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Şcoala Gimnazială Nr.16 în sărbătoare
În perioada 19-24 mai, şcoala noastră a găzduit a cincea
reuniune de proiect Comenius ,,Unity through diversity” proiect în
care şcoala noastră are ca parteneri instituţii de învăţământ din nouă
ţări europene.
Această reuniune a urmat celor din Polonia, Finlanda, Turcia
şi Croaţia şi a avut ca temă ,,Imnul naţional. Cântece tradiţionale.
Imnul Comenius”. Întâlnirea din Oradea a marcat încheierea
primului an de proiect ,,Unity through diversity”.
Cu o implicare deosebită a coordonatorului de proiect prof.
Violeta Roman, a echipei de proiect, elevilor şi comunităţii am reuşit să le oferim partenerilor noştri câteva zile
de neuitat în Oradea.
În prima zi a reuniunii invitaţii au vizitat şcoala, au asistat la ore, s-au întâlnit cu conducerea şcolii, cu
echipa de proiect şi au avut câteva şedinţe de lucru.
Ziua s-a încheiat cu o
vizită în staţiunea Băile Felix
unde invitaţii noştri au fost
impresionaţi de frumuseţea
staţiunii, unicitatea nuferilor şi
au petrecut o seară de neuitat
la Hotelul President.
A doua zi invitaţii
noştri au fost într-o scurtă
vizită la Biblioteca Judeţeană
,,Gheorghe Şincai” unde li s-a prezentat Sistemul Educaţional din România şi s-au întâlnit cu reprezentanţi ai

Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor. A urmat o
întâlnire cu oficialităţile la Primăria din Oradea şi o
şedinţă de lucru la şcoală.
După amiaza invitaţii noştri au participat
la un spectacol prezentat de elevii şcolii noastre în
colaborare cu Palatul Copiilor şi Elevilor la Teatrul
,,Regina Maria” şi au petrecut o seară relaxantă la
Hanul Pescarilor.
În ultima zi a întâlnirii participanţii au vizitat
Liceul ,,Don Orione”, Universitatea din Oradea şi au
avut o ultimă şedinţă de evaluare a întâlnirii în şcoala noastră.
Mulţumim celor care s-au implicat şi au contribuit la realizarea acestei întâlniri. A fost o sărbătoare de
neuitat care sperăm să rămână mult timp în inimile tuturor.
Înv. Amalia Farcaș
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Colegi cu care ne mândrim!
La spectacolul prezentat de şcoala noastră, la Teatrul ,,Regina Maria”, cu
ocazia vizitei oaspeţilor din cele nouă ţări europene participante în proiectul
Comenius ,,Unity through diversity” clasa a II-a B a fost reprezentată de către
eleva Cristea Ştefania.
O felicităm pentru prestaţia susţinută şi îi dorim mult succes mai departe.

Colectivul clasei a II-a B
înv. Farcaş Amalia

Începerea şcolii este un prilej de bucurie pentru unii,
însă pentru alţii mai puţin. O parte dintre învăţacei visează să trăiască într-o
eternă vacaţă.
Acum, ajunşi la finalul semestrului al II-lea, după serii lungi de
căutari, întrebări şi sondaje, am
găsit ,,şcoala perfectă”, desprinsă
din dorinţele elevilor.
Matematica ocupă primul
loc în clasamentul materiilor,
urmată de desen, iar pe locul al
III-lea este religia.
Elevii şi-ar dori cursuri extraşcoalare: olărit, show&dance,
fotbal, club de ştiinte, karate, balet, dansul de majorete sunt printre
preferatele eleviilor.
Întrebaţi ce ar vrea să facă în pauzele dintre ore, elevii au
răspuns următoarele: “mi-ar plăcea să înot într-un aquapark”, “să cânt alături de trupa mea preferată, Lala
Band”, “să mă ascund în toboganele viu colorate din locul de joacă”,
“să văd un film la cinematograf”.
Cum ar arăta ora
perfectă?
Ora perfectă ar fi
proiectată pe o tablă de ultimă
generaţie, am face ce vrem în
limita bunului simț şi am vorbi
mai mult.
În încheiere, elevii au
ţinut să spună că se mulţumesc
şi cu şcoala de astăzi.
(Întrebările au fost adresate elevilor din clasele I- IV)
Teodora Oros, Mara Zagarodnic, 6B.
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„Ce este cartea? O trebuință de singurătate a omului neliniștit și curios.
...Cartea e o făgăduință, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri si frumuseți.” ( Tudor
Arghezi – Carte și cultură. )
Când citeşti o carte bună, e ca şi când ai asculta
povestirile autorului care a trăit în perioada în care a fost
scris textul. Scriitorul îşi exprimă părerea şi sentimentele
faţă de cineva sau ceva.
Dacă doreşti să lecturezi,
TREBUIE să înveți să analizezi şi să
cântăreşti ceea ce citeşti!
Cadrele didactice din școala
nostră, vor să le cultive elevilor
dragostea pentru carte.
Graficele de mai jos ilustrează cel mai bine situația școlară a
elevilor înscriși la bibliotecă.

Teodora Oros, Mara Zagarodnic, Elena Boldor 6B
Colegii noștri sunt implicați în diferite proiecte școlare și extrașcolare. În săptămâna ”Să știi mai multe, să
fii mai bun!” au fost organizate o serie de excursii, vizite și concursuri.
Elevi din clasele a V-a A și a VII-a C au vizitat Cazanelor Dunării, mănăstirilor din nordul Olteniei,
Peștera Muierilor, Defileului Oltului, dar și frumoasele orașe Timișoara și Sibiu.
În cadrul proiectului ecologic ”Natura, un prieten adevărat!”, elevii școlii s-au mobilizat și am colectat
împreună peste 1000kg. de maculatură, în scopul reciclării. Fruntași au fost elevii din clasa a II-a B care au
colectat peste 300kg. maculatură.
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Copilăria

Vacanţa mare
Mă trezesc şi e răcoare.
Dinspre vale, vine-o boare
Dar, de după deal apare,
Cu ale lui raze, mândrul soare.
El de-acum ne va-nsoţi
Peste tot în drumeţii.
Ori la munte ori la mare.
Să avem ce povesti
Toamna când v-om reveni
Şi la şcoală iar v-om fi.

Când te naşti nu ştii nimic.
Apoi lumea ţi se deschide în faţa ochilor.
Copilăria trăieşte-ţi-o în fiecare clipă,
Deoarece nu tot timpul vei fi copil.
Iubeşte-ţi părinţii din inimă şi suflet
Iubeşte natura cu florile frumoase,
Ca să-ţi umpli sufletul de bucurie.
Dar înainte de toate învaţă să fii om.
Bianca Furtos, 3B

Maria Raluca Avram, 3B

Bradul
O brad frumos şi veşnic verde
Mireasma cetinilor drepte
Nu te ascunde pe coline
Ci vino mai aproape de mine.
Tu eşti copacul mult dorit
Şi pururi aromat,
Pe care toţi îl aşteaptă în prag
Cu daruri multe şi bogat.
Brăduţule, nu mai fi trist
Căci an de an noi te dorim,
Alături să ne fii cu drag,
Copiii toţi să te împodobim!

Frumuseţe de primăvară
Tresărind, sclipeşte cerul,
Vântul adia-n poiană,
Rândunica cea voioasă
Zboară liberă prin lume.
De pe alte plaiuri de soare pline
Ea s-a întors din nou la mine,
Umplându-mi sufletul de bucurie.
Aş vrea la suflet să o strâng
Să râd, să cânt de fericire,
Ca şi tine-n miez de primăvară
Şi nopţile de poezie
Să mă cuprindă zi de zi.
O, anotimpul mult aşteptat,
Tu, rândunică, mi-l aduci cu tine.

Darius Sala, 3B
Andrada Şovre, 3 C
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Căţeluşul meu
PUFI este un căţel,
Jucăuş de felul lui
Toată ziua vrea mâncare
Dar, îi pun eu „Pofta-n cui”.
Vrea cu mingea să se joace
Mă provoacă –n chip şi fel,
Dar de n-ascultă de mine
Mă voi supăra pe el.
Când se duce la culcare,
Seara când s-a-ntunecat ,
Vrea să vină lângă mine,
Dar…el jos, iar eu…în pat
Viviana Maria Bonţiu, 3B

Splendorile iernii
E iarnă!
Fulgii zboară în văzduh ca un roi de fluturi albi. Ei se
aştern pe pământul îngheţat într-o plapumă argintie. Copacii
falnici se pleacă suflaţi de crivăţul năprasnic. Căsuţele
încălzite dorm sub căciuliţele groase de omăt. Brazii
împodobiţi parcă îl aşteaptă pe Moş Crăciun.
Copiii au ieşit afară la joacă. Săniuţele alunecă pe
derdeluş ca nişte
năluci. Pe obrajii
copiilor au înflorit
trandafiri roşii ca focul. Oamenii de zăpadă arată unul mai
haios ca altul. Unul are pălăria pusă într-o parte şi un nas făcut
dintr-un
morcov
mare. Altul are
ochii în direcţii
diferite şi câte o
mătură în loc de
braţe. Noaptea se
lasă tihnită amorţind oraşul zgomotos
Ce minunată este iarna cu splendorile ei!
Ioan Mocoi, 4A

România

Splendorile iernii

România e frumoasă,
Ţara cea armonioasă,
Are munţi, păduri, câmpii,
Şi-n adâncuri bogăţii.

Zâna-i iernii-n haina-i argintie
Celor mici le-aduce bucurie.
Ea dinspre nord coboară fulgi de nea
Şi-mbracă apoi în alb veşmânt natura.
Ţară minunată-i ea,
Rar găseşti o ţară aşa.
Voievozii o iubeau,
În gândul lor o sărutau.

Jocuri de iarnă sunt o grămadă
Fie că-s pe gheaţă ori în zăpadă.
Copiii toţi sunt tare bucuroşi
Că pot să se joace cu bulgări pufoşi.

Minunată-i a mea ţară,
Una ca ea-i foarte rară,
Eu mă bucur foarte tare
Şi o consider un soare.

Roi de săniuţe coboară panta abruptă
Între ele iscându-se parcă o luptă.
Cel care ajunge primul la linia de sosire
Primeşte ca premiu multă fericire.
Ţie, dulce Românie,
Azi iţi spun cu bucurie,
Cei cu suflet românesc,
Doar pe tine te iubesc!

Spre seară viscolul se înteţeşte
Şi ninsoarea iar porneşte.
Satul rămâne pitit sub cojocul de nea
Ca şi cum n-ar mai fi pe-acolo nimenea.

Ioan Paul Şipoş, 4 A

Ioan Paul Şipoş, 4 A
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Primăvara
A sosit primăvara cea veselă şi plină de viaţă!
Iarba dă colţ fraged şi nou. Pomii înmuguresc iar pe
câmpii înfloresc rând pe rând brânduşele, brebeneii şi
toporaşii.
Gâzele mici şi colorate ies din crăpaturile
pământului să salute
parcă soarele auriu şi
bland.În curând ne
vor sosi din ţările
calde oaspeţii înaripaţi. Zăvoiul va răsuna de trilurile măiestre ale
păsărilor acompaniate parcă de susurul tainic al izvoarelor. Peste
tot e mişcare şi viaţă, e bucurie şi cântec.
Primăvara e anotimpul vieţii, al florilor şi al muzicii.
Alexandra Tirpe, 4 A

Gânduri pentru mama mea
,,La mulți ani”, mămica mea,
Astăzi chiar de ziua ta,
Îți ofer în dar o floare
Și o dulce sărutare.

Și acum de ziua ta,
Îți ofer dragostea mea.
Pentru mine tu vei fi
Un balsam al inimii!

Tu ești cântecul duios,
Ești alintul meu frumos,
Ești o zână din poveste
Ce de rele mă păzește.
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Ursan Răzvan, I D

8 A, o clasă
unită
Clasa noastră este formată
din 30 de elevi și dirul nostru,
Adrian Fărcuț. În decursul anilor
de gimnaziu, pot spune că am fost
foarte uniți, ajutându-ne unii pe
alții atât la teste, cât și la teme, în
special la cele de la matematică și
română.
Ne place să ne implicăm în
anumite activități, atât în școală,
cât și în afară școlii. Am participat la foarte multe concursuri și olimpiade, iar de fiecare dată am
obținut rezultate foarte bune.
Dirigintele nostru ne-a fost mereu alături și ne-a ascultat
fiecare problemă, ajutându-ne să trecem peste ea.
Este un diriginte extraordinar, cum rar găsești. De fiecare
dată când vine în clasă, reușim să-l binedispunem cu micile noastre
glume.
Așteptăm foarte mult ultimul sunet, dar cu tristețe în același
timp, deoarece
este ultimul an
al nostru, în
Școala
Gimnazială Nr.
16, dar sperăm
ca peste 4 ani,
când
vom
termina liceul,
să facem o reuniune de ”familie“ și să
povestim tot ce ni s-a mai întâmplat de când
nu ne-am văzut.
Luminița Băbălai, 8A

Dragi colegi din clasele a VIII-a, vă dorim să
aveți parte doar de bucurii, împliniri și baftă la
examene!
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Viena. La ce vă gândiţi voi când vine vorba de Viena? Ei
bine nu este prea interesant să înveţi lucruri despre un oraş dacă nu îl
poţi vedea. Nici măcar nu reţii multe despre el, dar atunci când le vezi
rămâi pur și simplu fascinat de cât de multe lucruri și povești poate
ascunde o statuie, un monument, un tablou, o clădire sau o stradă.
Pentru a afla
mai multe elevi de la
şcoala noastră și de la
Liceul
German
Friedrich Schiller am
făcut o minunată
excursie în Viena.
Însoţiţi de doamna profesor de desen Anca Bulc, două
profesoare de la Liceul Schiller şi ghidul nostru Cristi, ne-am
îmbogaţit cunoştinţele cu multe evenimente din istoria
Austriei. Ghidul nostru ne-a dus prin locurile importante şi
desigur, la majoritatea am mers pe jos, deoarece altfel nu se
putea. Am fost foarte obosiţi, ne dureau picioarele dar, totuşi
merita să facem puțin efort pentru că am văzut obiective care ne vor rămâne întipărite în minte pentru
totdeauna.
Am vizitat multe locuri şi clădiri printe care: Schonbrun
unde am intrat şi în Zoo pentru 3 ore dar din păcate nici aşa nu
am reuşit să vedem toate animalele. Este o grădină unde am
văzut animale de care nu am mai auzit niciodată sau nu am fi
crezut că există. Am stat şi în Mall sau S.C.S. unde ne-am
plimbat şi ne-am cumpărat haine sau mâncare. Ne-am plimbat pe
centru unde am avut timp liber şi am intrat în magazine precum
Gucci, Chanel, Louis Vuiton şi am degustat unele dintre cele mai
bune deserturi la Aide. Am intrat şi în Basilica Sfântul Ștefan
unde am rămas uimiţi de splendoarea şi mareţia ei.
Desigur am vrut sa mergem şi la parcul de distracţii
Prater care din păcate
era închis din cauza
zăpezii, am reuşit să ne dăm doar pe roata gigantică. Am intrat întrun turn înalt, Donauturm de peste 100 de metri de unde am avut o
panoramă uimitoare. Am vizitat şi Hundertwasser un loc foarte
simpatic; nu se putea să uităm de muzeul cu tezaurul şi piaţa Sfânta
Maria. Uni dintre noi am luat pliante de la fiecare loc posibil ca să
ne amintim de ele.
A fost o excursie foarte frumoasă care ne va rămane mereu
întipărită în minte.
Vanesa Kis, 7 A
Raluca Moza, 7 B
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O mică ieșire
Excursii, ce ne-am face noi fără excursii?
Clasa a VII-a A este abonată la astfel de ieșiri.
Toamna, iarna , primăvara sau vara, ei merg
împreună cu doamna lor dirigintă Sotoc Monica să
se distreze, să viziteze locuri noi, să învețe lucruri
noi.
O excursie este cea de la Stâna de
Vale făcută în prima săptămână din
semestrul al doilea.
Elevii au pornit dimineața din
fțta școlii însoțiți de diriginta lor, de
doamna profesor Ursan Dorina și de
cîțiva părinți dornici de distracție.
Timpul a trecut repede iar ajunși
acolo am mers direct pe pârtie. Tradiția
băieților de a ,,spăla“ fetele nu s-a oprit
nici acum, deși unele au reușit să scape de
spălăceală. Pe pârtie ne-am închiriat skiuri ,
sănii, ne-am bulgărit, cei care nu aveau sănii
s-au rostogolit în jos și chiar a devenit foarte
amuzant, astfel ne-am distrat cât am putut.
După o zi grea și o noapte nedormită, la micul
dejun am băut un ceai cald care ne-a
reîmprospătat, deoarece urma o nouă
zi plină.
Am organizat concurs de oameni de zăpadă iar
premiile au fost pe măsură.
Cum toată noaptea a nins, peisajul a fost pur și
simplu superb, cu zăpada până la genunchi.
Din păcate, cu 2 ore înainte să pornim a picurat
puțin, deși asta nu ne-a afectat pe noi. La ora 5 am plecat
de acolo cu părere de rău, deoarece ne doream să rămânem
acolo, blocați încă o zi. Această excursie a fost destul de obositoare dar totodată distractivă. Neam putut bucura din plin de zăpadă, de masa de ping pong pe care o aveam la dispoziție. Ne-a
plăcut foarte mult peisajul și aerul curat de acolo și sperăm să revenim anul viitor.
Vanesa Kis, 7 A
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Influenţa internetului
în viaţa unui copil
Definiția internetului, după cum
scrie şi în dicţionare, este o reţea informatică
mondială între computere conectate la diferite reţele locale.
Probabil, cei mai mulţi dintre noi folosim internetul zilnic pentru jocuri, messenger,
facebook când, de fapt, ar trebui să îl folosim doar pentru a ne informa şi astfel, în loc să ne
petrecem timpul liber afară sau relaxandu-ne sau plimbandu-ne sau orice activitate bună
pentru fizicul şi psihicul nostru, noi îl petrecem pe internet.
Să recunoaștem acum! Câte ore folosiţi pe zi
internetul ? O oră, 2, 3, 4, 5...? Unii chiar mai mult şi din păcate
acest lucru poate avea consecinţe grave.
Statul pe internet nu este un lucru foarte rău, daca îl
folosim cu limite pentru că el ne răspunde la toate întrebările, sau când nu
cunoaştem sensul unui cuvânt sau al unei expresii dăm o simplă căutare pe Google şi îl găsim foarte ușor.
Jocurile de logică, strategie, de memorie, etc. ne ajută să ne dezvoltăm logica, atenţia şi percepţia.
Din păcate navigatul în exces pe internet nu este un lucru foarte bun, mai ales
pentru un elev. Cu cât un copil stă mai multe ore la calculator riscă să aibă nevoie de
ochelari. Ne face să nu mai învaţăm aşa de mult, să nu ne mai pasioneze şcoala și notele
pe care le luăm şi să nu mai fim atenţi la majoritatea lucrurilor care ne înconjoară. Cu cât
stai prea mult în faţa calculatorului poţi ajunge să ai depresii sau probleme cu violența,
probleme sociale, probleme de comunicare.
Messenger-ul sau alte reţele de socializare cum este
Facebook-ul sunt bune şi rele. Sunt bune pentru faptul că poţi
comunica mai rapid, poți comunica cu persoane plecate în străinătate, deoarece
majoritatea avem astfel de rude și când vrei cu persoana dorită, poţi cunoaște persoane
noi etc. Lucrul rău este atunci când comunici cu persoane pe care nu le-ai mai văzut sau
întalnit vreodată pentru că majoritatea (băieţilor) pacălesc alte persoane (mai ales pe
fete) care nu au foarte multă încredere în ele şi sunt foarte
uşor manipulate. Acest lucru nu este foarte bun pentru acele
persoane, deoarece astfel se pot întampla multe lucruri care
nu ar trebui să se întample.
În concluzie, Internetul oferă avantaje și dezavantaje.
Folosiți-l cu limite și nu va enervați când părițtii va cer să stingeți calculatorul,
deoarece ei ne vor doar binele.
Raluca Moza, 7 B
Vanesa Kis, 7 A
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Ne cunoaștem orașul:

Ne relaxăm în Băile Felix sau 1 Mai:

Mergem la bunici....la teatru....la concerte....
Călătorim....
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