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Din nou la şcoală 

Zi însorită de toamnă, 16 septembrie 2013. Prima 

zi de şcoală a fost un prilej de bucurie pentru noi. 

Cu mari emoţii am păşit în curtea şcolii, pe terenul 

de sport, aflat încă în renovare, alături de părinţi, bunici, 

fraţi şi surori. Ne-am reîntâlnit cu foştii colegi şi doamna 

învăţătoare. 

Ne-am privit curioşi, să vedem dacă am mai 

crescut, şi am început să depănăm amintiri din vacanţă. 

 

 

Ne-am aşezat în careu pentru festivitatea de 

deschidere a  noului an şcolar. După intonarea Imnului de 

stat al României, au luat cuvântul domnii directori, domnul 

primar, domnul poliţist, iar preotul a ţinut o scurtă slujbă 

de binecuvântare. 

Am plecat cu toţii spre sala de clasă. Acolo am 

descoperit noile manuale, orarul, un pliant informativ şi 

dulciuri. 

 
Când doamna învăţătoare ne-a întrebat în ce 

clasă suntem, unii au răspuns că ne aflăm în clasa I, alţii 

au răspuns corect: în clasa a II-a. Apoi am izbucnit cu 

toţii în râs. 

Da, am trecut în clasa a II-a şi suntem foarte 

fericiţi ! 

   Teona Iordache, cl. a II-a 

   Bianca Ciubotă, cl. a II-a  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Lucrări cu frunze - clasa a IV-a 

 
            Valeriu Ungureanu          Paula Andreş                                   Alina Cobuz                           Sabina Diaconescu 
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PRIMA ZI DE ŞCOALĂ 

E toamnă. Frunzele ruginii au început să se 

aştearnă formând un covor multicolor şi foşnitor sub paşii 

mărunţi ai elevilor. Cu toţii ne îndreptăm spre terenul de 

sport, chiar dacă a început să picure încet.  

Este o zi foarte aşteptată de toţi copii. După 

terminarea festivităţii de deschidere a anului şcolar, ne 

îndreptăm spre sala de clasă. Clopoţelul a sunat, iar pe 

bănci ne-au aşteptat noile manuale şcolare. 

Îmi place la şcoală pentru că aici învăţ să citesc, să 

scriu, să decupez, să colorez, să socotesc  şi să cânt.  

La şcoală am mulţi prieteni pe care i-am revăzut. 

Prima zi de şcoală este de neuitat ! 

  Andreea Maxim, cl. a II-a 

 

 
Amintire din vacanţă – La munte 

 

 Îmi plac drumeţiile. Cel mai mult îmi 

place să merg la munte. Aerul este curat, în 

jur este linişte. 

Muntele este cea mai înaltă formă 

de relief. Acolo se găseşte floarea de colţ şi 

multe animale sălbatice. 

 În vacanţa de vară am fost cu tata pe 

vârful Budacu. Am plecat cu maşina. Drumul 

a fost lung. A durat cam o oră. Afară era 

foarte cald. Am urcat cu maşina până în 

vârf. Sus pe munte am găsit o tufă cu afine. 

Tata mi-a arătat care afine nu se mănâncă. 

Prin iarbă am găsit şi nişte cosaşi verzi şi cu 

picioarele lungi.  

 Am mers la o stână în apropiere. 

Acolo erau multe oi şi toate erau bine păzite 

de nişte câni uriaşi. Ciobanii ne-au arătat 

cum se face brânza. Pe acoperişul stânei am 

observat un panou solar. Tata mi-a spus că 

panoul produce curent electric. 

 Când am intrat în stână era mult 

fum, prin care am zărit paturile ciobanilor 

din lemn, acoperite cu ţoale din lână. 

Pe masă era multă brânză şi ciobanii ne-au 

poftit să mâncăm balmoş. 

 În jurul stânei am găsit ciuperci roşii 

cu puncte albe, pe care aş fi dorit să le 

culeg. Tata m-a atenţionat că acele ciuperci 

sunt otrăvitoare şi se numesc pălăria 

şarpelui.  

 Am pornit spre casă. Pe drum am 

zărit o vulpe cu coada mare şi stufoasă, apoi 

am oprit la Borcut – apa minerală din 

localitatea noastră, foarte sănătoasă. 

 Eram foarte obosiţi. 

În sfârşit, am ajuns acasă.  

Ce lucruri minunate am văzut ! 

 

Matei Ruscanu, cl. a II-a 
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Pregătiri de toamnă 

 

 M-am trezit de dimineaţă pentru a merge cu mama în 

piaţă. 

 -Ce vom cumpăra astăzi ? am întrebat eu. 

 -Legume şi zarzavaturi. Ne pregătim pentru iarnă încă 

din toamnă, spune mama. 

 În piaţă lume multă, multă ... încărcaţi cu saci, sacoşe 

... unii vin, alţii pleacă... 

 Mama a cumpărat: varză, castraveţi, roşii, pepeni mici 

şi gogonele. Oare ce va face cu toate acestea ? mă 

întrebam eu în gând. 

 Nu a fost niciun secret ! A trebuit să pun umărul la 

muncă. 

 Mama a făcut din roşii suc de roşii. 

 -Mami, sucul  a ieşit foarte bun ! spun eu lingându-mi 

buzele. 

 Aduc din beci un butoi, apoi un borcan. 

 În butoi aşezăm varză, gogonele şi pepenii mici, iar în 

borcan castraveţii. Mama prepară saramura pe care o 

toarnă peste legume. 

 -De ce murăturile sunt acre ? o întreb eu. 

 -Pentru că aşa trebuie să fie...murate ! 

 Şi aşa am aflat cum se pregătesc de toamna pentru 

iarnă ... murăturile. 

    Remus Butnaru, cl. a II-a 
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Concursul judeţean de creaţie plastică 

„TOAMNA- BOGĂŢIE ŞI CULOARE” 

Ediţia I - noiembrie, 2013 

Expoziţia cu lucrările elevilor  

 

 

       

 

 Participanţi: 288 elevi din judeţul Neamţ şi din alte 22 de judeţe din ţară. 

 Mulţumim tuturor elevilor şi cadrelor didactice care au participat la concursul organizat de şcoala 

noastră. 

 S-au publicat lucrările care au primit Premiul I. 



Universul micilor şcolari Nr.2/ 2013 

 

4 

 

Premiul I – judeţul Neamţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     
Câmpean Teodora            Cercelaru Cătălina              Pintilie Elena- Iuliana          Munteanu Eduard               Luchian Magdalena 

Clasa a IV-a /Coord. Ungureanu- Paşcău Gabriela    Coord. Atomei Gabriela Ramona      Clasa a II-a / Coord. Trofin Laura 

Şc. Gim. Nr. 1 Bicaz                                                    Şc. Gim. Nr. 2 P. Neamţ                  Şc. Gim. Drăgăneşti 

 
 

 

  
Ghiuţă Mihaela, cl. a III-a        Băcăoanu Alis, cl. a IV-a      Popa Alexia, cl.a IV-a   Botizatu Bianca-Karin, cl.a IV-a Bârsan Marian, a II-a                                                                            

Coord. Nicoleta Iamandeia       Coord. Mihaela Moraru        Coord. Smerea Dana       Coord. Caraiman Elena        Coord.  Plai Mihaela                                                      
                           Şc. Gim. „Ion Creangă”                                                              Şc. Gim. „Mihai Eminescu”, Roman                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       Iorga Ana-Maria, cl. I      Ciobanu Georgiana, cl. a II-a      Lăpuşneanu Daria, cl. I    Rusu Mario, cl. a III-a  Popescu Lavinia, a III-a 

Coord.  Bordeianu Mihaela           Coord.  Miron Elena              Coord. Sadici Adela     Coord. Burlancea Anişoara   Adăscăliţei  M. 

                                               Şc. Gim. „Mihai Eminescu”, Roman                                        Şc. Gim. Mădei        Liceul Teoretic Roznov                                                                     
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Ilie Cristiana                              Catană Emanuel                             Ostahi Gabriel                Aniţei Elena Bianca, cl. a III-a 

                                                     Clasa a III-a / Coord. Muraru Maria                                                         Coord. Mihalache Mariana 

                                                             Şc. Gim. Slobozia- Roznov                                                   Şc.„Grigore Ghica-Vodă”, Tg. Neamţ 
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          Ioniţă Andreea                   Răşchitor Antonia         Pintilie Anastasia            Dandu Alina Ioana            Hideg Bianca 

                               Clasa a II –a / Coord. Asăvoae Elena                                               Clasa a II –a / Coord. Dandu Angela 

                            Şc.  Gim. „Constantin Panţiru”, Grinţieş                                                   Sc. Gim. Nr 2 Bicaz Chei 

  

          Ilieş Cosmin                         Dediu Constantin         Cucoş Ana Denisa       Movilă Ştefan, cl. a II-a       Tanislav Răzvan 

                                          Clasa a IV-a / Coord. Luca Elena                                  Coord. Pralea Carmen   Coord. Handaric Ştefania 

                                                Şc. Gim. Nr 1 Răuceşti                                             Şc. Gim. Timişeşti            Grădiniţa Toşorog 

 

   
         Barb-Dudan Ionuţ            Ionaşcu Dana                   Gehănar Georgiana             Ciubotă Mihaela                 Spătărescu Bianca                              

                         Coord. Handaric Ştefania                       Clasa Pregătitoare/ Coord. Gheorghiu Luminita                   Cl. a II- a 

                               Grădiniţa Toşorog                                                       Şc Gim. Sabasa                                  Coord. Niţă Anişoara 

 

  
Buzdea Sofia, cl. a III-a             Peicu Bianca Denisa, cl. a III-a          Burlacu Crina            Balaşcă Alina            Dancă Denis 

                            Coord. Mihalache Mariana                Clasa pregătitoare/ Coord. Băisan Paula Camelia 

                 Şc.„Grigore Ghica-Vodă”, Tg. Neamţ                                                 Liceul Tehnologic Adjudeni 
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             Premiul I – alte judeţe 

 

        Olariu Iustina              Cîrjă Teodora 

          Clasa a IV-a/ Coord. Hopic Ana                Diaconu Denise, C.P.     Boldizsar Iulia       Coubiş Ana Maria     Atanasie Ana 

                       Şc Gim. Sabasa, Neamţ                       Şc. Gim.„Avram Iancu”                   Clasa a IV-a / Coord. Tonţa Dorina 

                                                                                              Alba-Iulia                                          Şc. Gim Frumuşeni, Arad                  

                                                                                  Coord. Păcurar Elena 

 

 

 

 

 

Ciobanu Ionuţ Gabriel               Ghidan Ianys, cl. a II-a        Palău Roberta Iolanda            Haidău Denisa              Bârgu Ioana 

Clasa I/ Coord. Enache Elena    Coord.  Pîtea Anca                Coord.  Docan Anca             Clasa a IV-a/ Coord. Karpfen Ramona 

Şc. Gim. Nr. 1 Mioveni            Şc. Gim. „Nanu  Muscel”       Şc. Gim. Tg. Trotuş                                                Loredana Teleagă 

                    Argeş                     Câmpulung  Muscel                       Bacău                             Sc. Gim. „Octavian Voicu”, Bacău 

  

 

    Jarca David, cl a II –a            Cosma Ioana Beatrice        Nistor Maya, cl a II –a      Serte Amalia, cl a III –a       Comşa Denisa, I  

Coord. Brezovszky Ramona   Cl. a III-a/ Coord. Sotoc Simona    Coord. Gavriş Dorina    Coord. Leucea Elisabeta   Coordonator, 

             Borza Ioana                   Şc. Gim. Nr. 2 Săbolciu                     Lic.Teoretic „Onisifor Ghibu”  Oradea        Brenci Emanuela 

C. N. „Mihai Eminescu” Oradea          Jud. Bihor                                                      Jud. Bihor                       Şc. Gim. Nr 15 Braşov                           

                   Bihor 

 

Gorbea Lorena, cl a II –a     Boşneagă Bianca                     Dicu Daria, cl. I             Petcu Andrada, cl a II –a       Rusu Alexandru 

Coord. Iosim Daniela          Coord. Dicu Mariana       Coord. Toderiţă Adriana   Coord. Pepelea Andreea    Coord. Chihaia Cristina 

Şc.„Fraţii Popeea”, Săcele  Şc. Gim. Nr 5,  Braşov      Colegiul Tehnic „Remus Răduleţ”, Braşov                 Liceul Teoretic Codlea 
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 Lazăr Mihai                       Jradi Maryam                Dinu Andreea       Radu Sebastian     Măgureanu Maria        Bozeanu Iuliana 

Cl. a II-a/ Coord. Chişlaru Manuela                     Cl. a III-a/ Coord. Gângu Alina         Coord. Grigore Mariana    Cl. a IV-a/ Coord. 

 Şc. „Luceafărul”, sector 5, Bucureşti                     Liceul  Teoretic  „Marin Preda”    Sc. „Petrache Poenaru”      Stanca Mihaela 

                                                                                                Bucureşti                                   Bucureşti          Sc. „Petrache Poenaru” 

 

        

 

Rotaru Nicoleta      Ferăscu Claudiu     Măgureanu Alexie   Khilburg Roxana, cl. a IV-a   Suciu Camelia, CP      Iancu Selena Iulia 

                      Cl. a IV –a/ Coord. Stroea Norica                 Coord. Goşa Gavrilă       Goşa Renate Margareta     Cl. I / Coordonator,  

                       Sc. „Petrache Poenaru”, Bucureşti                           Şc. Gim. Nr 1 Bocşa, Caraş-Severin                 Graszl Gerlinde 

                                                                                                                                                                     Lic. Bănăţean Oţelu - Roşu 

 

        

            

 

 

 

 

Radu Natanael, cl a III-a             Manu Bianca                Bistrianu Darius     Dumitru Nicoleta         Zanfirescu Robert, cl. I 

Coord. Graszl Gerlinde                Cl. a IV-a/ Coord. Codilă Monica          Coord. Drugărin Felicia     Coord. Rusca Mihaela Emilia 

Lic. Bănăţean Oţelu – Roşu         Liceul  de Artă „Sabin Păuţa”Reşiţa       Şc. Gim. Dognecea       Şc „Titu Maiorescu” Dulceşti      

                                      Jud. Caraş-Severin                                                 Jud. Caraş-Severin                       Constanţa      

 

 

 

           Anton Mălina                    Almăjan Emilia                 Dragomir Iasmina             Stanciu Raul, cl. a II-a             Frunză Delia 

                                         Cl. a IV-a/ Coord. Răduescu Maria                                          Coord. Stan Violeta                 Cl.  a IV-a 

                                  Liceul  Teoretic „Traian Doda”, Caransebeş                             Şc „Titu Maiorescu” Dulceşti     Coordonator, 

                                                                                                                                                    Constanţa           Diaconu Lăcrimioara 

                                                                                                                                                                Şc „Titu Maiorescu” Dulceşti      
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Barciuc Alexandru        Gencoglan  Reis Yunus Hakan    Calea Mara                 Stanciu Ştefan                     Voicu Rareş 

Clasa a II-a/  Coord. Ştefăneţ Elena/ Şc. Gim. „N. Tonitza”, Constanţa                 Clasa a III-a/  Coord . Herenciuc Rodica 

                                                                                                                                       Şc. Gim. „N. Tonitza”, Constanţa 

 

Ghiulai Teodora, cl.a III-a    Gica Bianca, cl. I       Constantin Maria, CP         Enache  Rareş, CP              Alexia Lăzăreanu, CP 

 Coord . Herenciuc Rodica    Hostina Maria          Coord. Babaşcu Elena         Coord. Cârnu Adela         Cooord.  Ionescu Iuliana 

             Şc. „N. Tonitza”, Constanţa                                                                               Şc. „N. Tonitza”, Constanţa 

 

 

Matei Ioana,  CP                                   Vesea Oana                      Indrie Patrik         Mateaş Alexia Elena      Iuhasz Pişcăran Fiona  

Coord.  Caragop Chiraţa                         Clasa a II-a/  Coord.  Mateaş  Marioara           Clasa a IV-a/  Coord.  Duma Alina 

Şc. „N. Tonitza”, Constanţa                                                        Lic. Teoretic „Onisifor Ghibu” Oradea, Bihor 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                              Grosu Nicoleta, CP        Grameni Carina, CP   Turtoi R. Mina 

                                                                                                                Coord. Botnaru Liuba; Coord. Ristea Rodica; Vasiloiu Roza  

                                                                                                                                      Grădiniţa ”Lumea poveştilor”, Constanţa 

 

                                                                                                                                         

Musa Selen, CP                           Telişcă Bianca, CP         Herenciuc Bianca, cl. I         Grecu Ioana, cl. a II-a   Butnariu Sandra,  III 

Coord. Lutaş Gherghina            Coord. Parasca Oltea                                                   Coord. Viorel Lungu 

         Grădiniţa ”Lumea poveştilor”, Constanţa                                                Studioul de artă „Rainbow”, Constanţa 

 

   
        Buhum Maria,  CP           Lupu Cezar, CP      Călin Andrei, CP 

    Coord. Nica Iolanda    Coord. Cecilia Ciucea   Coord. Sultana Caracota 

                                                                        Grădiniţa P.N. nr. 51 Constanţa 
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          Şerban Sonia                    Radu Andrei                      Pătraşcu Leya                      Andrei Miruna, CP          Costea Sabina, CP 

                                           C.P. / Coord. Mitrofan Evelina                                         C.P. / Coord. Rizea Alina;   Paraschiv Mariana 

                                                Grădiniţa „IQ” Constanţa                               Şc. „I. Constantinescu” Viişoara     Şc. „Miron Costin” 

                                                                                                                                                  Dâmboviţa                          Galaţi 

 

  Cojocaru Alin, CP             Crăciun Ioan Loredan, I    Belean Ana Maria             Moldovan Miruna        Cantoriu Cristiana, cl. II-a 

Coord. Paraschiv Mariana                                  Clasa a III-a / Coord. Şipoş Mariana                                                   Miron Bianca 

Şc. „Miron Costin”, Galaţi                           Şc. Gim. „Sf. Ilie” Zencani, Topliţa, Harghita                              Coord. Altam Aurica 

                                                                                                                                                      Lic.Teh.Valea–Seacă (Conţeşti), Iaşi 
 

                                                                                                                                                                                            

 

Stoica Tiberiu        Bezdedean Gabriela      Floruţă Andra, a II-a                 Necula Andreas, CP                Marian Dayana, a II-a 

Clasa I/C.P./ Coord. Răileanu Mariana       Coord. Ciociu Laura              Coord. Ciobanu Corina              Coord. Dobrinean Ligia     

     Palatul Copiilor şi Elevilor Ilvof        Şc. Gim. „Nichita Stănescu”    Şc. Corlăţeşti- Berceni      Şc. „Marcus Aurelius”, Creaca 
                                                                 Baia Mare, Maramureş                 Prahova                                         Sălaj  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Barbu Andreea                Antonescu Issabella            Zanfira Andrei            Cazac Mirela, cl. I               Rusu Ana Daria, cl. I 

Clasa a IV-a/ Coord. Ostafe Corina/ Şc „Andrei Mureşanu” Ploieşti            Coord. Balabasciuc Angelica      Coord. Rusu Liliana 

                                                         Jud. Prahova                                        Lic.Teh. „Vasile Cocea” Moldoviţa  Şc. Gim. Şerbăuţi 

                                                                                                                                                             Jud.  Suceava 
 

 

 

 

 

 

 

      Rusu Alexandra                       Marici Denisa     Samson Alexia, a III-a    Giosan Raluca, a IV a       Nacu Bianca, a II-a 

Cl. I / Coord. Rusu Liliana/ Şc. Gim. Şerbăuţi      Coord. Chelsoi Denisa Erika   Coord. Şipot Bogdan    Coord. Popescu Nicoleta 

                                 Jud.  Suceava                                                            Şc. Gim. Ciocăneşti/ Suceava 
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Şerban Marcela, cl. a II-a 

Coord. Pavlovici Pătruţ Maria      Ilinca Alesia       Haipl Christopher        Şuşoi Andreea       Stăuceanu Richard, cl. I 

Şc. Gim. Maşloc, Timiş                     Clasa a II-a /  Coord. Adriana Hallabrin                           Coord. Viuleţ Nelia  

                                                          Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Timişoara                Şc. Gim. de Arte „N. N. Tonitza” 

                                                                                           Jud. Timiş                                              Bârlad, Vaslui 

 

Arsenie Lavinia Ioana, a II-a 

Coord. Andrieş Gabriela Dana       Rogojanu Robert     Topală Luiza          Marhodin Sebastian, cl. a IV-a     Bîrlă Miruna, CP 

Şc. Gim. „Adrian Porumboiu”            Cl. a II-a / Coord. Raizu Alina             Coord. Buguleţ Gianina        Coord. Ţupă Valentina 

Muntenii de Jos, Vaslui                   Sc. Gim. „Stefan cel Mare”, Vaslui      Şc. Gim. „Cezar Botez” Cozmeşti,    Şc. Gim.Urecheşti 
                                                                                                                                       Jud. Vaslui                                 Jud. Vrancea  

 

Micul creator  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          În vacanţă 

 

În vacanţă m-am distrat 

Peste tot eu am umblat: 

Munţii am cutreierat, 

Apele le-am observat. 

 

Am trecut pe la bunici, 

În curtea lor eu m-am jucat. 

Am scris, citit şi colorat 

La cules de ciuperci am 

plecat. 

 

        Iustin Timar, cl. a II-a 

 

        Vacanţa mare 

 

Vacanţă, te-am aşteptat 

Ai venit ... şi-i minunat ! 

Ziua-i mare, cu mult soare, 

Bun venit, vacanţă mare ! 

 

Iată că ai poposit, 

Pe toţi ne-ai înveselit. 

De-acum, joc şi bucurie, 

Libertate, veselie .... 

 

Vom sări noi până seara, 

Ne-om distra noi toată vara 

Şi vom strânge floricele, 

Şi ne vom juca cu ele. 

 

Vacanţă, te-am aşteptat 

Ai venit şi ... ai plecat ! 

Rămânând în aşteptare ... 

Pân’ la vara viitoare ... 

 

   Niţă Tincă Elena, cl. a II-a 

 

                 Vara 

 

Vara este anotimpul meu preferat, 

Şi cel mai mult aşteptat ... 

Vara, şcoala s-a terminat, 

Şi nu mai avem de învăţat ! 

 

Noi suntem fericiţi, 

La bunici vom merge... 

Pe-afară alergăm 

Bucuria vacanţei  

Pe chipuri arătăm ! 

 

Dar totuşi,vacanţa 

Nu durează o veşnicie, 

Şi va veni iar 

Toamna cea pustie. 

Şi vom fi iar fermecaţi 

De şcoală şi de colegii 

Mult aşteptaţi ! 

 

Adela Aruştei, cl. a II-a 
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Zilele Liceului „M. Sadoveanu” Borca 

 

Marţi, 5 noiembrie 2013, a 

fost mare zi de sărbătoare la 

şcoala noastră – s-au sărbătorit 

împlinirea a 60 de ani de când a 

sunat clopoţelul de intrare la clase 

pentru prima promoţie de liceeni. 

În curtea şcolii s-au adunat elevii 

şi profesorii de astăzi, dar şi foştii 

absolvenţi, oficialităţi locale şi 

judeţene.  

 

Cu acest prilej a fost 

dezvelit bustul marelui scriitor 

Mihail Sadoveanu de către 

domnul director, prof. Vasile 

Amariei şi domnul primar Geo 

Ovidiu Niţă.   

Soborul  de preoţi, în 

frunte cu preotul protopop Ionel 

Cuţuhan de la Protopopiatul 

Ceahlău, a oficiat o slujbă de 

pomenire şi de binecuvântare a 

celor adunaţi la această frumoasă 

manifestare. 

Profesorul pensionar 

Gheorghe Ţigău, fost profesor şi 

director al liceului nostru, fost 

inspector şcolar, a vorbit cu multă 

emoţie despre elevii cu har care  

au numit şcoala noastră Liceul 

dintre stele sau Şcoala din pădure 

unde generaţiile de elevi au 

deprins respectul pentru valorile 

culturale şi ştiinţifice, morale şi 

civice, buna cuviinţă şi sârguinţa, 

pentru a deveni, cei mai mulţi 

dintre ei, oameni de ispravă.  

 S-a omagiat activitatea 

cadrelor didactice, performanţele 

elevilor, au fost decernate 

diplome de excelenţă unor foşti 

dascăli ai liceului şi unor 

personalităţi locale şi judeţene. 

 Din păcate, numeroşi 

dascăli au plecat prea devreme 

dintre noi: directorii, Constantin 

Coşula, Viorel Bondar, Ilie Niţă 

şi prof. Vasile Ropotică, prof. 

Geta Andrieş. 

 

 Primul director al liceului 

a fost învăţătorul Vasile Codrescu 

(1953-1954), urmându-i Ioan 

Prada (prof. română; 1954-1956), 

Cicerone Gheorghiu (prof. 

română-latină; 1956-1961), Virgil 

Gaftiniuc (prof. română; 1961-

1962), Ioan Luca (prof. biologie; 

1962-1965), Vasile Florea (prof. 

istorie; 1965-1967), Alexandru 

Ţăranu (prof.fizică-chimie; 1967-

1969),  

 

Vasile Agafiţei (prof. română; 

1969-1972), Gheorghe Ţigău 

(prof. română; 1972-1975), Ion 

Andronic (prof. matematică; 

1975-1977), Ilie Niţă (prof. 

istorie; 1977-1986), Viorel 

Bondar (prof. ed. fizică; 1986-

1989), Constantin Cotîrgăşanu 

(prof. matematică; 1989-1991), 

Constantin Coşulă (prof. biologie; 

1991-1995),  Maria Lungu (prof. 

geografie; 1995-1999), din nou, 

Viorel Bondar (prof. ed. fizică; 
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1999-2002 – când a decedat), 

Ioan Pîcu (prof. ed. fizică; 2002-

2007), Liliana Chirilă (prof. 

informatică; 2007- 2012), Cătălin 

Bălţătescu (prof. fizică; 2012), 

Vasile Amariei (prof. informatică; 

2012- ...). 

 

 Directorii adjuncţi, de-a 

lungul timpului au fost:  

Vasile Codrescu (1954-1965), 

Alexandru Ţăranu (1965-1967), 

Gheorghe Ţigău (1969-1972), 

Mihai Petrescu (1972-1974), Ion 

Andronic (1974-1975), Ilie Niţă 

(1975-1977), Constantin 

Cotârgăşanu (1986-1989), Petre 

Lungu (prof. lb. franceză; 1989-

1995), Elena Geană (prof. 

biologie; 1995-1998),  

 

Gavril Bancia (prof. lb. română; 

1998 - 2008), Cătălin Bălţătescu 

(2008 - 2012). Din 2011 liceul va 

avea câte doi directori adjuncţi: 

Aurel Budăi (prof. istorie; 2011-

2013), Vasile Amariei (2012), 

Calu Daniel (prof. religie; 2012- 

....) şi Ştefan Sabie (prof. 

informatică; 2012 ....) 

Nume sonore de dascăli 

care au trecut prin şcoala noastră: 

Lucia Coşulă, Mircea şi Maria 

Afloarei, Gheorghe Ţigău, Maria 

şi Petru Lungu, Ion Pîcu, Aleca 

Vasile şi mulţi alţii.   

 

Generaţii de absolvenţi au 

dus numele şi faima Liceului 

Borca peste tot în ţară şi în lume, 

acolo unde i-au purtat paşii în 

drumul lor spre reuşita în viaţă: 

scriitori – Aurel Dumitraşcu 

(1955-1990), Radu Florescu; 

actori - Gabriel Dumitraşc, 

Camelia Paraschiv; cercetători- 

Andronic Vasile – (Institutul de 

Cercetări Aviatice Bucureşti), 

 Alexandrescu Ion – Antibiotice 

Iaşi şi Almăşanu Dumitru – 

(Antibiotice Iaşi), Verman 

Lăcrămioara (Institutul de 

Cercetări Pedagogice Bucureşti); 

profesori universitari, diplomaţi, 

generali şi ofiţeri superiori, înalţi 

funcţionare etc. 

Manifestările dedicate 

„Zilelor Liceului Borca” au 

continuat întreaga săptămână prin 

activităţi frumoase şi interesante 

la care au participat elevii şcolii 

noastre şi numeroşi invitaţi. 

Expoziţia „Toamna, bogăţie şi 

culoare” din cadrul Concursului 

Judeţean de pictură a făcut parte 

din seria de manifestări dedicate 

Zilelor Liceului. 

La mulţi ani, şcoală dragă ! 

Inv. Gladiola Bondar 

 

 

 

 

 

 

12 



Universul micilor şcolari Nr.2/ 2013 

 

11 
 

 

Toamna a sosit la noi în clasa  

 Am pictat ştiuleţii de porumb şi am realizat bostanii veseli. 

 

 Avem şi un copac cu frunze ruginii. 

 

 

 Împreună am aşezat crizantemele în vază. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Remus Butnaru, cl. a II-a 

    David Plăeşu, cl. a II-a 
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Musafirii ... necuvântători 
 Şcoala noastră a avut musafiri ... necuvântători, mai exact – o lecţie de ştiinţe ale 

naturii cu prezentarea unor animale drăguţe, drăguţe ... sau un minicirc. 

Sunt multe specii de papagali în lume. Fiecare specie are o denumire, acesta este adus 

din Africa şi se numeşte nimfă sau papagalul moţat pentru că are o creastă. Nu este un 

papagal vorbitor.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Andrei, din clasa a IV-a a spus formula magică- abracadabra şi a apărut porcuşorul 

de guineea. Este adus din America de Sud, face parte din familia rozătoarelor, se hrăneşte cu 

legume şi fructe (salată, morcovi, mere, varză etc.), cresc mari, cât un iepure, este crescut 

pentru carne şi pentru blană. 

Are botul ca de iepure, urechile ca de şobolan, o coadă ca de veveriţă şi se numeşte 

chinchilla. Provine tot din America de Sud. Face parte tot din categoria rozătoarelor şi este 

crescută pentru blană. 

Iguana verde este o specie de reptilă, care poate creşte până la o lungime de un metru 

şi jumătate, 30-40 de kilograme şi trăieşte aproximativ 30 de ani. Se hrăneşte cu iarbă, 

frunze, muguri, flori din natură, dar în captivitate mănâncă legume şi fructe. Are un simţ al 

mirosului şi auzului foarte dezvoltat şi are nevoie de multă căldură şi soare pentru că  sângele 

lor e rece. Are gheare lungi, se caţără cu uşurinţă, iar coada se regenerează (îi creşte la loc) 

dacă i se rupe. 
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Scorpionul imperial provine din Africa, pădurile tropicale. Are în faţă doi cleşti mari 

care-l ajută să se hrănească, dar şi să se apere. Corpul ajunge până la o lungime de 18-20 

centimetri, are pe fiecare parte câte patru piciaore şi se termină cu o coadă lungă, subţire, 

care stă mereu ridicată şi întoarsă. In vârful cozii se află un ac şi o punguţă cu venin. 

Scorpionii sunt foarte periculoşi, omul poate muri în urma înţepăturii acestuia. 

Scorpionul imperial nu este agresiv, iar veninul său este mai slab decât cel de albine. 

Se hrăneşte cu insecte, viermi, greieri. 

Tarantula este cel mai mare păianjen din lume, are opt ochi mici grupaţi laolaltă, zece 

picioare, doi colţi încovoiaţi în partea din faţă, veninul lor nu este puternic, iar femelele 

trăiesc mai mult decât masculii, 25-30 de ani. 

Puiul de piton prezentat are un metru şi jumătate lungime, poate creşte până la 

aproximativ 10 metri şi peste 150 de kilograme şi pot trăi până la 40 de ani. 

 

Pitonii se se hrănesc cu mamifere și păsări, pe care le omoară prin sufocare, 

încolăcindu-se în jurul lor. Unele specii de piton sunt vânate pentru pielea folosită în 

industria încălțămintei și în marochinărie.  

Şarpele boa provine din sudul şi centrul Americii şi de pe insulele Caraibe. Unii şerpi 

trăiesc lângă cursuri de apă dulce, în semideşert, în regiunile de deşert de pe coastă, pe pajişti 

şi în păduri, dar cea mai mare parte trăieşte în pădurile tropicale şi în încinsele jungle 

ecuatoriale. Este un şarpe neveninos care îşi omoară prada prin strângere şi o înghite în 

întregime. În funcţie de mărimea pradei, digerarea acesteia poate dura câteva zile sau chiar şi 

câteva săptămâni. Are o durată medie de viaţă de 20 de ani. 

        Paula Andreş, cl. a IV-a 

        Matei Sofronia, cl. a IV-a  
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Concursurile noastre 

  Activitatea practică din cadrul Concursului Naţional Piciul – suport pentru creioane caracatiţă. 

 

 

 

 

 

 

Premiul I au obţinut Amalia, Bianca şi Teona. 

 Diplome şi jucării în cadrul Concursului Naţional Voinicel. 

 

 

 

 

 

 

 

 La proba de baraj a Concursului Naţional Smart se vor prezenta în luna ianuarie (pentru că au obţinut 

100 de puncte la cel puţin o disciplină) elevii: Adela, Amalia, Remus, Cristian, Bianca, Daniel, 

Elena, Matei şi George-Daniel. 

 Concursul judeţean de pictură Toamnă mândră, harnică şi de roade darnică, jud. Olt: 

 Premiul I – Teona Iordache, Remus Butnaru; 

 Diplomă de participare - Andreea Maxim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Adela Aruştei, cl. a II-a 

         Matei Ruscanu, cl. a II-a 

 

  

 
 Rezolvăm exerciţii şi probleme din  

Gazeta Matematică Junior şi participăm la 

concursurile pe care le organizează. 

 
 Premii suplimentare din partea Editurii Paralela 45 pentru elevii care  

au obţinut Premiul I la faza naţională a concursurilor Comper, 2012-2013. 

            

Au obţinut 100 de puncte  

şi Premiul I: Amalia, 

Bianca, Teona şi Matei. 

            

Au obţinut 100 de puncte  

şi Premiul I: Amalia, 

Bianca, Teona şi Matei. 
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Activităţi de învăţare  

Lecţiile de limba şi literatura română sunt prilejuri de bucurie pentru noi, elevii din clasa a II-a.  

Pe parcursul orelor am realizat şi interesante proiecte din care vă prezentăm câteva: 

 Ciuboţelele ogarului, Călin Gruia 

Ne-am spus părerea despre modul în care s-a comportat şi acţionat fiecare dintre personajele textului 

literar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pinocchio, Carlo Collodi 

Pinocchio a fost desenat de către fiecare elev din clasă, 

apoi ne-am transformat cu toţii în greierele înţelept şi i-am 

dat multe sfaturi: 

 Să ai grijă de Geppetto, este bătrân ! 

 Mergi la şcoală ! 

 De ce ai vândut abecedarul ? Du-te şi-l recuperează ! 

 Să fii mereu politicos ! 

 Nu sta de vorbă cu persoanele străine ! 

 Să îţi ceri iertare de la meşterul Geppetto ! 

 

 Dialogul  

Bianca ne citeşte dialogul pe care l-a realizat. 

Dialogurile au fost create pe teme diferite:  

   

 

 

 

 

 

 Ursul  s-a comportat corect, i-a servit la masă şi le-a  

oferit camera pentru odihnă. Ar fi trebuit să observe că 

Ogarul îl înşeală pe Iepure. 

 Ogarul este şmecher şi hoţ. L-a făcut pe Iepure să îi 

plătească masa. Ogarul nu a procedat corect. A mâncat şi 

băut pe banii altuia. 

 Iepurele este credul, a căzut în capcana Ogarului. A 

plătit masa acestuia pentru că e bun şi cinstit, dar nu trebuia 

să îi fure ciuboţelele, ci să îi ceară voie să le împrumute.  

 Iepurele şi-a făcut dreptate singur, considerând că a 

plătit ciuboţelele. 

 La şcoală 

 În parc 

 La bibliotecă 

 În excursie  

 În autobuz 
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 Grupurile de litere – le-am aşezat sub formă de ciorchine. 

Am exemplificat prin desen fiecare grup de litere învăţat. 

 

 

 

 

 

 Ne-am descris prin desen colega sau colegul meu în 

cadrul lecţiei Colega cea nouă. 

 

 

 Cum putem comunica ? 

Mesajele orale despre anotimpul de toamnă le-am comunicat 

şi prin imagine - desen. Fiecare dintre noi s-a străduit să 

redea anotimpul roadelor bogate într-un mod cât  

mai original ! 

 

 

 

 Din lecţia Învăţătorul nostru, Edmondo de Amicis 

am învăţat ce înseamnă să fim ca o familie. Panoul Vom fi ca 

o familie  cuprinde multe idei care să ne ajute să fim o clasă 

unită, ca o familie (respect şi ajutor reciproc, iniţiativă, spirit 

gospodăresc, învăţătură etc. ) 

 

 

 Toamna, bogăţie şi culoare – expoziţia de toamnă 

cu picturile realizate de elevii cl. a II-a. 

 

  Elena Niţă Tincă, cl. a II-a 

   Daniel Meclea, cl. a II-a 
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Lecţia de istorie – Palatul lui Al. I. Cuza de la Ruginoasa 

 

Palatul, care astăzi adăposteşte muzeul memorial “Al. I. Cuza”, a fost construit în primul deceniu al 

secolului al XIX-lea, de vistiernicul Săndulache Sturdza. Lucrările au fost finalizate în anul 1855. 

Clădirea, cumpărată în anul 1862 de către Al. I. Cuza, domnitorul Principatelor Unite, este de formă 

pătrată, cu un etaj, fiecare din cele patru faţade având aceleaşi elemente: peroane largi, balcoane sprijinite pe 

lespezi de piatră. Zilele de Paşti ale anului 1864 au fost petrecute de familia domnitoare, înconjurată  de 

prieteni, la Ruginoasa. 

Distrus în timpul celui de-al doilea război mondial, palatul şi-a recăpătat strălucirea arhitecturală şi 

farmecul specific după anul  1978, când a fost restaurat.  

In anul 1982, aici s-a deschis muzeul memorial “Al. I. Cuza”. 

  

 Clasele a II-a şi a IV-a au vizitat Palatul de la Ruginoasa în cadrul excursiei Borca-Iaşi. 

 Spaţiile vizitate au fost amenajate conform indicaţiilor documentelor vremii, salonul şi camera de 

oaspeţi, camara-bufet şi sufrageria. La etaj se află biblioteca, unde au fost reconstituite corpul de bibliotecă 

de dimensiuni mari, un cuier şi galeriile din lemn sculptat, toate realizate conform schiţelor din comanda 

Alteţei Sale la Paris. 

 

 

 

 

 

 

Marele Salon, mobilat cu piese originale în stil Ludovic al XV-lea, recondiţionate şi retapiţate, 

salonul doamnei Elena Cuza, dormitorul Doamnei şi camera copiilor Alexandru şi Dimitrie, toate acestea 

decorate cu elemente de mobilier, draperii, tapet şi brâuri pictate manual, conform indicaţiilor din 

documentele originale. 

În bibliotecă se află proiecţia holografică a domnitorului  

Al. I. Cuza, care rosteşte discursuri reprezentative ţinute de-a lungul 

domniei sale. 

Alte spaţii vizitate: biroul, camera de toaletă a domnitorului şi 

dormitorul Alteţei Sale sunt decorate cu mobilier din acea perioadă sau 

reconstituiri conform schiţelor originale, tapet şi brâuri pictate manual.  
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Parcursul expoziţional s-a încheiat cu camera servitorilor, mobilată şi ambientată la rândul ei, 

conform indicaţiilor din inventarul Elenei Cuza, datat după 1864. 

În curtea Palatului de la Ruginoasa am observat trăsura (replică după original) şi sania (piesă 

originală restaurată) ce au aparţinut Domnitorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Am admirat grupul statuar format din mari personalităţi ale neamului românesc, printre care Decebal, 

Mihai Viteazul, Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, Ştefan cel Mare, Al. I. Cuza şi alţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Raluca Ruscanu, cl. a IV-a 

         Alina Cobuz, cl. a IV-a 
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Rândunica şi părul 

 

O rândunică se opreşte pe creanga unui păr 

din livadă. Pare tristă, la fel ca şi copacul pe care s-

a aşezat. 

-Dragă părule, tu de ce eşti trist ? îl întreabă 

rândunica. 

-Toamna a sosit, iar perele mele gustoase au 

fost toate culese. Iar tu te pregăteşti de plecare în 

ţările calde. Cine o să-mi mai cânte ? 

 -Nu fi necăjit ! Chiar dacă şi eu sunt puţin 

tristă, ştiu că mă voi întoarce la tine. Aşa că te rog 

să ai grijă de cuibul meu. La primăvară voi depune 

ouă şi vor ieşi puişori. Va fi mare veselie ! 

 Părul  lăsă să cadă câteva frunze acoperind 

cuibul rândunicii. Apoi îşi luă, cu emoţie în glas, la 

revedere. 

 Rândunica plecă fără griji. Ştia că în lipsa ei 

părul va avea grijă de cuibuşor. 

     

   Amalia Bostan, cl. a II-a 

  

Supărarea frunzei 

 

Toamna  a ajuns şi în livada Danei. A 

colorat toate frunzele, apoi a trimis vântul să 

le scuture din pomi. 

Dana priveşte vârtejurile de frunze pe 

care toamna le aşază mai apoi la rădăcinile 

pomilor. Are grijă ca acestea să formeze un 

covor cât mai gros pentru a-i proteja de ger. 

Fetiţa priveşte cu atenţie o frunză care a 

rămas agăţată de creangă. 

-Ce te uiţi la mine ? Nu vezi cât de 

supărată sunt ? De-abia mă mai pot ţine ! 

-De ce să fii supărată ? Aşa se întâmplă 

în fiecare toamnă, spune Dana. 

-Da, dar pomul a rămas golaş ! Lui nu o 

să-i fie frig ? 

-Nu. Tu o să fii în covorul colorat de 

frunze de la poalele pomului şi o să-i ţii cald. 

Aşa că frunza se lăsă desprinsă de 

adierea vântului şi se aşeză deasupra 

celorlalte frunze: 

-La revedere, Dana ! 

-La revedere ! spuse Dana zâmbind. 

        

Elena Niţă Tincă, cl. a II-a 
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             Toamna 

 

 A venit toamna ploioasă,  

 Frunzele au ruginit,  

 Vremea este răcoroasă,  

 Florile s-au veştejit.  

  

 Toamna cea de roade plină,  

 A copt fructele-n grădină.  

 În cămară le vom pune  

 Că la iarnă-s tare bune ! 

 

Niţă Tincă Elena, cl. a II-a  
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ORA DE LECTURĂ 

Copiii au logică 

                                                            de Nicole Sima (http://www.revistatus.ro) 

 

A fost odată o mămică fericită care avea doi copii: o fetiţă, Diana şi un băieţel pe care-l chema Vlăduţ. 

Cum erau aceşti copii ? Cum să fie ? Cei mai deştepţi, cei mai frumoşi şi cei mai cuminţi copii din lume. 

Pe mine puteţi să mă credeţi, fiindcă îi cunosc foarte bine. Căsuţa în care se născuseră era una 

obişnuită, în care, pe lângă mama şi tata, mai existau şi o bunică şi un bunic, gata în orice clipă să-şi 

ocrotească puişorii şi să-i înveţe de bine. Când copiii era micuţi, aşa cum se-ntâmplă întotdeauna în „cei şapte 

ani de-acasă”, cei mari se preocupau să-i îndrume clipă de clipă către învăţăturile frumoase şi să le deschidă 

mintea şi sufletul. Lucrurile se petreceau firesc, aşa, în joacă şi copiii au deprins fără probleme spălatul pe 

mâini sau pe dinţi, dar şi să spună „mulţumesc” sau „poftim”, să facă un nod, să spună o poezioară sau chiar 

lucru mare, să facă o socoteală simplă.  

Dar, ştiţi şi voi cum e cu copiii... surprize la tot pasul: când vrei să arăţi musafirilor ce bine a învăţat să 

imite animalele şi începi să-i pui întrebările la care întotdeauna răspundea perfect, te trezeşti că tocmai atunci 

pisica face „ham”, vaca –„miau”, iar cocoşul ”muuu”.  Asta, când domină logica lui NU. Uneori, însă, nu te 

poţi opri să admiri o altă logică, aceea a inteligenţei, pe care nici n-ai fi putut-o bănui tu, ca om matur. Aşa s-a 

întâmplat de multe ori cu Diana şi Vlăduţ şi din foarte multele astfel de momente, vă voi împărtăşi şi vouă 

câteva. 

O primă „perlă” de-a Dianei datează chiar de pe vremea  când Vlăduţ nu venise încă pe lume dar, ca s-

o pregătească, mămica ei i-a spus că va avea un frăţior şi i-a arătat că el creşte acolo, la căldură, în burtica ei.  

Fără prea multe ezitări, fetiţa puse cea mai logică întrebare posibilă: „l-ai mâncat ?”  Mai târziu, bunicuţa, pe 

care o strigau „Meme”, după ce de-atâtea ori numărase degeţele, păpuşi şi câte şi mai câte, s-a gândit că e 

momentul să meargă mai departe şi s-o înveţe pe Diana să facă mici socoteli.  ”― Diana, vino să-ţi arăt 

ceva! Vezi câte degete am aici?”   ”― Trei.”  „― Bravo! Ascund unul.  Câte am acum?”  „― Două.”  „― E 

bine. Uite, acum le-am ascuns şi pe ele.”  „― Nu mai e niciun deget.”  „― Așa e. Dar, dacă îţi dau două mere 

şi tu îi dai unul lui Vlăduţ ?”  „― Rămân cu unul.”  „― Diana, eşti grozavă ! Şi, dacă îl mănânci şi tu pe-al 

tău, cu ce mai rămâi ?” „―Cu... cotorul !” Logic, nu ??  

Într-altă zi, Vlăduţ era tare supărat. Mămica lui, contrariată, l-a luat la întrebări: „― Ce-i cu tine, ce-ai 

păţit ?”  „― M-am supărat pe Diana fiindcă nu ştie să spună poftim, iar pe mine mă ceartă când vorbesc cu 

na.”  „― Ia vino-ncoace şi spune-mi exact cum a fost.”  „― Eu mă jucam şi Diana a venit la mine, mi-a dat o 

politană şi mi-a spus: na politană. „De fapt, de unde era să ghicească unde începe sau unde se termină un 

cuvânt ? Aşa s-a mai petrecut altă dată cu „returile” sau cu „bezele”. Aţi înţeles ori ba despre ce e vorba ?  

Vlăduţ învăţase să facă nodul, dar îl despărţise pe şi de returi, iar Diana, când a văzut pe stradă două grăsane, 

a spus acasă că văzuse două „beze” – acesta fiind, în mintea ei, pluralul de la o-beză. Logic, nu? 

Hai să vă mai spun una drăguţă ! Într-o zi mai răcoroasă, când mama ei a îmbrăcat-o cu o canadiană, 

micuţa noastră a căzut pe gânduri şi a întrebat, candidă: „De ce se spune doar cana-Diana şi nu se spune şi 

cana-Vlăduţ ?”  Corect! Ce-ai mai putea adăuga? Dar ce te faci când trebuie să le explici tu, ca om mare, cum 

vine treaba cu ieri, azi şi mâine sau cu eu şi tu. Trebuie să fii Einstein cu teoria lui a relativităţii, zău aşa ! Însă 

copilul te-nţelege, chiar dacă la început le mai încurcă şi te roagă să-i dai bubana lui, tu (adică să-i dai lui 

bomboana, dacă nu ai  înţeles, cumva). Dacă micuţul nu pricepe din prima cum stă treaba cu sus sau jos, asta 

poate fi şi greşeala ta, fiindcă i-ai spus „hopa, sus !” atunci când s-a dat jos din pătuţ sau „stai jos !”, ca să se 

aşeze pe scaun, dar scaunul e mult mai sus decât podeaua. Ce fel de logică mai au și adulţii ăştia ??? 
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