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EVENIMENTE 
   

,,Din inimă pentru mama’’ 
“Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a creat mamele!”  

(proverb evreiesc) 
                                                                                                                                                                                   Clasa I 

Activitatea ,,Din inimă pentru mama’’, s-a desfăşurat pe 8 martie şi a urmărit dezvoltarea sentimentului 
de dragoste în rândul copiilor, faţă de fiinţa cea mai dragă din lume ,,MAMA’’. Am organizat sărbătorirea zilei de 
8 martie, începând cu un atelier de lucru. Copiii au primit materialele şi au realizat cu mare drag tabloul pentru 
mama, felicitări și inimioare. 

 Tablourile pentru mama au fost realizate pe suport de lemn. Elevii au scris un mesaj - ”Acasă e locul 
unde-i mama”.  

Pentru realizarea felicitărilor și a inimioarelor s-au folosit: hârtie colorată, creioane colorate, carioci, lipici 
și foarfeca. Tehnicile folosite în realizarea lucrărilor: decupare, colorare, lipire. Elevii au decupat după contur, 
apoi au lipit inimioarele. Astfel, mamele au avut prilejul de a primi de la copiii lor câte o surpriză realizată chiar 
de ei.   

În partea a doua a activității, copiii au cântat cântece și au recitat poezii închinate mamei. După 
încheierea activităţii, copiii au plecat acasă bucuroşi şi încântaţi să petreacă o zi alături de ființa cea mai dragă 
lor, mama.   
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PROIECTE ETWINNING 

LET'S CREATE OUR 
'RECYCLING MUSEUM' 
                                   Clasa I 

În perioada martie – iunie 2021 școala noastră participă la proiectul internațional 

eTwinning, în colaborare cu unități școlare din România și Turcia, proiect ce are ca scop 

conștientizarea necesității activităților de reciclare și reutilizare a deșeurilor din hârtie/ carton, 

textile, plastic. Partenerii din cele două țări participante au avut mai multe întâlnire online, 

activitățile propuse fiind un bun prilej de cooperare între elevii aparținând unor culturi diferite, 

de a-și exersa limba engleză, abilitățile digitale. La finalul activităților s-a realizat un muzeu 

virtual cu produsele realizate de elevi.  
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The Travelling Teddy Bear Project 

Clasa I 

  Olga Sakharuk, fondator proiect,  profesor la școala primară spunea: “ În clasa noastră avem un 

ursuleț de pluș, un personaj de jucărie pluș, care spune povești. Am decis să-l punem într-un turneu de 

călătorie în jurul lumii și căutăm entuziaști care să participe la acest proiect. Toate țările sunt binevenite!  

Ideea este să trimiteți jucăria- ursuleț 

de pluș cu pașaport fals pentru timbre de viză 

în diferite locuri prin poștă și să înregistrați 

videoclipuri scurte.” 

Joi, 10 iunie 2021, Ursulețul a sosit la 

scoala noastră la  clasa I, aducând știri și 

bunătăți din Estonia, o țară a Uniunii 

Europene. 

Pentru ca acesta să cunoască judetul nostru și monumentele, elevii din clasă au realizat un video de 

prezentare. I-am spus ursului de pluș despre locurile noastre, l-am desenat, am localizat pe harta traseul si 

am desenat steagul tarii fiecărui partener din proiect. 

Am aflat povestea  Castelului Branco  din  Portugalia. 

Înainte de a se întoarce în Estonia, ursuletul de pluș va trece prin România, Slovacia și Turcia. 

Din România, a luat bomboane de ciocolată de la mărci 

naționale, broșuri turistice despre muntele Ceahlau  și brelocuri cu 

judetul Neamt. În stick-ul pe care Teddy îl aduce cu el va lua legenda 

Babei Dochia. 
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22 aprilie- Ziua Pământului 

 
Pentru a marca Ziua Pământului, albinuṭele care au participat la 

activităṭile desfăṣurate în vacanṭă au sărbătorit această zi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 IUNIE-sărbătorim copilăria şi copiii 

Ziua Copilului este  zi liberă, dar noi am vrut ca acest 
moment să-l sărbătorim. Am organizat unele activități:am 
urmărit un filmuleț educativ de ziua copilului 1 IUNIE în 
lume- CE SARBATORIM DE FAPT?Am discutat despre 
copii și copilărie, am recitat poezii, ne-am confecționat 
singuri jucării-coronița albinuțelor și ceasul cu mesajul “E 

timpul pentru…”.  Am primit multe surprize….. diplome și… “dulce”….  

 

Materiale realizate de elevii clasei I 
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MICII SCRIITORI 

 

Cearta din coșul de picnic 
                                                            Marta Budăi, cl. a IV-a 

 

Este dimineață, într-o zi de vineri. M-am trezit foarte vioaie.Trag un ochi către 
calendar și dau de un eveniment de care am uitat complet: picnicul! Eu și prietenii mei ne 
gândisem mai demult să organizăm împreună un picnic, să ne întâlnim și să ne jucăm. 
Grăbită, mă pregătesc repede și încep să pun tot felul de chestii în coșul de picnic: suc, 
fructe, prăjituri, șervețele, niște jocuri, o păturică și niște biscuiți delicioși făcuți de mama.  
Într-un final,reușesc să termin cu toate aceste lucuri că să putem pleca.Ajunși la locul unde 
se va ține picnicul, întind păturica pe iarbă și ne așezăm cu toții.Când m-am aplecat să scot 
din coșulețul de picnic, mi-am dat seama că toate acele lucrușoare, chiar și mâncarea, s-au 
luat la sfadă:                                                                                                                

  -Ce s-ar face copiii fără noi? Suntem atât de delicioase, și pe placul lor! ziceau 
prăjiturile. 
   -Și ce dacă sunteți delicioase?! Le murdăriți obrăjorii! Cu ajutorl nostru, ei pot fi 
curăței și după ce vă mănâncă! spuneau șervețelele. 
   -Ia nu vă mai certați! E clar de cine au cea mai mare nevoie. De noi! Fără noi, ar fi 
plictisiți! Și cui îi place plictiseala? ziceau revoltate jocurile. 
   - Eu sunt mai delicios decât toate chestiile delicioase la un loc! Eu sunt sucul! Sunt 
extrem de răcoritor și gustos! 
   -Poate că ești tu răcoritor, dar cu celelalte lucruri nu sunt de acord! Nimeni nu e mai 
delicios ca noi! Și mai ales că, tu ești nesănătos! Pe când noi, suntem autentice și cu 
ingrediente naturale! țipau biscuiții. 
   - Nu mai fiți supărați! Nu e nevoie să vă luați la ceartă! am încercat eu să îi potolesc. 
Aceștia s-au enervat mai tare și au început să-și pună piedici și să se împingă. Și, așa au 
reușit ei să răstoarne coșul și să o ia de-a dura. S-au rostogolit ceva timp, până au ajuns jos. 
Am alergat și eu după coș și am ajuns odată cu ei. Atunci le-am zis: 
   -Vedeți!? Trebuia să mă ascultați! Voi v-ați făcut-o! Dacă vă certați, nu rezolvați 
nimic, ci dimpotrivă, iată, se petrece ceva rău. E mult mai bine dacă ne înțelegem și aș vrea 
să știți, și să nu uitați niciodată: orice obiect sau ființă, chiar și cel mai mititel și neînsemnat 
lucru, are un folos pe lumea asta! S-au mai potolit nițel și noi ne-am putut vedea de picnic. 
  Chiar așa este: oricine și orice poate fi folositor! De-atunci au înțeles și nu s-au mai 
certat niciodată. 
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Prieteni speciali, într-un loc special 

                                                            Marta Budăi 
 

Se făcuse seară, iar eu mă pusesem în pat. Și, încet-încet, pleoapele mi s-au lăsat și 
am adormit. La un moment dat, somnul mi-a fost întrerupt de o melodie veselă. Se auzea 
destul de tare, însă nu știam de unde vine. Căutând mai atent, îmi dau seama că muzica 
venea de sub patul meu! M-am aplecat să văd ce era acolo și, am văzut cel mai frumos loc! 
Dintr-odată,  m-am făcut micuță și am putut să văd și mai bine acel loc. 

Erau oameni care cântau și se veseleau,  sunau cântece melodioase, animăluțe, copii 
care se jucau, erau luminițe, personaje din povești și din desene animate, mese cu 
mâncăruri delicioase și chiar obiecte care  puteau să vorbească! 
   Acolo, m-am întâlnit cu o grămadă de prieteni de-ai mei, dar mi-am făcut și alții noi. Fie că 
e un animăluț, un copil sau un obiect, eu m-am împrietenit cu toți! Pentru că înfățișarea nu 
contează! Am cântat și am dansat toată noaptea.  

Până când: 
-Marta, se apropie dimineața! Trebuie să încheiem petrecerea! A spus Kiki-

Maimuțica.  
Am fost foarte tristă. Credeam că nu voi mai vedea acest loc minunat niciodată. Dar, 

găsesc un fel de bilețel, în care scria: „Nu fi supărată, ne vom întâlni în fiecare seară să 
petrecem împreună. Prietenii tăi nu te-au uitat! Abia așteptăm seara următoare!” 

Atunci, chipul mi s-a înseninat. M-am bucurat foarte tare! Și oricum, nu cred că 
puteam sta fără prietenii mei. Cine ar fi crezut că sub patul meu se află un așa loc?   

Acum știu că sub pat nu se ascunde nimic rău! M-am simțit minunat! Iar de-atunci 
nopțile sunt mereu distractive. 

 

A sosit vara 

                                             Daria Andrei, cl. a IV-a 

      A sosit vara. Copiii sunt veseli pentru că au luat vacanță. Miile de fluturii colorați zboară 

pe cerul senin alături de păsărelele cântătoare. Soarele strălucește vesel și florile iubitoare de 

căldură au înflorit zâmbind cu nesaț soarelui.   

      Afară temperatura este ridicată  și oamenii stau la umbră, mănâncă o înghețată,iar copiii 

se bălăcesc în piscină. Vara este anotimpul distracțiilor pentru că oamenii se duc la mare și 
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au timp să facă lucruri plăcute pentru petrecerea timpului liber. Deși este foarte cald, 

majoritatea oamenilor le place vara, mai ales că aduce cu ea numeroase fructe din care ei 

gustă cu multă poftă. 

      Vara este un anotimp plin de bucurii !!! 

 

 

 

Rămas bun, doamna învățătoare ! 

                                                       Daria Andrei, cl. a IV-a 

 

  Prima zi de școală a fost pentru mine o zi de neliniște sufletească, de spaimă 
chiar. Când am intrat în clasă, un clopoîel a început să sune zgomotos, parcă voia să se 
desprindă de la locul lui. Banca era înaltă. M-am ridicat în vârful picioarelor, m-am sprijinit 
în coate și abia am reușit să mă așez pe o margine de bancă. Eram tristă pentru că mă 
despărțisem de jucăriile mele.  

 In liniștea clasei, se auzi glasul  blând al doamnei învățătoare care ne-a urat succes în 
primul an de școală.  

Nu voi uita niciodată pe cea care mi-a pus stiloul în mână și care cu multă duioșie a 
făcut nevazute greșelile pe care le-am făcut în primii ani de școală, arătându-mi calea dreaptă 
pe care trebuie să o urmez în viață. 

Primii pași în alfabet i-am făcut sub ochii senini ca cerul de mai, lumină revărsată din 
belșug către mine. Și prima poezie ca să i-o spun mamei de ziua ei, sub privirea-i blândă am 
învățat-o. Mâna-i plină de răbdare, mi-a 
pus stiloul în mână, ca să pot să scriu 
acum un cânt de mulțumire.  

Cu pas sigur și drept am mers 
către această zi, în care ne vom despărți 
de anii copilăriei ce au trecut în zbor de 
rândunele. 

Pentru tot ce ați făcut pentru 
noi, împreună cu dragostea noastră, vă 
mulțumim din suflet și vă dăruim un 
buchet de flori multicolor, culese din 
inimile noastre de copii și vă asigurăm de dragostea și respectul nostru. 

Cu ochii în lacrimi vă spunem:  „Rămas bun, doamna învățătoare!” 
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La revedere, clasa a IV-a! 

                                                                                         Marta Budăi 

 

   Când am aflat prima dată ca urmează să mă despart de grădiniță și de doamna 
educatoare am încremenit. Nu prea știam la ce să mă aștept, dar ușor-ușor m-am acomodat 
cu ideea. 
   În clasa pregătitoare, eram entuziasmată și așteptam să-mi văd noua clasă și noua 
învățătoare. Îmi era puțin frică și nu prea cunoșteam școala, dar cu timpul am avut parte de 
multe activități frumoase, care ne-au unit și ne-au ajutat să ne acomodăm mai ușor. 
   Cât despre materie, au fost câteva lucruri care ne-au dat de furcă, însă repetând și cu 
ajutorul doamnei învățătoare, reușeam să 
înțelegem. Eu am fos fericită și la primele 
cunoștințe la limba engleză, la religie și la primele 
jocuri la educație fizică. 
   De fiecare dată, la începutul anului, eram 
curioasă dar și un pic speriată de noile manuale 
primite. Mi se păreau foarte de grele exercițiile de 
acolo, dar începând să învăț cum se rezolvă, mi-am dat seama că nu erau atât de grele. 

  Am dat și cele doua testări naționale (în clasa a II-a și în clasa a IV-a),ne-am jucat, 
am legat prietenii, au fost și certuri, dar și împăcări, și câteva boacăne am mai făcut, dar ne-
am creat amintiri și avem ce povesti când vom crește mai mari. 
   Am avut parte și de o perioadă mai grea, când am învățat online din cauza virusului 
COVID-19. Dar mă bucur oarecum că a fost așa, deoarece am învățat multe lucruri și 
oricum, am trecut și peste asta împreună. 
   De-acum ne pregătim pentru clasa a V-a. Îmi pare rău că a trecut timpul atât de 
repede, însă mă bucur că a fost totul, așa cum a fost. Regret că s-a terminat, dar au fost cinci 
ani minunați pe care nu îi voi uita niciodată! 
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STROPI DE FANTEZIE 
 
            Cartea 

                           Florescu Ana, cl. I 

E o carte mititică 

Pe un raft prăfuit, 

Este mică, dar conṭine 

O mulṭime de poveṣti, 

Zậne, prinṭi, împăraṭi ṣi cerṣetori. 

Toṭi fac parte din cuprinsul ei. 

O citesc ṣi o recitesc, 

Dar de fiecare dată 

Ceva nou găsesc 

Este o carte minunată, 

Pe care o răsfoiesc mereu, mereu. 

 

 
 
            Cartea mea 

                 Bici Alexandru-Cristian, cl. I 

 

Într-un colṭ în bibliotecă 

Stă o carte colorată 

Parcă îmi face semn. 

Mi se pare fermecată. 

Să mă apropii fără frică, 

S-o deschid ṣi s-o citesc. 

Cartea mea parcă mă vrăjeṣte 

Şi eu nu pot să mai plec. 

Cărticică, cărticică 
                        Florescu Anastasia-Mihaela, cl. I 

 
Cărticică, cărticică, 
Tu eṣti tare frumuṣică. 
Ai poveṣti fermecătoare 
Magice ṣi-ncậntătoare. 
 
Mereu citesc cu bucurie 
Din paginile tale minunate 
Şi fiecare zi e o veselie 
Cu versurile tale colorate. 

 

          Cartea 

                             Murariu Octavian, cl, I 

Cartea, e cel mai bun amic 
Ce ne învaṭă câte un pic 
Muntṭi, istorici, teorii 
Pentru cei mai buni copii. 

 

 

              Vara 

                Daria Andrei, cl. a IV-a  

Dragi colegi, eu vă prezint 
Cel mai frumos anotimp 
Este vara, cu căldură, 
Și mereu cu vreme bună. 
 
Soarele e sus pe cer, 
Și lumină multă-avem, 
Nu e vânt și nici ploi reci 
E anotimpul din care n-ai vrea să 
pleci. 
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         Mama 
Daria Andrei, cl. a IV-a 

 
Când m-am născut plângeam, 
Incă nu te cunoșteam. 
Când eu am crescut mai mare, 
Mi-ai oferit alinare. 
Tu îmi știi gândurile, 
Imi cunoști patimile; 
Astăzi este ziua ta, 
La mulți ani, mămica mea! 
Sănătate îți doresc, 
Vreau să știi că te iubesc! 
 

 Învățătoarea mea 
               Budăi Marta, cl. a IV-a 
 
A mea învățătoare,  
Este foarte iubitoare 
Are atâta răbdare, 
Cum reușește oare? 
 
 De la ea, multe lucruri învățăm: 
Să desenăm, să colorăm 
Să cântăm, să numărăm, 
Să citim, să socotim 
Tare mult noi o iubim! 
 
Și chiar de ne dojenește, 
Totuși, știm că ne iubește! 
Ne alintă, ne sfătuiește, 
Și zâmbete răspândește! 
 
De toate, ea ne vorbește 
Și povețe, ne împărtășește 
Așa e învățătoarea mea 
Nu știu ce m-aș face fără ea! 
 

               
               Ruxanda Tîrgola 

          Mama  
               Victor Ruscanu, cl. a IV-a 
 
Mama e o zi cu soare, 
 Este dulce alinare,  
Mama ne cântă duios  
Şi ne învață ce-i frumos.  
Eu pe mama o iubesc,  
Tare mult o îndrăgesc,  
Este înger păzitor  
Şi mereu de ajutor.  
Îi urez zile senine,  
Să fie mereu lângă mine,  
Este tot ce e mai scump  
E iubire pe pământ! 
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EXPOZIȚIA NOASTRĂ 
              
„Măicuța mea” – clasa a IV-a 

 

       
                    Sarah Harton                     Alexia Cîrjă                      Victor Ruscanu             Marta Budăi 

 
 

       
                 Maria Bălăcianu            Daria Ciubotă                 Daria Andrei                 Casiana Ruscanu 

  
 
 

         
                                         Ruxanda Târgola           Radu Precub                      Alin Iliescu  
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„Câmpuri cu maci ”– clasa I 
 
 

 
 
„Copaci înfloriți” – clasa I 
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MÂNUȚELE MAGICE 
   Clasa I 

 
Pomii înfloriți (Activitate de „Ziua Pământului”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coșuri cu ouă încondeiate 
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ORA DE LECTURĂ 
  Propunerile clasei I  

 

LEGENDA BABEI DOCHIA 
                                                      

Cu mulţi, mulţi, mulţi ani in urmă, trăia o femeie bătrână care se numea Dochia. Avea 

o fiică vitregă pe care nu o avea la inimă. Intr-o zi de iarnă cumplită, baba Dochia i-a dat 

fetei, o haină foarte murdară cerându-i să o spele la râu până devine albă ca zăpada. Tânăra 

fată s-a dus la râu şi a spălat-o mult timp, dar pe cât o spăla ea mai tare, pe atât devenea 

haina mai neagră. Și cum muncea ea de zor încercând să spele haina, a apărut un bărbat tânăr 

și chipeș care se numea Mărțişor şi a întrebat-o de ce plânge. 

Fata i-a povestit lui Mărțişor ce i s-a întâmplat. Atunci Mărțişor i-a spus că posedă o 

putere magică şi i-a oferit o floare roşie și albă și a îndemnat-o să mai spele încă o dată 

veşmântul şi apoi să se întoarcă acasă. Când a ajuns fata acasă, haina era albă ca neaua. 

Bătrânei Dochia nu i-a venit să își creadă ochilor. Ea nu ar fi crezut că fiica sa vitregă va 

reuşi să îndeplinească sarcina. Deodată a văzut floarea din părul fetei.  

-De unde o ai? o întreba bătrâna, este încă iarnă!!! 

Bătrâna crezu că primăvara a revenit și plecă cu turma pe munte. Pe drum vremea era 

frumoasă, aşa că a renunţat, unul câte unul, la cojoacele pe care le purta. La sfârşit a fost însă 

prinsă de burniţă. Când a ajuns în vârf i s-a arătat Mărţişor:  

-Vezi cât de rău este să stai in frig şi umezeală? a grăit el, tu, cea care ai obligat fata 

cea bună să spele iarna hainele la râu! Apoi a dispărut. 

Bătrâna a rămas singură pe munte, a venit gerul și oile au fost transformate în pietre de 

gheață.  

Fata bună şi harnică nu este altcineva decât Zâna Primăvară. Aşa că de atunci Baba 

Dochia a rămas foarte furioasă pe Primăvară, crezând că din cauza ei i-au fost îngheţate oile 

şi caută mereu să se răzbune pe ea împiedicându-i venirea. 

Iar floarea roşie şi albă este Mărţişorul pe care îl purtăm la piept în aceste zile - semn 

că binele întotdeauna va învinge. 
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Mărțișoarele elevilor din clasa I 
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PINOCCHIO 

de Carlo Collodi 

(fragment) 

         Totul s-a petrecut cu mulţi ani în urmă, pe când bătrânul Gepetto îşi dorea tare mult un 
fiu. După ce ziua întreagă cioplise o păpuşă care era aidoma unui băieţel, Gepetto îi dădu 
numele de Pinocchio şi se culcă liniştit. Noaptea, veni Zâna Albastră şi-i dădu viaţă. 
 Copleşit de bucurie că se putea mişca precum un băieţel adevărat, Pinocchio prinse să 
ţopăie prin odaie până îl trezi pe meşterul Gepetto. 
 -Sunt treaz sau visez? strigă bunul bătrân şi-l ridică pe Pinocchio în braţe. 
 Avea un fiu, cum îşi dorise dintotdeauna. Zorii îl găsiră pe Gepetto bucuros peste 
măsură. 
 -Am să te cresc întocmai ca pe un băieţel adevărat, zise meşterul. Ai să te duci la 
şcoală şi ai să înveţi ca şi ceilalţi copii să citeşti, să scrii şi să socoteşti! 
 -Dar, ca să mă duc la şcoală, am nevoie de îmbrăcăminte. 
 Gepetto îi croi o hăinuţă din hârtie colorată, o pereche de pantaloni din scoarţă de 
copac şi o tichiuţă din miez de pâine. 
 -Dar îmi lipseşte lucrul cel mai important! 
 -Ce anume? 
 -Abecedarul. 
 -Ai dreptate! Cum să facem ca să ai unul? 
 -E foarte uşor: te duci la librărie şi cumperi cartea. 
 -Dar n-am nici un bănuţ, oftă bătrânul. 
 Deodată îi veni o idee. Fără să-i spună nimic lui Pinocchio, îşi îmbrăcă pelerina pentru 
că afară ningea, ieşi val-vârtej din casă şi nu se întoarse decât târziu, în mână cu un abecedar 
nou-nouţ, dar fără pelerină. Bietul om era numai în cămaşă şi dârdâia de frig. 
 Pinocchio înţelese şi, fiindcă avea o inimă bună, sări de gâtul lui Gepetto sărutându-l 
pe amândoi obrajii. 
 După ce ninsoarea încetă, Pinocchio, cu noul şi frumosul său abecedar sub braţ, porni 
pe drumul care ducea la şcoală şi, vorbind cu sine însuşi, îşi spunea: 
 -Astăzi, la şcoală, vreau să învăţ să citesc, mâine să scriu şi poimâine să număr. După 
aceea, cu priceperea mea, voi câştiga bani mulţi şi, din primii bani care-mi vor intra în mână, 
vreau să fac tatălui meu cadou cea mai frumoasă pelerină de postav. Dar de ce spun eu de 
postav? Vreau să fie toată din argint şi aur, cu nasturi strălucitori. Bietul Gepetto o merită din 
plin, fiindcă, într-adevăr, pe frigul ăsta şi-a vândut haina ca să-mi cumpere mie cărţi şi să mă 
trimită la şcoală. Numai părinţii sunt în stare de asemenea sacrificii! 
 Dar întâmplarea îi scoase în cale piaţa unde avea loc o mare reprezentaţie de teatru de 
marionete. Cum băieţelul n-avea bani, se gândi să-şi vândă abecedarul. Un negustor de haine 
vechi îi dă patru bănuţi şi iată-l pe Pinocchio spectator. Pe scenă, păpuşile se certau,  
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spectatorii se distrau, aplaudau prăpădindu-se de râs. 
 Proprietarul teatrului îl vede pe Pinocchio şi spune: 
 -Ho! Ho! O păpuşă de lemn vie! Cu tine am să câştig un sac de aur! Treci în colivia 
aceea!  
 Zâna Albastră vine să-l elibereze punându-l să-i promită că se va duce direct acasă şi 
niciodată nu se va mai abate din drumul spre şcoală. Pinocchio îi promise.  

Însă a făgădui şi a-ţi ţine făgăduiala sunt două lucruri foarte diferite! 
 

PINOCCHIO - păpușa marionetă 

Pinocchio, păpușa din lemn, cu nas năzdrăvan una dintre cele mai frumoase povești ale copilăriei. 
Celebra păpușă din lemn, cu nas năzdrăvan, creată de scriitorul Carlo Collodi a poposit ṣi la noi ca să-i 
descoperim aventurile care au încântat generații de copii. 

Cioplit de iscusitul meșter Gepetto, dintr-o bucată de lemn, și adus la viață de Zâna Albastră, 
Pinocchio devine un băiețel adevărat, mofturos și neascultător, care trece printr-o mulțime de peripeții 
cauzate de comportamentul, iar nasul creștea odată cu fiecare minciună spusă.  

După ce am citit povestea lui Pinocchio a devenit  iubită ṣi de noi clasa I, iar cu puṭin ajutor la 
asamblare am realizat păpușa marionetă. 
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ACTIVITĂȚILE NOASTRE 
 

Ceasul - Tic-tac 
           Clasa I 

Ceasul, ne- a cam dat mari bătăi de cap nouă celor din clasa întâi, care am încercat, după puterile 

noastre, să deslușim  ritmul amețitor în care el  măsoară timpul. Fiecare am realizat câte un ceas ṣi am 

observant  cum limbile se mișcă, care mai repede, care mai încet, dar mai ales unde se află limba mare ṣi cea 

mică atunci când ceasul este  „și jumătate“, “fix”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Curiozități despre ceas 
Clasa a IV-a 

 
 Conceptul de ceas de mână vine din secolul al XVI-lea, când regina Elisabeta I a Angliei a primit un ceas de la 

Robert Dudley, in 1571.  
 La început, ceasurile de mână au fost purtate numai de femei, în timp ce bărbații foloseau ceasuri de 

buzunar până la începutul secolului XX.  
 Primii bărbați care au purtat ceasuri de mână au fost soldații, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, atunci când 

era importantă sincronizarea tacticilor în timpul războiului, fără a folosi semnalizări care ar fi atras atenția 
inamicului. 

 Primul ceas de mână cu funcție de alarmă a fost creat în 1900 de o firmă elvețiană, Eterna. 
 Puteți citi mai multe la adresa:  

https://www.watchshop.ro/blog/10-lucruri-fascinante-despre-ceasuri-pe-care-probabil-nu-le-stiai/ 
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Metodele de rezolvare a problemelor de matematică 

 
Radu Precub, Victor Ruscanu, cl. a IV-a 

 
Există mai multe metode de rezolvare a problemelor, pe unele noi le-am exersat în clasa a IV-a și 

vom continua și în învățământul gimnazial.  
Metoda figurativă sau metoda grafică este de mai multe tipuri: sumă și diferență, sumă și cât 

(raport), diferență și cât (raport). Pentru rezolvare trebuie să reprezentăm datele problemei prin desen, 
segmente, figuri geometrice ș.a. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Metoda mersului invers (retrogradă) – în general o problemă din această categorie are ca cerinţă 
aflarea valorii iniţiale a unei mărimi, valoare ce a fost supusă unor modificări succesive (prezentate în text), 
rezultatul final al acestor modificări fiind cunoscut. Este vorba deci de aflarea unui număr necunoscut asupra 
căruia s-au efectuat anumite operaţii al căror rezultat este cunoscut. Analizând textul problemei vom 
constata că pentru rezolvarea ei pornim de la ultima valoare cunoscută şi aflăm succesiv valorile 
premergătoare ei până ajungem să aflăm valoarea iniţială. Dacă textul sugerează anumite operaţii, într-o 
anumită ordine pentru rezolvarea problemei vom efectua de regulă operaţii inverse celor indicate de text şi 
în ordinea inversă ordinii din text. 
 

       

 Metoda reducerii la unitate – compararea mărimilor date într-o problemă cu aceeași mărime luată ca 
unitate (una singură). 
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Metoda falsei ipoteze – pornim în rezolvare de la o presupunere neadevărată și astfel reușim să 
rezolvăm corect o problemă. 

Metoda comparației – metodă prin care se aplică succesiv metoda reducerii la unitate. În acest caz, 
noi trebuie să comparăm mărimile date - care sunt mai mari, mai mici unele față de celelalte sau chiar egale. 
Sunt aceleași mărimi aflate în situații diferite și prin comparații ajungem la rezolvarea problemei. 

             

Pentru ajutor în rezolvarea problemelor prin aceste metode ne vin și filmulețele „Mate cu Cristina”: 
Metoda figurativă: https://www.youtube.com/watch?v=OIt6zbu4igk&ab_channel=MatecuCristina 
Metoda mersului invers: https://www.youtube.com/watch?v=jqAWgc-9YNE&ab_channel=MatecuCristina 
Metoda falsei ipoteze:  https://www.youtube.com/watch?v=_0hjYxfXHcw&ab_channel=MatecuCristina 
Metoda comparației: https://www.youtube.com/watch?v=NnrpOAqZlPw&ab_channel=MatecuCristina 
  

În clasa a V-a vom avea o nouă disciplină – Informatică și TIC. Vom învăța despre Scratch 2.0. -  un 
mediu de programare care oferă posibilitatea de a crea jocuri, animații și diverse povestiri utilizând elemente 
audio și video, grafică folosind personajele existente în aplicație sau alte personaje create de către utilizator.  
 Problemele care se rezolvă prin metode diferite pot fi realizate și în Scratch, așa cum a procedat dna 
învățătoare Gladiola Bondar. 
 
Exemple:  
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SERBAREA ABECEDARULUI 

În condițiile impuse de pandemie, pentru a nu răpi complet bucuria elevilor de a le fi 

răsplătite meritele, și noi am organizat fastivitatea de sfârșit de an în condiții de siguranță, în 

clasa noastră. 

Clasa I a organizt o serbare, prin care cu toții și-au putut lua la revedere de la 

Abecedar, și apoi și-au împărtășit unii altora trăirile. Astfel, un cântecel, o poezie sau o ținută 

festivă au mai putut atenua din confuzia pe care o resimt cei mici. 
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LECȚIA DE A.V.A.P. 
 

Pictură cu bețișoare cu vată 
                                                    Clasa I 

 
Pictura cu bețișoare este o activitate distractivă care ne ține ocupați și concentrați pentru o 

perioadă mai lungă. 
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Căsuțe pentru păsărele 
                                                                 Clasa I 

Ne-a plăcut ideea aceasta de-a face căsuțe pentru păsărele,  primăvară. Ni s-a părut foarte  amuzant 

să construim ceva cu mânuţele noastre şi, cum încă nu avem vârsta să o realizăm singuri, am apelat la 

ajutor(părinṭii). Nu e mare lucru la mijloc, dar cert este că trebuie să ai răbdare și toate cele necesare pentru 

lucru,Am  decorat și interiorul căsuțelor ca să se vadă frumos. 

 Iată câteva modele! 
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MICUL EXPLORATOR 

 Rubrică realizată de elevii clasei I 

Ce este vântul?  De unde vine vântul?  

Vântul este doar aer care se mută dintr-o parte în alta, iar sursa lui şi a altor  

multe alte lucruri este Soarele, explică Antony Woodward şi Rob Penn autorii mai 

multor cărţi despre vreme şi influenţa ei asupra societăţii. 

Pe măsură ce Soarele încălzeşte zilnic Pământul, razele sale nu distribuie 

căldura în mod egal deoarece unele locuri atrag lumina soarelui mai bine decât altele. Locul care primeşte 

cea mai multă căldură, este „talia” Pământului, ecuatorul, ceea ce explică de ce teritoriile din apropierea 

ecuatorului (junglele, deşerturile şi insulele tropicale) sunt cele mai fierbinţi. Aşa 

cum era de aşteptat, teritoriile cel mai puţin atinse de căldura Soarelui sunt polii. 

Acesta este motivul pentru care aici găsim mereu zăpadă şi gheaţă.  

Când aerul se încălzeşte, se ridică. Pe măsură ce acest aer cald se ridică, ceva 

trebuie să îl înlocuiască şi anume alt aer care nu este la fel de cald. Această mişcare 

prin care aerul rece îi ia locul celui cald nu este altceva decât vânt.  

Uraganele şi vânturile puternice apar atunci când aerul se deplasează rapid (cu cât se ridică mai mult 

aer cald, cu atât există mai mult aer rece care se grăbeşte să îi ia locul). Brizele uşoare apar atunci când 

mişcarea aerului mai rece este lentă, ca urmare a unui nivel scăzut de aer cald care a urcat în altitudine.  

Atmosfera (bula de aer din jurul Pământului) se încălzeşte, se răceşte, se mişcă şi se amestecă tot 

timpul, motiv pentru care vremea nu este mereu la fel.  

Dacă totul depinde de Soare, atunci cum se face că vântul bate şi noaptea? Ei bine, noaptea nu cade 

peste toate teritoriile de pe Pământ. Chiar şi atunci când la noi este noapte, undeva pe Pământ, Soarele 

străluceşte, trimite raze călduroase şi determină aerul să se mişte.  

             Sursa: Gemma Elwin Harris, „Big Questions from Little People and Simple Answers from Great Minds” 

 
Ştim că.... 

Forţa vântului produce energie eoliană. Ea este captată de morile de vânt. 
Moara de vânt se orientează după direcţia vântului. 
Navele cu pânze se deplasează folosind forţa vântului  
Vânturile cu tăria între 2 - 5 se numes briză, iar cele cu tăria între 6 -8 este numit vânt puternic, 

început de furtună. Vântul cu gradul de tărie 9 este numit pur şi simplu furtună, iar vântul cu tăria 12 este 
numit orcan, uragan, taifun. Pe pământ vântul poate atinge teoretic 1230 km/oră. Aceasta este de fapt 
viteza sunetului,  practic această viteză nu poate fi atinsă de cea mai puternică tornadă (până în prezent s-a 
măsurat la tornadă o viteză maximă de 500 - 600 km/oră).  

Sursa: https://doku.tips/descrieti-un-vint-puternic.html  
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Odinioară, când Odysseus a ajuns în insula lui Aeolus, zeul i-a dăruit vânturile şi, fără voia lui, eroul 

le-a pus în libertate, dezlănţuind, în felul acesta, o groaznică furtună pe mare. Vânturile se numeau: Notus 
(lat. Auster) - vântul de miazăzi, Boreas (lat. Aquilo) - vântul de miazănoapte, Eurus (lat. Vulturnus) - vântul 
de răsărit şi Zephyrus (lat. Favonius) - vântul de apus. 

  
Am testat ṣi noi puterea vântului: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura                                              Povestea vântului 
                                                                                                     Eugen Jianu 

 
Cum, nu știați că vântul spune povești? Înseamnă că nici astă primăvară, nici astă 

toamnă nu i-ați ascultat șușotelile din fâneață ori din frunzișuri! Sau nu l-ați înțeles, socotind 
că vine și pleacă așa, hai-hui,  jucându-se de-a prinselea. Mare meșter povestitor este vântul.  

M-a învățat bunicul să-i ascult șoapta și să i-o înteleg. 
- Viu de departe, de peste mări și țări, oho! câte n-am văzut eu pe unde am colindat, că 

drumurile îmi sunt lungi și nu de puține ori ocolite. M-am oprit oleacă într-o pădure și am 
luat aminte la cele ce spun tufanii și copacii atunci când își clatină frunțile! Am plecat mai 
departe zăbovind asupra câmpiei unde am șușotit cu lanurile, port vara solia roadelor bogate 
ale grânelor, iar toamna pe cele ale porumbului. Mă mai odihnesc și eu că de, acela care 
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umblă mult ostenește și el. Atunci mă aciuiez prin vreo livadă, acolo trag câte un pui de 
somn, sorbind aroma vreunei piersici ori a unui măr. Pornesc din nou și urc pâna sus pe 
crestele cele mai înalte ale munților, cobor apoi văile și din izvor în pârâu, apoi mai departe 
pe râuri, pâna la marea încrețită de valuri cu coame înspumate. Iau un susur cu mine și-l port, 
îl port și îl cânt… … și uite așa, azi aici, mâine colea, pretutindeni și nicăierea! ba un alint, 
ba o doină, numai să stați și să mă ascultați! 

Astăzi dimineață, așa cum am spus, era și el mai altfel decât a fost pâna acuma. Parcă 
mai posomorât, mai îngândurat, nu-și mai afla astâmpărul. 

– De-acuma, gata, mi-a trimis vorbă din lăcașul lui de Miază-Noapte fratele meu cel 
mare: crivățul. Și-a tocmit telegarii, și-a încordat trâmbițele și și-a foltuit tobele, el are să 
domnească peste iarnă, are să-nvălmășească omăturile, ridicând nămeți și troiene. Ei, după o 
vreme are să ostenească și el, atunci ai să ieși afară și ai să te dai cu săniuța. 
 

Observaṭii experimentale - Bobul de fasole 
 

Observarea dezvoltării unei plante încă de când este o sămânṭă,exemplificat cu un bob 
de fasole. 

Am pus in ghiveci pământ, apoi rând pe rând am aṣezat  boabe de fasole după care, cu 
ajutorul unei pompiṭe cu apă, le-am udat pe toate. După ce seminṭele au fost plantate ṣi 
udate, le-am pus pe pervazul fereastrei pentru a primi lumină ṣi caldură de la soare. In fiecare 
zi verificam ce se întâmplă, iar fiecare  le mai uda câte puṭin, iar din a patra zi am început să 
avem rezultate vizibile ṣi plantelele deveneau pe zi ce trece tot mai mari ṣi mai mari! 

 Mai jos puteṭi observa stadiile de creṣtere ale plantelor noastre.  
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PAGINA LUI COLORICI 

 
Sursa: https://maxime-cugetari-citate.blogspot.com/2012/02/poze-de-colorat-cu-vara.html 
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