I 
 

                   Pe 20 XIl îl sărbătorim pe Sf. Ignatie Teofanul și în aceasta dimineață 

se taie porcul de Crăciun. În aceasta  zi sfântă începe prepararea mâncărurilor 

tradiționale de Crăciun: cârnați, tobă, caltaboși, etc. 

                Crăciunul este sărbătoarea bucuriei pentru 

că ,,Hristos se naște" și în Noaptea de Ajun 

cerurile se deschid, dar această minune nu poate fi 

văzută decât de oamenii credincioși.   

                

 

 

 

           Această bucurie se simte peste tot 

în cer, dar și pe pământ! La noi este 

anunțată prin cântece specifice de Stea 

și colinde care vestesc Nașterea 

Domnului.  

          

        Ca în fiecare an, în școala 

noastră ne-am  bucurat de 

obiceiurile specifice: 

împodobirea bradului, colindatul, 

uratul.     

         Prin colinde, elevii noștri 

din clasele primare și gimnaziale, 

dar și  corul Allegretto al școlii 
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noastre, au transmis iubire, bucurie, renaștere. Cei talentați   s-au implicat într-un  

program artistic valoros susținut în cadrul școlii.  

          Alți elevi au  inventat podoabe personalizate, dansuri, formule magice 

specifice folclorului nostru ocazional românesc. Am vibrat cu toții prin artă vie  

și culturalizare. 

          În acest an școlar, Pomul de 

Crăciun a reprezentat cel mai frumos 

concurs de creație. Am desfășurat un 

concurs tematic de iarnă, de 

împodobire a clasei și s-au atins  

simbolismele renașterii, nemuririi! 

         Elevii și profesorii s-au implicat 

pe deplin și au realizat capodopere în 

inimile colective.  

                                                     

 

 Articol redactatat de profesor: 

                               Ionescu Anca 
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Noi suntem Clasa Pregăitoare A. 
Prima zi de școală a fost plină de 

emoții, dar am găsit o clasă veselă și 
primitoare.

Ne-am bucurat mult 
când am reușit să 
scriem prima noastră 
literă și primul cuvânt!

După ce am învățat mai 
multe litere, am 
înființat CLUBUL DE 
LECTURĂ. 

Prin joc de rol suntem 
creativi și învățăm să 

vorbim corect .
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Balaurul

Iată ce obiecte 
minunate au ieșit 
din mânuțele 
noastre pricepute!

Omul de zăpadă

Să nu uităm! Ne și 
jucăm!

Așteptăm să vedem ce surprize ne mai oferă Clasa Pregătitoare.

Profesor învățământ primar,

Mirela Sefcenco 
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Un proiect deosebit 

 

Clasa I C condusă de doamna învățătoare Constanța Dragomir, a participat 

la trei activități extrașcolare în cadrul proiectului „Școala Siguranței TEDI”, care 

aduce în atenția copiilor informații utile și multe exerciții educative.  

 

Astfel, la Lecția 1, elevii au desfășurat 

activități pentru „Igiena corpului și a 

minții”.  

   La lecția 2 au aflat despre „Siguranța 

în clasă”, despre pericole și au primit sfaturi 

pentru comportarea adecvată în clasă.  

  Tema Lecției nr. 3 a fost „Siguranța 

în pauză”, iar discuțiile care au urmat, i-au 

făcut pe elevi să conștientizeze că fiecare 

trebuie să își respecte colegii, pe învățător și 

să se comporte civilizat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii au primit imagini pentru 

identificări, colorare sau rezolvarea altor 

exerciții aplicative. Toți au lucrat cu plăcere 

și cu interes deosebit. 

Aceste activități s-au desfășurat în 

lunile noiembrie-decembrie 2021. 

 

                                                                                Înv. Constanța Dragomir 
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Eminescu în sufletul copiilor! 
 

          Elevii clasei Pregătitoare B, s-au pregătit pentru o zi importantă din luna 

ianuarie. Am prezentat portretul lui Mihai Eminescu, am  vorbit despre viața lui 

și am recitat câteva poezii. În urma discuțiilor, ne-am oprit la poezia 

,,Somnoroase păsărele". Am 

realizat un colaj reprezentând 

peisajul acestei poezii.                   

                   

       Elevii au fost foarte dornici să învețe cât mai multe lucruri despre marele 

poet, Mihai Eminescu. Au fost fascinați de viața și activitatea creativă a lui, 

citindu-se pe fața fiecăruia dorința de a cunoaște cât mai multe lucruri! 

     Activitatea s-a încheiat cu 

primirea diplomelor pentru 

participarea cu interes la 

activitatea desfășurată. 

   A fost o zi memorabilă!  

 

 

Prof. înv. primar:  

Secelean Alexandra Elena 
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             În orașul meu, iarna e minunată!                     

Prima zăpadă cade pe case, pe copaci și pe 

pământ. Acoperă totul cu un strat alb și 

dens, strălucitor și pufos.      

       Este noapte. Peste tot e liniște, de parcă 

tot orașul a căzut într-un somn adânc. 

Privesc pe geamul camerei mele și văd 

blocurile ca niște fantasme albe, ocrotite de 

luna rotundă ca o minge. 

          Iarna tinde să schimbe totul în jur. 

Străzile zgomotoase s-au cufundat în 

liniște.   

 

        Zăpada ascunde toate 

imperfecțiunile și 

transformă totul într-un oraș 

de basm, ca și în colajele 

noastre.   

  

             

          Lucrări realizate de elevii  

                      clasei a III-a A, 

 coordonați de prof. înv. primar 

                    Florica Dragomir 
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                     Cu ocazia zilei de 24 ianuarie, ziua în 

care Moldova si Țara Românească s-au unit pentru 

a forma Mica Românie, doamna profesoară ne-a 

propus o altfel de oră de istorie.  

           În loc să scriem o nouă lecție în caiet sau să 

căutăm informații prin manual, am învățat prin alte 

metode. Am făcut poezii cu temă istorică și cu 

diverse valori morale promovate în spațiul românesc 

al secolului al XIX-lea, am scris referate despre 

Mica Unire și semnificația ei și am expus în fața 

colegilor diverse desene și obiecte vechi cu o mare 

importanță istorică.  

           Am căutat informații în cărți 

cu subiecte istorice, dar și pe internet, 

cu ajutorul telefoanelor mobile. Am 

învățat că există multe surse din care 

să ne documentăm pe un anumit 

subiect. 

       Am lucrat individual sau în 

colaborare cu un coleg. Fiecare a 

încercat să scrie informații cât mai 

interesante și clare despre 

evenimentul ales. 

         

        Un coleg, spre exemplu, 

a compus o poezie despre 

patriotism și dorul de țară, 

altul a făcut un desen cu Moș 

Ioan Roată și Cuza, iar un altul 

a adus la școală bancnote 

vechi, pline de povești. 
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        România 
 
Minunata țară Românie,  
Ea ar putea cumva să fie 
Țara mea de grație și de dor,  
Pentru mine-i un mare onor.  
 
Locul unde eu m-am născut  
Și de unde am început,  
Să-mi iubesc țara, fiindcă-s român,  
Și nicidecum să devin păgân.  
 
Marea Unire ne vestește,  
Că România împlinește: 
103 ani de speranță și iubire 
Pentru a noastră Românie.  
 
Asta-i România Mare 
Cu belșuguri și valoare.  
Spunem în cor și armonie: 
,,La mulți ani ție, Românie!"  
 
   Anita Szabo, clasa a VIII-a B 

    

 

      Nu toți au respectat cu exactitate tema propusă, dar toată clasa a VIII-a C a 

învățat ceva nou în acea zi. 

     Am învățat că avem acces la 

nenumărate informații și că stă în 

puterea noastră să le găsim. Trebuie doar 

să accesăm site-urile potrivite.  

 

 

     Comentarii scrise de elevul Vlad 

Dragomir, clasa a VIII-a C 

Coordonator: 

Prof. Dumitra-Mic Camelia 
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În contextul în care școlile din întreaga Europă își construiesc și își dezvoltă dimensiunea 

incluzivă, școala noastră a făcut și ea, săptămâna aceasta, un pas în acest sens. 

În  cadrul proiectului Erasmus +, STUDENTS 

WITH SPECIAL NEEDS ARE SMILING WITH ART 

THERAPY, la mobilitatea din Skopje, Macedonia de 

Nord, au participat profesorii noștri Simona Abalașei, 

Georgeta Grigore, Ana-Maria Oprin și Elena Crețu, 

alături de alți profesori din Portugalia, Turcia, Lituania 

și Macedonia de Nord.  

S-a participat activ la activitățile din 

școala gazdă, la atelierele de lucru propuse în afara ei - la 

bibliotecă sau în galeria de artă, la training-urile legate de 

tehnici de relaxare sau de terapie prin artă dramatică, s-a 

vizionat un spectacol impresionant de dans incluziv, dar s-au 

făcut și vizite care ne-au prezentat frumusețile și istoria 

meleagurilor macedonene. 

Experiența a fost una 

valoroasă, care ne-a îmbogățit 

profesional și spiritual. Mulțumim 

gazdelor de la Școala POU Idnina 

și îi așteptăm cu drag pe toți 

partenerii din proiect și în școala 

noastră, în curând. 
Consemnat de profesor Elena Crețu 

Proiect Erasmus+,  ART THERAPY 
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Începând din 28 ianuarie 2022, școala noastră a devenit 

centru acreditat pentru pretestări în sistemul de evaluare 

Cambridge Assessment English. Aceasta înseamnă că 

elevii noștri au posibilitatea de a susține simulări de 

examene Cambridge pe toate nivelurile acreditate, direct 

în școală. 

 

În consecință, în intervalul 1-23 februarie, peste 250 de 

elevi au trecut prin testele predictive, mai exact, toți elevii 

claselor III-VII și câțiva elevi din clasele a VIII-a. Elevii 

claselor III-V au fost evaluați în sistemul Young Learners English, iar ceilalți în sistemul For 

Schools. Unii dintre elevi ei au fost testați în ambele sisteme pentru  o confirmarea mai exactă 

a nivelului.  

 

Urmează etapa de simulare propriu-zisă, în care, elevii vor susține un „mock test”, conform 

recomandării din etapa anterioară, iar elevii claselor a VIII-a, care se îndreaptă spre admitere 

la licee cu clase cu predare intensivă și bilingvă a limbii engleze, vor intra într-un program 

special de pregătire pentru obținerea unui certificat Cambridge în timp util. Ei pot folosi acest 

certificat pentru a echivala proba de limba engleză, câștigând astfel timp prețios în perioada de 

pregătire. 

 

În funcție de rezultatele simulărilor 

viitoare, școala „Frații Popeea” va 

organiza programe de pregătire a elevilor 

pentru susținerea examenelor 

Cambridge, astfel încât orice copil să 

aibă șansa de obține o certificare „la el 

acasă”. Sperăm ca până la sfârșitul 

acestui an școlar să organizăm primele 

examene reale Cambridge la noi în 

școală. 

 

 

Informații generale 

 

Universitatea Cambridge, departamentul de testare (Cambridge Assessment English) oferă mai 

multe baterii de certificări, printre care: 

• YLE (Young Learners English), pentru copii alfabetizați cu vârsta până în 12 ani, 

conține 3 niveluri:  

o Starters  (Pre-A1) 

o Movers (A1) 

o Flyers (A2) 

• For Schools, pentru adolescenți, conține nivelurile: 
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o Key (A2) 

o Preliminary (B1) 

o First (B2) 

• General, pentru adulți, conține nivelurile: 

o Key (A2) 

o Preliminary (B1) 

o Key (B2) 

o Advanced (C1) 

o Proficiency (C2) 

Conform programelor școlare în vigoare1, elevii din învățământul primar și gimnazial, trebuie 

să atingă următoare niveluri de competență lingvistică: 

Până la sfârşitul clasei: Nivel Intensiv 

a II-a  A1 parţial  -  

a IV-a  A1  A1+  

a VI-a  A2  A2+  

a VIII-a A2 + B1 

 

La admiterea în clasa a IX-a în clasele cu predare intensivă sau bilingvă a limbii engleze, proba 

de examen la limba engleză poate fi înlocuită cu un certificat Cambridge de  nivel minim A2 

(sistem For Schools). 

 

Boian Mihaela 

profesor limba engleză 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Programa școlară pentru disciplina Comunicare în limba modernă 1, Anexa 2 la O.M. 3418/19.03.2013, Programa şcolară 

pentru disciplina LIMBA MODERNA 1 Clasele a V-a – a VIII-a,  Anexa nr. 2 la O.M.  3393 / 28.02.2017, Programa şcolară  
pentru disciplina LIMBA MODERNA 1 - studiu intensiv Clasele a V-a – a VIII-a,  Anexa nr. 2 la O.M. 3393 / 28.02.2017 
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                                          TOAMNA 
    Ce este mai frumos decât o toamnă cu frunze 

galbene, ruginii sau roșcate? Cum putem să ne bucurăm 

de multitudinea de culori? 

        

 

 

     Am strâns toate aceste minunății ale naturii și 

am făcut tablouri. Le-am afișat pe grupul clasei, 

unde au fost admirate de părinți și de bunici. 

       Un alt mod de a împărtăși 

bucuria de a crea, a fost 

amenajarea unei expoziții în 

clasă, ale cărei culori ne-au 

mângâiat privirile. 

 

Prof. înv. primar, 

            Florica Dragomir 



Surâs de mugur, nr. 23 

22 
 
 

Provocările  

Tik Tok 

 

 Tik Tok, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter 

 Sunt doar o parte din rețelele sociale care ocupă cea mai mare parte a 

timpului unui adolescent. Este adevărat că suntem în era tehnologiei, dar, oare 

chiar tot ce vedem în social media ne este benefic? Bineînțeles că dumneavoastră, 

părinții, știți deja cum să selectați conținutul rețelelor sociale. Dar copilul NU! 

Pentru el like-urile, comment-urile și follow-urile sunt adevărate mine de aur.  

 În ultima perioadă Tik Tok a devenit cea mai accesată și utilizată rețea 

socială din întreaga lume. Ce este Tik Tok? Ei bine, este o aplicație creată în 2016 

și lansată în 2017 în afara spațiului Chinei, folosită pentru a crea scurte 

videoclipuri cu tematică diversă. 

 Este extrem de greu să controlați ceea ce copiii văd pe această aplicație și, 

cu toate că există o anumită filtrare a clipurilor care sunt încărcate, aceasta abundă 

în clipuri ce promovează violența, sexualitatea și „challenge-urile” realizate de 

tot mai mulți utilizatori.  

 Chiar dacă vă place sau nu, aceste „challenge-uri” sunt realitatea pe care 

copiii voștri o trăiesc. Dar cum să le explicați că unele lucruri nu sunt acceptate 

și se abat de la normele societății? Cum să îi faceți să înțeleagă că nu tot ceea ce 

se prezintă în social media este moral? 

 În luna septembrie a anului 2021, pe aplicația Tik Tok a apărut provocarea 

de a vandaliza băile școlilor. Un liceu din Florida a postat despre această 

provocare pe Facebook, indicând faptul că, deși adolescenții consideră această 

acțiune o glumă nevinovată, ea este în realitate un act de vandalism. Acesta este 

doar un exemplu de provocare foarte populară în rândul utilizatorilor, care 

promovează imoralitatea și violența.  

 Cum puteți, totuși, să vă asigurați că aceste activități nu vor fi desfășurate 

de copiii voștri?  

           Căutați chiar dumneavoastră astfel de videoclipuri și urmăriți-le alături de 

ei. Discutați împreună ceea ce ați văzut și adresați-le întrebări pentru a le afla 

opiniile. Ce ți se pare interesant la acest videoclip? De ce crezi că este atât de 

apreciat? Ți se pare că este o activitate normală? De ce?  
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 În acest fel vă puteți asigura că au înțeles mesajul transmis de voi, au 

capacitatea de a judeca rațional ceea ce văd pe Tik Tok și sunt capabili să 

diferențieze acțiunile morale de cele imorale.  

 Arătați-vă interesați de ceea ce postează pe Tik Tok. În cazul în care copilul 

vostru postează videoclipuri pe această aplicație întrebați-l ce postează. Nu vă 

așteptați să vă arate din prima clipă și nu judecați prea aspru conținuturile 

distribuite de ei. Încercați să aflați povestea din spatele unei postări și, prin 

discuții blânde, să îi ghidați spre manifestarea unui comportament moral și pe 

rețelele sociale.  

 Tik Tok are și părți bune! Căutați acele conturi care promovează 

dezvoltarea morală și armonioasă, cele care prezintă un conținut educativ. La 

început nu li se vor părea interesante, dar veți observa că, pe măsură ce discuțiile 

dintre voi vor continua, vor veni singuri să vă arate videoclipuri care îi ajută și să 

discutați despre postări care se abat de la regulile și normele sociale. Atunci puteți 

fi siguri că, împreună, ați depășit marile provocări ale Tik Tok.   

 

#învațăpeTikTok 

 

Nu credeați că există un astfel hashtag, nu-i așa? Ei bine copiii voștri pot 

urmări pagini de Tik Tok cu videoclipuri din care să învețe.  

 De la igienă corectă la sfaturi pentru a deveni însoțitor de bord și multe alte 

astfel de subiecte sunt prezente pe aplicația aceasta. Iată un exemplu de pagină pe 

care o puteți sugera copilului dumneavoastră. 

 

 

          Doctor Alexandra Mircea, stomatolog în cadrul 

clinicii dentare Dentalist din București, ne învață tot ceea 

ce trebuie să știm despre igiena orală corectă. De la modul 

în care ne periem dinții, la soluții pentru problemele 

urmăritorilor, tote acestea se regăsesc pe canalul ei de Tik 

Tok. 

         Articol realizat de prof. înv. primar 

                                                       Aiftimioaie Alexandra 

                                            Sursa: internet 
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În data de 15 noiembrie 2021, elevii clasei I C, conduși de doamna 

învățătoare Dragomir Constanța, au început parteneriatul cu biblioteca școlii. 

Împreună cu doamna învățătoare, făcut o vizită la biblioteca școlii unde au 

fost fascinați de „muntele de cărți”, de mirosul special al hârtiei și de rafturile 

pline. 

Doamna bibliotecară, Grigore 

Georgeta-Viorica, le-a vorbit despre 

lumea poveștilor, le-a completat fișe de 

cititor, le-a recomandat cărți destinate 

vârstei lor, dar le-a prezentat și 

îndatoririle și obligațiile unui cititor.  

Încă de la înscriere au plecat fericiți 

cu câte o carte și, mai ales, pentru că 

munca de la clasa pregătitoare nu a fost în 

zadar, cititul a devenit un instrument 

folositor unui elev. 

 

            „Copilul – scria George Călinescu 

– se naşte curios de lume  şi nerăbdător 

de a se orienta în ea. Literatura îi 

satisface această pornire, îl incită”. 

 

          Poveştile l-au fermecat întotdeauna pe copilul mic, lărgindu-i orizontul 

copilăriei şi imaginaţia. În cadrul acestui parteneriat, încercăm să contribuim la 

cultivarea dragostei pentru limba română și dezvoltarea gustului pentru lectură, 

încă din clasa I. 

Înv. Dragomir Constanța 
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ZILE COLORATE 

Cine spune că neapărat Crăciunul e roșu? Noi ne-am hotărât să colorăm ultimele 

zile dinaintea vacanței de Crăciun așa cum ne dorim, astfel încât să nu ne întristăm că 

iarăși nu putem organiza o serbare de 

Crăciun. 

Asa că ... am avut trei ZILE 

COLORATE. Ziua roșie: în primul 

rând, am purtat haine roșii, am 

mâncat tot felul de legume și fructe 

roșii, am meșterit un ,,moș” din mere 

roșii! Ce ,,obraji roșii de bucurie” aveam!       

În ziua galbenă 

ne-am îmbrăcat în 

galben, mâncarea 

noastră a avut cel puțin 

un sortiment galben, 

am confecționat din 

hârtie o stea galbenă 

prin tehnica origami și 

... nu ne-am „îngălbenit 

de frică”, eram doar fericiți!       

Ziua albastră ne-a adus provocări, căci 

dacă era ușor să ne îmbrăcăm în albastru, nu a 

fost prea ușor să găsim mâncare ... albastră.    

Ne-am oprit la afine, struguri și prune și apoi 

am realizat tabloul albastru, darul de Crăciun 

pentru părinții noștri! Și nu, nu „ne-am albăstrit 

de frig”, era prea cald în sufletele noastre!       

Ne-am bucurat, ne-am distrat, am 
învățat mult în acele zile! Mai ales, am învățat 
că depinde de noi cum ne colorăm zilele!!!  

 
Clasa a II-a B și 
prof. înv. primar: Elena Crețu 
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ZIUA NAȚIONALĂ A CULTURII SĂRBĂTORITĂ LA SĂCELE 

 

     Cu mic, cu mare, în data de  15 ianuarie a fiecărui an avem o datorie sacră, aceea de ne 

sărbători poetul național și de a celebra Ziua Națională a Culturii, oriunde în țară, oriunde în 

lume.  

    Mica, dar inimoasa comunitate săceleană  îi încurajează pe toți locuitorii ei, de la cei mai 

tineri până la cei mai vârstnici, să continue să își respecte istoria, identitatea națională și 

tradițiile, pentru că acestea reprezintă singura carte de vizită care nu își va pierde nicicând 

valoarea.  

   ,,La mulți ani!” , Eminescu, mulți ani culturii poporului român -au declarat într-un singur 

glas reprezentanți de seamă ai comunității săcelene cărora li s-au alăturat mai tinerii urmași, 

elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 4 ,,Frații Popeea”, ai  Liceului Teoretic ,,George Moroianu” și  

ai Liceului Tehnologic ,,Victor Jinga”.  Învățători și profesori dedicați și elevi cu har au reușit 

să facă din orice poezie sau povestire a marelui poet național o lecție de viață. Recitând, 

cântând, transpunând în picturi marile teme eminesciene, copiii care s-au reunit în jurul statuii 

închinate luceafărului poeziei românești din parcul ce îi poartă numele, au reușit să încânte 

audiența reunită, uneori până la lacrimi. 

    Școala noastră a impresionat audiența prin intonarea de către corul ,,Allegretto” (condus de 

d-na prof. Anca Ionescu) a două dintre cele mai cunoscute poezii eminesciene;  prin recitarea 

pe grupuri de elevi a poeziei  ,,Codrule, codruțule” sub îndrumarea d-nei învățătoare Roxana 

Stoleru, totul pe fondul unei expoziții de picturi canvas, expoziție realizată și prezentată de 

elevii clasei a IV-a C, învățătoare Georgeta Grigore. 

    Data de 15 iunie ne va reuni cu siguranță în jurul aceluiași monument pentru rememorarea 

celor mai frumoase opere ale inegalabilului poet și pentru a transmite următoarelor generații 

dragostea pentru EMINESCU. 

 

PIP GRIGORE GEORGETA-VIORICA 
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Peste 90% dintre persoane calculează 

greșit rezultatul următoarelor operații!  

Calculează mental: 

Ai 1000. Adaugă 40. 

Acum adaugă încă 1000. 

Acum adaugă 30. 

Adaugă încă 1000. 

Acum adaugă 20. 

Acum mai adaugă încă 1000.                             

Acum adaugă încă 10. 

 

Care este suma totală? Mai jos se afla 

răspunsul... 

 

************************************** 

 

Ai găsit rezultatul 5000?   Răspunsul este 

GREȘIT! 

 Răspunsul corect este 410

 9 x 9 + 7 = 88 

98 x 9 + 6 = 888 

987 x 9 + 5 = 8888 

9876 x 9 + 4 = 88888 

98765 x 9 + 3 = 888888 

987654 x 9 + 2 = 8888888 

9876543 x 9 + 1 = 88888888 

98765432 x 9 + 0 = 888888888 

 1 x 9 + 2 = 11 

12 x 9 + 3 = 111 

123 x 9 + 4 = 1111 

1234 x 9 + 5 = 11111 

12345 x 9 + 6 = 111111 

123456 x 9 + 7 = 1111111 

1234567 x 9 + 8 = 11111111 

12345678 x 9 + 9 = 111111111 

 1 x 8 + 1 = 9 

12 x 8 + 2 = 98 

123 x 8 + 3 = 987 

1234 x 8 + 4 = 9876 

12345 x 8 + 5 = 98765 

123456 x 8 + 6 = 987654 

1234567 x 8 + 7 = 9876543 

12345678 x 8 + 8 = 98765432 

123456789 x 8 + 9 = 987654321 

 1 x 1 = 1 

11 x 11 = 121 

111 x 111 = 12321                                         

1111 x 1111 = 1234321      

11111 x 11111 = 123454321 

111111 x 111111 = 12345654321 

1111111 x 1111111 = 1234567654321 

11111111 x 11111111 = 123456787654321 

111111111 x 111111111 = 12345678987654321 

    ...Totul este aranjat după Număr (Pitagora) 

 Prof. Ioniță Carla Adina                                                                               

 


