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Motto:

închide cartea
ca să gândeşti
tu însuţi.
(proverb latin)

Deschide
cartea ca să
înveţi ce au
gândit alţii;
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Băile Felix - un punct de atracţie

Dis de dimineaţă elevii
clasei a II-a C s-au adunat pentru
a participa la o altă activitate din
cadrul
programului
,,Şcoala
Altfel”. Sunt instruiţi cu normele
ce trebuie respectate într-o
excursie.
Au pornit spre gara
din Oradea încântaţi că vor
călători cu trenul. Locomotiva cu
aburi ce poate fi văzută în gară lea atras imediat privirile, precum şi
trenurile ce staţionau în gară.
De la peronul cinci am
luat trenul pentru Băile Felix.
Elevii au aflat că staţiunea este
situată în partea de nord-vest a
României, în judeţul Bihor, la o
distanţă de circa 9 km de Oradea
şi la 22 km de punctul de trecere a
frontierei Borş.
Aşezată
în
câmpia
Crişurilor la o altitudine de 150
m, staţiunea are un climat

continental
moderat de
şes, cu ierni
blânde
şi
veri
temperate cu
influenţă

mediteraneană,
ideală
pentru
turismul balnear. La dispoziţia
turiştilor întreg anul, staţiunea
balneoclimaterica Băile Felix oferă
condiţii de relaxare, vacanţă,
odihnă şi recuperare. Sunt
numeroase Pensiuni în Băile Felix,
care dispune de o bogată bază de
tratament, băi termale, ştranduri
(Apollo), piscine.
În staţiune am văzut lacul
cu nuferi. Peşti multicolori şi
broaşte ţestoase mai mari şi mai
mici ce înotau nestingherite, au
bucurat copiii. Erau destul de
multe broscuţe şi copiii căutau să
descopere încă una şi încă
una. Mare
le-a
fost
bucuria când au văzut pe o
insuliţă din pietre în
mijlocul lacului o mulţime
de broaşte ţestoase ce se
odihneau la soare. Copiii au
înconjurat lacul de mai
multe ori pentru a descoperi
vieţuitoare în lac şi greu sau despărţit de acest loc.

În Băile Felix au fost și elevii din clasa a VI-a C.
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Ne-am plimbat pe aleile din
staţiune admirând parcurile, dar şi
hotelurile şi ştrandul Apollo, căci
nu am intrat să facem baie.
Pădurea de la marginea
staţiunii este un loc de promenadă
pentru turişti aşa că am pornit şi
noi într-acolo. Copiii au cules flori
de primăvară şi au alergat pe
cărările largi. Aici au avut voie să
se descătuşeze de toate inhibiţiile.
Au fost încântaţi să-şi asculte
ecoul.
Pe pajiştea de la marginea
pădurii am jucat tot felul de jocuri
de mişcare: ,, Ţară, ţară vrem
ostaşi”, ,,Lupul şi oaia”, ,,Raţele şi
vânătorii”, etc.
Pe parcursul excursiei
copiii au făcut poze, iar unii au
luat notiţe pentru a putea povesti
părinţilor cu amănunte tot ce le-a
Mariana Hirțe, 2C

Şcoala altfel
Diverse probleme-eco:
Este un lucru ştiut că
sănătatea
fiecărui
om
este
influenţată de sănătatea mediului şi
fiecare om afectează, pozitiv sau
negativ, mediul în care trăieşte.

Pornind de la
acest adevăr, în
fiecare
zi
a
săptămânii „Şcoala
altfel” am tratat
diverse
problemeEco: În prima zi:
vizionarea filmului
„Earth” din care
copii au înţeles cum
acţiunile oamenilor
şi încălzirea globală

Opinii ale elevilor:
Simuţ Mario: „Mi-a plăcut
că am vizitat locuri noi unde am
învăţat multe lucruri interesante şi
mi-a plăcut să petrec timp cu
colegii de clasă şi în afara şcolii.”
Higyed Erik: „Mi-a plăcut
filmul „Earth” pentru că am aflat
în ce fel acţiunile oamenilor pot

ajung să pună în
pericol existenţa
diferitelor specii
de animale.
A doua zi
a fost dedicată
pădurii şi rolului
ei în viaţa planetei. Elevii au
vizionat un filmuleţ referitor la
acest subiect, apoi au plantat un
copăcel
în
grădina
şcolii,
promiţând să-l îngrijească.
Ziua a treia ne-a introdus
în lumea apei. Sub
deviza „Apa înseamnă
viaţă. Nu o risipiţi!”,
clasa a II-a D a vizitat
Uzina de Apă nr. 2
unde elevii au vizionat
„Povestea picăturii”
şi au primit explicații
privind drumul ape
până la casele lor. Au
învăţat de asemenea
modalităţi
de
economisire a apei.

Ziua a patra a
fost
cea
mai
interesantă
pentru
copii.
În
cadrul
proiectului „Copiii
noştri — mesagerii
siguranţei”, iniţiat de
Holcim Aleşd, elevii, împreună cu
dna învăţătoare Ioana Micle şi
câţiva părinţi s-au deplasat la
Fabrica de ciment Holcim unde ai
participat la diverse activităţi ce
vizau protecţia muncii ș i protecţia
mediului.
Săptămâna s-a încheiat cu
realizarea unei expoziţii cu
desenele copiilor din timpul
activităţilor şi cu fotografii.

distruge habitatul natural al
diverselor specii de animale; a fost
interesant să aflăm care e drumul
parcurs de apă până în casele
noastre. Cel mai mult mi-a plăcut că
am fost asistentul tatălui meu în
prezentarea fabricii Holcim”
Huza Tudor: „Am vizionat filme
interesante despre cum putem
proteja mediul; mi-au plăcut toate
vizitele şi mai ales ziua în care am
plantat copacul clasei noastre în
grădina şcolii.”
David Morar: „Mi-a plăcut
vizita la Holcim unde am purtat
echipamente de protecţie şi am
învăţat să folosim extinctorul.”
Ioana Micle, 2D
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Un jurnalist întreabă
directorul unei case de nebuni,
care este testul ce se
efectuează pentru a externa un
bolnav.
- Umplem cada cu
apă, punem alături o lingură și
o cană. Ș i îi propunem
bolnavului să golească cada de
apă. Jurnalistul, zâmbind,
spune:
- Orice om normal ar
lua cana...
- Nu, - spune
directorul, - un om normal ar
scoate dopul de la cadă. Doriți
pat lângă geam sau lângă ușă?

O săptămână diferită

În săptămâna de „şcoală
altfel” ne-am distrat şi am vizitat
locuri din Oradea.
În prima zi am mers la
tipografie. Acolo am aflat, pas cu
pas, cum se face o carte. Am avut
un ghid care ne-a explicat cum
funcționează aparatele din jurul
nostru, dându-mi seama cât de
greu este sa faci o carte. A doua zi
am urcat pe deal şi am ajuns lângă
restaurantul Ciuperca, de unde am

văzut oraşul
nostru. A fost
obositor când am urcat, dar ne-am
distrat, iar peisajul a fost frumos.
A treia zi am vizitat
Muzeul Militar. Acolo am văzut
multe unelte, arme, haine, harţi,
poze şi picturi vechi milităreşti. În
muzeu totul era organizat şi curat.
De la această vizită am rămas cu
multe cunoştinţe despre trecutul
poporului nostru.
A patra zi am avut
activităţi sportive. Băieţii au jucat
fotbal, iar fetele au tras de sfoară.
Am făcut competiţii şi jocuri
distractive. Fiecare dintre noi şi-a
dat silinţa pentru un punctaj mare.
Toţi am primit diplome însă
câștigătorii au primit în plus

abțibilduri sclipitoare.
În ultima zi am făcut curat
in clasă. Noi am spălat băncile,
scaunele, pereţii, tabla şi am udat
florile. La sfârşit am fost mândrii
de munca noastră.
Oana Ardelean, 4 D

Şcoala altfel în clasa a V-a D
Şcoala altfel
s-a desfăşurat în
perioada
2-6
aprilie, anul curent.
Luni,
clasa
noastră s-a dus să
viziteze
centrul
oraşului Oradea şi
cetatea. A doua zi
am
făcut
un
concurs de cântece,
Părerea mea despre
iar
apoi
am
„Şcoala Altfel”
încondeiat ouă. Sub
sloganul „ocrotim natura”, miercuri ne-am împărţit pe grupe și
„A fost foarte
am organizat un concurs pe clasă. Am răspuns la întrebări şi am
frumos! Ne-am făcut
realizat câte un panou pe tema respectivă.
prieteni noi, am învăţat
Joi ne-am dus în excursie la salina Turda. A fost foarte lucruri interesante şi am
frumos, am făcut multe poze, şi ne-am jucat în salină. Sportul a văzut peisaje neobişnuite.
Ar trebui să facem asta de
câștigat teren vineri, când am jucat fotbal şi baschet.
mai multe ori într-un an! Şi
Concluzia noastră este că a fost a săptămână pe cinste, să mergem o dată cu toată
şcoala.”
în care ne-am distrat foarte mult.
Szabó Vivien, 6D
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O săptămână fără "reguli"…
Pentru clasa a VII-a
A, „Şcoala altfel” a însemnat
o săptămână de recreaţie şi
de relaxare.

plimbare pe Crişul Repede.

Am început cu două
concursuri, unul de karaoke şi
altul de ghicit, în care
fiecare grup de elevi au
ghicit melodiile puse de DJ.

Zilele următoare ne-am
tr ans f or m at în „as is te nţi
medicali” şi în „pompieri”. Am
mers la Serviciul Judeţean de
Ambulanţă, unde am văzut
cum arată o maşină de
intervenţie medicală în
interior şi am învăţat cum să
acordăm primul ajutor, dacă o
persoană leşină şi este
inconştientă. Pompierii ne-au
pregătit activităţi foarte
interesante.

Marţi, am mers la
Arena
Antonio
Alexe,
deoarece a fost Ziua
Jandarmeriei şi ne-au
demonstrat cum prind
infractorii, cu ajutorul
câinilor şi a pistoalelor. La
final, unii elevi au vrut să
urce în barca de la
jandarmi, pentru a face o

A fost o săptămână
destul de reuşită, deoarece nu
am avut de învăţat şi mai
ales, nu
am dat
teste.

Luminiţa Băbălai, Vlad Marcu, 7A
G r u p u l
excelenţilor din şcoala
noastră, împreună cu
clasa
doamnei
profesoare de educaţie
plastică Bulc Anca au mers la Bratca. A fost foarte relaxant
şi distractiv. Ne-au plăcut foarte mult de drumeţiile pe care
le-am făcut. Am cutreierat munţii, am stat la iarba
verde, am mers la cascadă, unde ne-am udat puţin şi
am făcut o mulţime de poze. A fost minunat sper să
facem excursii de acest gen de o mulţime de ori.
Cu toţii ne-am distrat şi am rămas cu impresii
bune.
Vlad Marcu, 7A
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Diákok feljegyzéseiből

„Nekem

több dolog is tetszett a
sóbányában.
Először,
mikor
beléptünk, egy hosszú folyosóra
értünk, úgy tűnt, mintha sosem
érne véget. Az első teremben
hatalmasat ordítottunk, s a
visszhang
tizen-kétszer
verte
vissza a kiáltásunk. A következő
teremben
megfigyel-hettük,
hogyan szállították a felszínre
lovak segítségével a sót. Kár, hogy
szegény lovak hamar elpusztultak
a sötétség és a nehéz munka

„Az

idegenvezető mondta, hogy
ne nyaljuk meg a falat. Azért én
titokban megnyaltam, sós volt.”
(Orbána Alexandra, 7. D)

„A sóbánya szép volt, de én azt
élveztem a legjobban, hogy a
vallástanár néni mennyire félt.
Mikor a legmagasabban volt a
kabin, megpróbáltuk mozgatni, de
ő rögtön ránk szólt, hogy üljünk
le. Vagány volt.”

„A sóbányában minden tiszta
só volt. Tetszett, hogy lehet
mindenfélét
játszani.
Mi
biliárdozni szerettünk volna,
de a pasas nem szolgált ki
bennünket, mert félt, hogy
tönkretesszük az asztalt.”
(Moholea Cristian, 7. D)
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„Az

óriáskerék a sóbánya
közepén állt. Nyolcan
ültünk
egy
kabinba.
Nagyon lassan ment, de ez
jó is volt, mert lehetett
közben fényképezni és a
sófalakat nézni. Mi persze
hülyés-kedtünk...”
(Medgyesi Boglárka, 7. D)

„Az

óriáskerék mellett a
bowlingozás is tetszett, de
az igazi az volt, amikor
lementünk
a
tóhoz.
Gyönyörű látvány volt,
rengeteg
fényképet
készítettünk.” (Gazsi Enikő,
7. D)

I would like to live in a fantasy
world ,on a tropical island ,far away
from every day problems .In my perfect
world,robots would make all the jobs
for us ,humans would only relax anjoy
life and have fun .I would like… lay on
the sand ,swim ,do surfing and eat coca
-nuita.Because I love trevelling,I would
like to have a magic wand and to be
able to visit every country.I want for
free ,of course.I enjoy learning about

other people’s traditions.
If I lived in my
fantasy world, I would know
five foreign languages,I
would have a nice ,expensive
car and I would live in a
lovely house by the beach.
I would also like to have a
crystal ball to see what will
happen in the future and to be
able to do magic with it.
I would transform animals,I would help
sick people and I would make everyone
rich,healthy and happy.
Vlad Marcu, 7A

I love spring!
In spring we like to play with our
friends in the park. We run on the
street because it’s good for our hearts.
The birds are coming in our country.
We play with the butterflies. Spring is
beautiful! One day it’s sunny, another
day it’s wet.

Easter is coming! At Easter, the
day when Christ has risen, we eat many
eggs. The people and children say:
”Christ is risen!”. The answer is “He is
risen indeed!”. I love Easter Day because Easter Bunny comes and brings me
many chocolate eggs.
Have a beautiful spring!
Olimpiu Man, 5A
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VIII B
„O

clasă
care
nu-şi
exploatează potenţialul” spune doamna
dirigintă Griga Nora. „O clasă ca toate
celelalte, dar totuşi specială”, spunem
noi, cei 24 de elevi.
Din clasa a V-a am trecut prin
bune şi rele. Toate „grupuleţele”, râca
şi ura sunt spulberate o dată cu un test
sau o întâmplare mai mult sau mai puţin plăcută.
Ne ajutăm la teme şi teste iar ajutorul dat fiecărui
coleg ne face să ne simţim bine. Acţiunea „Let’s do it
Romania” la care am participat atât anul acesta cât şi anul
trecut ne-a unit, sfârșindu-se
cu o plimbare în parc şi cu
multe poze . Ne unesc micile
sesiuni de copiat, dar şi
campionatele de fotbal când îi
încurajăm pe colegii care dau
tot ce au mai bun şi ocupă
locuri fruntaşe. Le urăm succes şi anul acesta şi vom sta
cu sufletul la gură alături de ei. HAI 8B!!!!
Suntem deştepţi şi putem face orice, dacă vrem,
dar.... mai rar cu vrutul. Chiar dacă suntem răi, uneori şi profesorii râd la glumele şi
imitaţiile noastre. Mulţi fac diferenţe între noi, între noi şi alţii, noi continuăm să
triumfăm şi să persistăm. Poate că nu avem cele mai mari medii, dar excelăm, la
concursuri, la fotbal şi, bine înțeles, la prostii.
Aceştia suntem noi şi nimic nu ne poate doborî!
8B!!!!! “Cool guys and lovely girls” – Our English teacher.
Lisa Velimirovici, 8B
La un proces plictisitor din cale-afara, când
toți aproape că adormiseră, un bețiv exclamă către
procuror:
- Să mă pupi în fund !
- Afară !
- Nuuu ! Aici, să vadă toată lumea !
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Nicoleta Burca, 7A

VIII C
În
clasa
noastră
suntem 21
de elevi,
unul câte
u n u l
special şi
diferit în
felul său. Domnul diriginte, Alb
Victor, profesor de istorie şi
educație civică, a încercat în
nenumărate rânduri să ne
cizeleze comportamentul şi
firea, însă nu prea a fost
ascultat. Pe lungul drum de
patru ani, am pierdut şi
dintre colegi, dar, din păcate
ne-au
părăsit
şi
câţiva
profesori
îndrăgiţi.
Clasa noastră
este o mare
iubitoare de
cărţi....
de
joc, desigur.
Câteodată ne
cuprinde atât de mult emoția
jocului, încât nu auzim când sună
de oră, aşa că, unii profesori au ieşit
de
la
orele
noastre
cu
câte
trei,
patru
pachete
de cărţi,
sau chiar

Dar, materiile
ne preocupă şi în
pauze:
folosim
matematica pentru
a calcula unghiul cel
mai bun pentru
lovirea colegilor cu mere şi cornuri,
fizica pentru echilibrul şi forţa
gravitaţională de a sări de pe o bancă
pe alta, limba română pentru a
inventa noi cuvinte şi desenul pentru
a crea “opere de
artă”
cât
mai
frumoase pe şi în
bancă.
Când vine
vorba de note,
suntem împărţiţi
în grupe. La teste
mulţi scriu ce le
trece prin cap,
indiferent de materie şi subiect. De
aceea, ne amuzăm de fiecare dată
când un profesor corectează testele în
clasă. Avem ocazia să aflăm noi
termeni, noi idei şi descoperiri
personale.
Ne place să ne implicăm în
activităţi colective şi distractive, să
mergem în
excursii cu
alte clase şi
să
ne
distrăm cu
profesorii.
Aşteptăm
c
u
nerăbdare
începerea vacanţei de vară, şi suntem
curioşi să vedem ce ne rezervă
Sandrina Sere, 8C
viitorul.

O blondă vine la doctor cu urechile roșii. Doctorul întreabă:
- Ce s-a întâmplat cu urechea dumneavoastră?
Blonda zice:
- Călcam rufele când a sunat telefonul și din greșeală mi-am pus fierul de călcat
pe ureche.
Neconvins, doctorul:
- Ș i, cu urechea cealaltă, ce s-a întâmplat ?
- E..., a mai sunat o dată!...
Nicoleta Burca, 7A
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VIII D
Clasa a
VIII-a D este
alcătuită
din
şaptesprezece
elevi. Suntem
ca o familie.
Ne înțelegem
foarte bine şi
ne pare rău că
ne
vom
desparţi curând, dar vom ţine rugăm.
legătura. În aceşti patru ani am
strâns foarte multe amintiri
frumoase. Avem note diferite,
unii mai bune alți mai rele, ca în
orice clase. Cu profesorii ne-am
înţeles foarte bine şi ne va fi dor

nostru,
domnul
profesor Pop Ioan, este
cel mai bun diriginte,
deoarece ne sfătuieşte
mereu să facem numai
bine, să învăţăm şi să
fim cuminţi la şcoală şi
acasă. Profesorii sunt
foarte înţelegători cu
noi şi ne ajută când îi

Uneori au fost mai severi cu
noi, dar au făcut-o pentru binele
nostru, predau foarte bine, iar acest
lucru ne va ajuta mult în liceu.
de şcoala generală.
În săptămâna ″Şcoala altfel″ Orele noastre preferate sunt
am fost la Vârciorog unde ne-am pauzele:). Când sună de pauză
distrat foarte bine. Dirigintele mergem afară, în curtea şcolii, sau

Aşteptăm cu nerăbdare ultimul
sunet de clopoţel, dar în acelaşi
timp cu tristeţe, căci vom părăsi
şcoala în care ne-am simţit aşa
bine timp de patru ani. O să ne fie
dor de dirigintele nostru şi de unii
profesori. Sperăm să luăm cu bine
examenele, să intrăm la licee bune
şi de acolo la facultate.

Andrada Tulbure, 8D

Ţesuturile vegetale sunt ascuţite la rădăcină, sunt
- You want to be astronaut?
păstrăţoase și comerciale!!!!
- No, because they have scutece.
Din lemn iese seva brutală care arată ca nişte sticle.
Present Perfect Continuous se
Celula vegetală ne poate învăţa cum trebuie să
formează astfel: Subiect plus verb
mâncăm sănătos.
sau has.
Portocala este o celulă!!!
-De la ce vine
La poartă, la Vitoria a venit un cioban care i-a
"been"?
curăţat hornul. După aceea a stat cu Vitoria la masă -De la Mister Bean.
şi au mâncat înpreună. (povestire Baltagul)
I have my mom
Munții Pedurio Craiului (=Pădurea Craiului)!!!
cleaned once a
Propoziţia 1 este subiectivă atributivă!!!
week.
...Dacă determină un verb are funcţia de predicat?!
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VIII. E

Clasa noastră a fost din totdeauna foarte veselă şi bine dispusă. Acum suntem 14 elevi în clasă, dar
consider că nu numărul elevilor, ci elevii însuşi contează cu adevărat. Între noi s-au legat prietenii foarte
puternice. Desigur, ne-am şi certat, dar mereu am reuşit să trecem peste şi să formăm o clasă unită, în
adevăratul sens al cuvântului.
Mereu am adorat să ne distrăm şi să facem excursii, de aceea ne-am bucurat foarte mult când am
auzit de săptămâna „Şcoala altfel”. În perioada cuprinsă între 2-6 aprilie, colegii mei s-au distrat de
minune. Absolut toţi elevii au declarat că s-au simţit foarte bine în fiecare zi, în special joi, când au vizitat
Salina din Turda. Excursia a durat toata ziua, deci se înţelege faptul că la sfârşitul zilei colegii mei au fost
destul de obosiţi.

Mi-aş fi dorit extrem de mult să merg și eu în excursie, dar n-am reuşit deoarece am fost plecată la
Olimpiada de Limba română (faza naţională) organizată la Târgu Jiu. Mi-a plăcut foarte mult la Târgu Jiu,
dar totuşi le-am dus lipsa colegilor. La olimpiadă am obţinut locul al IV-lea, acest lucru datorându-se nu
doar mie, ci şi profesoarei mele de limba română, Creţiu Florica. Aş dori să-i mulţumesc pentru efortul şi
munca depusă. De asemenea aş dori să le mulţumesc şi colegilor, deoarece m-au susţinut şi m-au încurajat
enorm de mult.
În încheiere aş dori să afirm în numele meu şi în numele colegilor mei că ne va fi foarte dor de
această şcoală, deoarece aici am petrecut 8 ani din viaţa noastră. Am avut momente frumoase şi momente
grele, dar mereu am privit partea pozitivă a lucrurilor şi am încercat să obţinem rezultate cât mai bune la
şcoală, pentru ca profesorii noştri să fie mândri de noi.
Szatmári Evelin, 8 E
Un ardelean merge cu capra pe câmp:
- Ooo... prietene... unde mergi cu boul ăsta?
- Măăă... nu vezi că-i capră??
- Nu cu tine vorbeam, măăă... ci cu capra!
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special, TEPET, dar
nu numai ... din
cauza faptului că nu
au timp suficient,
le
tocesc
cu
picioarele și până
acum am adunat
350 de kg.

Acesta este sloganul
pentru care, noi, micii
reciclatori, încercăm să-l
desfăș urăm în perioada
Ianuarie - Iunie, cu scopul de
a recicla PET-urile pentru a
reduce consumul de energie al
planetei.
În fiecare marți, grupul
cercului de geografie adună
PET-urile din toate clasele
după care unii copii se ocupă
de cântărirea lor, iar alții le
compactează cu un aparat

Chiar dacă pentru
alții munca pe care
acești copii o fac odată
pe săptămână li se pare
ceva plictisitor şi inutil,
pentru
noi:
Burca
Nicoleta,
Băbălai
Luminița, Marcu Vlad,
Coşuţiu Florela, Liberț
Roxana, Mădălina Codilă,
Duca
Flavia,
Robu
Andreea, Daiana Pop și
doamna
profesor
coordonator
Bîdiliță
Florina, este o muncă
plăcută. În majoritatea
timpului,
este
ceva
foarte
amuzant
și
distractiv.
Nu
neapărat munca pe
care o depunem este
distractivă și plăcută,
ci
noi
facem
atmosfera, cu glume și
mici
replici
hazlii.
Câteodată, în ajutorul
nostru vin și alți copii,
care ne ajuta să
tăbăcim PET-urile şi
ne amuză de multe ori
cu micile lor pozne .
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Adunând și compactând PET
-urile, școala noastră participă la concursul național
ŞCOLI PENTRU UN VIITOR

VERDE

-

EDUPET

2012, iar clasele care au
adunat

cele

mai

mari

cantități vor fi premiate la
sfârşitul anului şcolar.
Nicoleta Burca, 7A

Starea mediului
înconjurător

depinde

numai şi numai de noi.
Ne afectează viaţa şi
sănătatea

noastră.

Tema ,,Un mediu curat’’
ar trebui să fie o
deviză

pentru

fiecare cetăţean
al lumii. Este ne-

Şcoala
cu
clasele I-VIII Nr. 16 se ocupă
cu diferite proiecte în legătură
cu aceasta. Împreună cu
doamna profesor Bîdiliţă Florina, trei eleve au vizitat
Agenţia pentru Protecţia Mediului. Elevii au realizat desene pe care le-au expus în
Colţul Verde, în Agenţie.

voie de multă atenţie, dar şi de
responsabilitate
pentru a păstra
Planeta curată şi
îngrijită. Toţi cetăţenii
merită să locuiască într
-un mediu curat, să bea

Putem spune că suntem
mândri că eleviilor le pasă de
mediu şi vor să se implice în
cât mai multe proiecte.

apă curată şi să respire
aer curat.

NU UITA SĂ...RECICLEZI!
1.Ce este reciclarea?
Reciclarea este prelucrarea obiectelor pentru
refolosire.
2.De ce trebuie să reciclăm?
Reciclarea reduce cantitatea de deşeuri ce trebuie
depozitată în gropi de gunoi, fiecare tonă de hârtie
reciclată salvează 17 copaci, reciclarea previne
distrugerea habitatelor naturale ale animalelor, a
biodiversităţii şi previne eroziunea solului etc.
Nicoleta Burca, 7A, Elena Boldor, 5B
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„Echipa Eco“ a Şcolii Nr. 16
După cum unii ştiţi
deja, clasele a VI-a, a VII
-a şi a VIII-a au ieşit
afară, pentru a înfrumuseţa părculeţul din faţa
şcolii. Băieţii sapă, iar
fetele plantează şi îngrijesc florile.
În fiecare oră de Cultură Civică, mai puţin atunci când plouă, doamna professor Maria Chivari ne scoate afară pentru a îngriji
părculeţul.
La sfârşitul anului şcolar fiecare elev va primi
câte o notă foarte bună pentru activitatea şi efortul
depus în părculeţ.
Este minunat să muncim împreună, deoarece înveselim mereu atmosefra cu glumele noastre!
Luminita Băbălai, Nicoleta Burca, 7A

Focul
Se lasă înserarea peste micul sat din inima muntelui. Bătrânul
clopot al bisericuţei de lemn anunţă sfârşitul altei zile.
Pe poteca îngustă care coboară dinspre păşunile groase ale
muntelui, se aud tălăngile vacilor care vin alene înspre sat,
încărcate cu bogăţia laptelui.
Dinspre case, vântul împrăştie mirosuri dulci de cozonac şi
pâine proaspăt scoase din cuptor.
Lumina trandafirie a blândului apus, învăluie totul şi creează
un peisaj parcă desprins dintr-un basm.
Pământul e adâncit într-o
odihnă neclintită, miriştile
scânteiază
singuratice,
luminate de ultimele raze ale
soarelui.
În lacul care îşi aşterne
faţa umedă, muntele îşi
potriveşte perniţele din nori.
Întreaga natură este
pregătită pentru o noapte
bine meritată!
14

Oana Sîncelean, 7A

Baltagul… la Teatrul Regina Maria
Luni, 20 Inuarie 2012, clasele a VII-a şi a
VIII-a, din Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 16, au mers
la Teatrul Regina Maria din Oradea, însoţiţi de
doamnele profesoare de limba şi literatura română:
Budurean Tatiana, Creţiu Florica, Ursan Dorina,
Fűrtős Daniela şi de doamna profesor de geografie
Bîdiliţă Florina, pentru a viziona piesa de teatru
„Baltagul“ de Mihail Sadoveanu.
La ora 10:00 am pornit din faţa şcloii
îmbarcaţi în trei autocare. În fiecare autocar erau
câte două clase.
Când am ajuns în sala de teatru, am fost
uimiţi să vedem că nu eram singurii care am mers
în acea zi la teatru.
Sceneta a fost uimitoare şi nu o să uităm
nicodată ziua aceea. Toţi elevii au spus că piesa de teatru a fost foarte
interesantă, mai ales cei din clasele a VIII-a, deoarece anul acesta ei
studiază aceasta operă.În timpul spectacolului, unii elevi doreau să
facă poze fără bliţ, iar alţii se chinuiau să înţeleagă ceea ce spuneau
actorii.
Vlad Marcu, Luminiţa Băbălai, 7A

Înşir-te mărgărite
Micii actori de la Şcoala cu
clasele I-VIII Nr.16 au prezentat
în data de 5 aprilie noua lor scenetă la care au muncit timp de un
semestru.
Elevii au pus în scenă basmul "Înşir-te mărgărite " de Victor Eftimiu. Spectatori au fost copiii din clasele a V-a A, a V-a B şi a VI-a C, însoţiţi de diriginţi.
Spectacolul a fost
coordonat de către
doamna profesor
de limba română,
Furtos Daniela, care a petrecut multe
ore la repetiţiile,
alături de elevi pentru a realiza acest eveniment.

Actorii care au prezentat
această scenetă sunt elevi în
clasele a V-a A, a V-a D, a
VI-a C, aVII-a B, a VII-a
C, a VIII-a B, a VIII-a C,
care au fost dornici să participe la trupa de teatru a
şcolii, "Micul
Actor" şi să
muncească,
pentru ca visul lor de a
juca pe scenă
să se împlinească, încetul cu încetul.
Emoţiile
nu i-au copleşit pe micii actori, ei s-au descurcat
şi au reuşit să prezinte sceneta fără întreruperi.
Deoarece este întotdeauna loc de mai bine,
spunem că această prezentare a fost bună, şi îi
felicităm pe actorii şcolii noastre şi sperăm ca pe
viitor să ne mai încânte cu astfel de scenete, din
ce în ce mai frumoase.
Sandrina Sere, 8 C
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Cu ei ne mândrim...

De-a lungul anului, şcoala noastră a avut rezultate foarte bune atât la
învăţătură, cât şi la concursuri şi olimpiade.
Pentru a vă demonstra acest lucru, vom aminti numele câtorva elevi care au
participat la diferite concursuri.
Kis Vanesa, a 6-a A, „Godrius”, „Cangurul Franceză”, „EuroŞcolar”- Locurile I;
Oana Ardelean şi Fodor Diana, a 6 –a
A, „Concurs de muzică”, Locul I;
Marcu Vlad şi Coşuţiu Florela, a 7-a
A - „Concurs de muzică”, Locul I;
Echipajul clasei a 8-a A format din:
Costea Roxana, Manuil Alexandra,
Marcu Patricia, Vinţeler Andrei, Nan
Tudor
au
câştigat
Locul
I,
reprezentând şcoala noastră la concursul de cultură generală „Ne merge mintea”;
Crişan Andrada şi Farcaş Giulia, a 6-a A, Concursul „EuroŞcolar”, Locul II
Marcu Vlad și Robu Andreea, a 7-a A, Concursul Internațional Muncă și creație
pentru un viitor durabil, Locul II
Costea Antonia, a 6-a B, Concursul „Cangurul Engleză”, Locul II
Man Olimpiu, a 5-a A, „Concurs de muzică” - Locul III
Fulop Andreea, a 7-a C, „Concurs de muzică”- Locul III
Balint Bianka , a 8-a E, „Concurs de muzică”- Locul III
Vasarhelyi Roxana, a 8-a B, Concursul
Internațional Muncă și creație pentru un
viitor durabil, Locul III
Oniţa Ionuţ, a 5-a A, Concursul
„Comunicare” - Menţiune
Băbălai Luminiţa, Burca Nicoleta şi Marcu
Vlad, a 7-a A, „Concurs Interjudeţean de
Geografie „Terra Nostra”- Menţiune.
Luminiţa Băbălai, Vlad Marcu, 7A
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Timpul merge înainte, dar amintirile rămân
Ne-am gândit să facem un articol special
pentru una dintre profesoarele favorite din
şcoală, care din păcate ne va părăsi la anul.
Prin intermediul acestui articol, vrem săi mulţumim doamnei profesor Griga Nora
pentru tot ce a făcut pentru noi şi pentru tot
ce ne-a învăţat.
Ne bucurăm că
am avut ocazia sa fim
elevii dânsei şi că am
putut învăţa o limbă interesantă şi
complicată, precum franceza.
De curând a fost ziua de naştere a doamnei profesoare. Desigur, nu a fost uitată de
elevi. A avut parte de o mare surpriză din
partea clasei a VII-a A, dar şi de la elevii din
alte clase.
Celor care au mai rămas în şcoală le vine greu să creadă, că în
septembrie nu o vor mai vedea pe doamna profesor Griga intrând în
clasă, veselă şi dornică să transmită buna dispoziţie celor din jur.
Parcă ieri a intrat pentru prima dată în
clasă şi ne-a învăţat să spunem cum ne numim,
în limba franceză. Dar timpul trece, iar noi
vrem să-i urăm doamnei profesor Griga mult
succes în viitor şi sperăm să fie la fel de iubită
şi respectată

în viitoarea şcoală. Iar noi, în

inimă o vom purta şi ne vom aduce aminte de ea
când vom auzi limba franceză.

M

a
e
m
a
am

Sandrina Sere, 8C, Luminiţa Băbălai, 7A

Mama mea e-ntotdeauna,
Harnică ca o albină.
De cu seara pană-n zori,
Ea munceşte pentru noi.

Părul negru, ochi căprui
Par desprinşi dintr-o poveste.
Pielea cea catifelată,
Seamănă cu o ciocolată.

Pentru mine-ntotdeauna
Ea e un exemplu bun,
Faţa ei sculptată-n gheaţă,
Aş vrea să o văd pe viaţă.
Chiar de-i bună, chiar de-i rea,
Asta este mama mea.
Ne iubeşte, o iubim,
Şi cu asta ne mândrim!
Dan Budiuri, 6A
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Micii artişti din corul şcolii,
au participat la un concurs organizat la liceul Greco-Catolic. Juriul a
fost impresionat de copiii care s-au
străduit să dea ce este mai bun din
ei. Au fost îndrumaţi de doamna
profesoară Lucaks Annmaria, care a
luat din timpul ei şi s-a ocupat cu
mare interes de acesti tineri talentaţi. Pe viitor, sperăm să obţinem
Vlad Marcu, 7A

rezulate din ce în ce mai bune.

O zi pentru muzică
În data de 24 februarie, elevii Şcolii cu
clasele I-VIII Nr. 16, au avut ocazia de a
participa la un concert instrumental. Au avut
plăcerea de a participa la acest eveniment copii
din clasele a VI-a A, a VIII-a A, a VIII-a B, a
VIII-a C, însoţiţi de doamna profesor Lukács Annamaria. Elevii
au
fost
fascinaţi de cei doi cântăreţi care au
prezentat diverse instrumente de
suflat, au spus poveştile acestora şi, de
asemenea, au cântat la ele.
Pentru a ajunge la timp, plecarea s
-a făcut din faţa şcolii cu o oră înainte
ca evenimentul să înceapă. Ajunşi la
Filarmonica de Stat, am intrat in linişte
şi ne-am aşezat la locurile stabilite.
Timp de o oră jumătate, cât a
ţinut concertul, elevii au fost cuminţi, liniştiţi şi captivaţi de cele văzute şi
aflate. Unii nu eram pentru prima dată la un astfel de concert şi sperăm că vor
urma şi altele, fiind doritori de a afla mai multe despre lumea captivantă a
muzicii.

Sandrina Sere, 8C
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Anorexie şi Obezitate
Cele 2 extreme
A n o r e x i a
nervoasă
constă
într-o
tulburare de alimentare cu
implicaţii
fizice
şi
emoţionale. O persoană cu
anorexie
prezintă
o
greutate mult sub limita
greutăţii
standard,
impunându-și limite drastice
pentru
cantitatea
de
alimente pe care o consumă, având o imagine
distorsionată
a
corpului.
Anorexia poate duce la deces şi este
generată de factori: nutriţionali (deficitul
de zinc), psihologici (depresie, autoapreciere
scăzută,perfecţionism)
şi
sociali
(promovarea formei ideale feminine slabe).

Obezitatea
înseamnă
peste

serioase

greutate mică;
unghii

corp

asupra

Este cauzată de doi factori simpli - o
dietă nesănătoasă (în mod tipic prea bogată
în zaharuri şi grăsimi) şi lipsa exerciţiului
fizic.
Pot apărea probleme cu articulaţiile şi
probleme osoase, dureri de cap şi tulburări
de vedere, ameţeli şi performanţe slabe în
timpul zilei, diabet. Există şi efecte
psihologice, care duc la o slabă încredere în
sine.
Studiile
efectuate
arată
că
obezitatea este
pe
cale de
a
deveni
o epidemie modernă. Mulţi copii peste
greutatea normală au părinţi ce se află în
aceeaşi condiţie— acest lucru denotă faptul
că este vorba de un stil de viaţă al familiei.
Pentru a verifica dacă sunteţi obez
trebuie calculat indexul de masă al corpului
(IMC) prin următoarea formulă: greutatea (în
kg.) este împărţită la înălţimea (în metri) la
pătrat.
Evitaţi să începeţi imediat o dietă
agresivă.
În
locul
acesteia
încercaţi

restricţia consumului de alimente;

aprecierea
propriului
şi supraponderal;

greutatea

sănătăţii.

frica intensă de a câştiga în greutate;

şi

mult

la care există implicaţii

Simptome:

uscată

fi

normală, până la nivelul

Fiind o boală psihologică, cel mai
bine este să contactăm un psiholog, dar ne
pot ajuta și psihiatrul, nutriţionistul sau
dieteticianul.

păr fragil, piele
sfărâmicioase;

a

ca

un program de exerciţii istovitor.

Nu

fi

indiferent!

I

Dacă un coleg de-al tău prezintă

M
C

<18 Subponderal

18-24,9
Normal

25-29,9
Supraponderal

30-34,9
Obezitate
Grad I

35-39,9
Obezitate Grad
II

40
Obezitate morbidă

Alexandra Manuil, 8A
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Pogorârea Sfântului Duh
În fiecare an, după cincizeci de zile de la
Paşti, se sărbătoreşte Pogorârea Sfântului Duh sau
Rusaliile. Aceasta se mai numeşte şi Cincizecimea,
de

la

cuvântul

rosalia

latin

(trandafir).

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh este una
dintre marile sărbători creștine numite praznice
În ziua Cincizecimii, Apostolii
se aflau la Ierusalim. Pe la ora 9,
„s-a făcut un vuiet ca de suflare de
vânt.“ Duhul Sfânt a coborât peste
Apostoli, peste mulţimea de oameni
adunată la Ierusalim, dar şi în lume,
aşa cum Hristos a promis.
Apostolii au început să vorbească în limbi
străine, astfel încât străinii prezenţi la
Ierusalim au înţeles mesajul propovăduit.
Apostolul Petru a ţinut o cuvântare
impresionantă, în urma căreia trei mii de
oameni au crezut în Hristos, au vrut să devină
„ai lui Hristos“ şi s-au botezat.
Astfel a luat naştere prima comunitate
de creştini, adică Biserica.
Îmbrăcați de acum cu putere de sus,
Apostolii au mers în toată lumea, făcându-L
cunoscut pe Hristos tuturor.
Luminița Băbălai, 7A

Mama

Există o fiinţă-n lume
Care poartă acest nume
Ea e mama salvatoare
Zâmbăreaţă, silitoare.

Mama este cea mai bună
Că e soare, că e lună.
Mama este drăgăstoasă
Ea mereu este frumoasă.

Mama m-a născut pe mine,
O iubesc şi asta-i bine
Ea mă face un om cult,
O iubesc atât de mult!
Andrei Luca, 6A
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Jocuri de religie

Luminiţa Băbălai, 7A
Dragă mamă,
Îţi scriu această scrisoare pentru a-ţi mulţumi pentru bunătatea, respectul şi iubirea
ta faţă de lumea din jurul tău.
Tu eşti dulce şi bună şi ai face orice pentru mine, dar eu nu te pot răsplăti decât cu
iubirea mea.
Când ne priveşti şi soarele ţi-ar zâmbi, atât de sclipitori îţi sunt ochii, ca şi văpaia din
sufletul meu. Îţi spun sincer, îmi pare rău dacă te-am jignit vreodată, inima îmi bate tare, ca
o pompă, neîncetat. Obrajii tăi rumeni îi sărut acum, ca să ştii ce simt atunci când te ating şi
te îmbrăţişez călduros.
Zâmbetul tău dulce mă îmbie la tristeţe atunci când nu sunt lângă tine. Uitându-mă la
portretul tău, când sunt singură, lacrimi depun pe al meu obraz şi-mi amintesc de timpul
frumos petrecut cu tine.
În gândul meu vei fi mereu, al tău glas dulce ţi-l voi auzi doar eu. Părul tău parfumat
mă va mângâia, iar buzele tale mă vor săruta!

Oana Ardelean, 6A
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Topul melodiilor:
1. Connect-R — Vara nu dorm
2. Lala Band —Antidrog
3. Lady Antebellum — Need you now
4. Limfo — Party Rock Anthem
5. David Guetta ft. Nicki Minaj — Turn on me

Top artiști:
1. Lala Band
2. Connect-R
3. Rihanna
4. Fuego
Vlad Marcu,
Alexandra Crainic, 7A

Brazilia a primit numele actual de la o nucă?
Jungla Amazonului produce mai mult de 20%
din oxigenul planetei?
Cangurul nu poate să sară, să se desprindă de
la sol, decât dacă coada îi atinge pământul?
Elefantul este singurul mamifer care nu poate
sări?
În ciuda greutății sale impresionante, un urs
grizzly poate alerga la fel de rapid ca și un cal
obișnuit?
Corpul uman produce zilnic un miliard de
celule roșii?
Nicoleta Burca, 7A
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Eurovisionul a trecut şi se
pare că nici de aceast dată
România nu a luat podiumul. Mandinga, a 14-a echipă intrată
în concurs, s-a clasat pe locul 12 cu 71 de puncte.
Pe locul I, s-a clasat
faimoasa melodie a Suediei
„Euphoria”.
Elena şi băieţii de la
Mandinga au muncit foarte
mult şi au dat tot ce au putut pentru a face o Românie
întreagă fericită, dar votul geopolitic nu a dispărut din Europa. Îi felicităm pe cei de la Mandinga pentru strădania
lor. Anul viitor, Eurovisionul

este

organizat în
Suedia.
Vlad Marcu, 7A
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În România, Ziua
Internațională a Copilului este
sărbătorită la 1 Iunie, dată preluată de
aproximativ 30 de state de la
China și SUA. În alte țări, copiii se
bucură de avantajele acestei sărbători
la date diferite:
Argentina — a doua duminică din luna August.
Australia — în prima duminică din luna Iulie.
Ungaria — ultima duminică al lunii Mai.
Cuba — a treia duminică din luna Iulie.
Germania — de la reunificarea Germaniei se
sărbătorește în data de 1 Iunie din timpul RDG-ului
și 20 Septembrie, sărbătoarea R. Federale Germania.
India — 14 Noiembrie.
Japonia — 5 Mai.
Mexic — 30 Aprilie.
Polonia — 1 Iunie.
Republica Moldova — 1 Iunie.
Turcia — 23 Aprilie.
Brazilia — 12 Octombrie.
Bulgaria — 1 Iunie.
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Noi, cei care am
muncit pentru
acest număr, vă
spunem „La Mulţi
Ani!” și …
Vacanță plăcută!
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Vă aşteptăm pe toţi cu sugestii şi informaţii în clasa a VII-a A sau pe
e_mail: focus_or@yahoo.com.
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