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Lumea  noastră, nr. 22 

Ianuarie  2012 

Maria Sorca, cls. a VI-a B: Doresc ca Noul An să fie plin de împliniri. Vreau să 

am rezultate bune la  şcoală şi să fiu sănătoasă.  Sper că în acest an ne vom da 

seama că credinţa te ajută să treci peste toate necazurile. De aceea sper că lumea 

va deveni mai bună. 

Îmi doresc fericire şi sănătate. Vreau să am note bune la şcoală în semestrul ce va 

urma, iar la sfârşitul clasei a VIII-a să fiu mândră de rezultatele mele.  

Andreea  Gavrilescu, cls. a VIII-a A 

Pentru şcoala mea - îmi doresc să rămână la fel, cu elevi buni, care învaţă, îşi cunosc 

ţelurile şi luptă pentru ele. Vreau ca în şcoala mea să nu existe incidente între elevi. - 

Lavinia Tismănar, cls. a VIII-a C 

Îmi doresc un an mai bun! Aş vrea ca unii colegi din şcoală să se com-

porte mai civilizat şi mi-ar plăcea ca în anul care vine să se organizeze 

la nivelul şcolii mai multe excursii, baluri sau alte activităţi extraşco-

lare. Alexandra Haţegan, cls. aVI-a B 

Tatiana Damian, profesor de desen: Mă bucur foarte mult că am avut 

ocazia să descopăr aici la şcoală elevi buni si talentati, iar de la anul 

ce urmează nu îmi doresc decât sănătate.  

 

Liliana Tomoş, profesor de chimie: Pe plan personal îmi doresc sănă-

tate pentru mine si pentru familia mea. Despre şcoală pot spune că sunt mulţumită cu 

ceea ce există în prezent şi nu aş schimba nimic. 
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Codruţa Goagă, cls. a VII-a D:  

Eu mi-aş dori ca 2012 să fie un an mai bun, numai cu evenimente 

plăcute si bucurii. Vreau să fim cu toţii sănătoşi, să  dispară orice neplăceri sau 

conflicte, iar la şcoală aş vrea sa fie tot aşa sau chiar mai bine. Unii 

profesori ar putea fi, totuşi, mai indulgenţi şi mai înţelegători. 

Pentru noul an îmi doresc în primul rând multă sănătate. Fie ca anul 2012 să ne umple 

inima de bucurie şi fericire. La mulţi ani! - Oana Gogoşeanu, cls. a VI-a B 

Dragoş Corcan, cls. a VIII-a A: Pentru mine, anul ce a trecut a fost un an destul de 

bun, din mai multe puncte de vedere. Am avut rezultate bune la şcoală, chiar dacă 

am întâmpinat pe parcurs unele “hopuri” peste care am trecut cu bine. Pentru acest 

an îmi doresc să fiu sănătos, să am aceleaşi rezultate bune la finalul anului şcolar, 

să ajung măcar la o olimpiadă la faza naţională. Cel mai important obiectiv al aces-

tui an este să ajung la liceul pentru care voi opta! Sper ca în acest an să întâlnesc 

oameni cu sufletul curat, să fiu înconjurat de linişte şi să  am multă pace în suflet. 

Sondaj realizat de Bianca Semeniuc, cls. a VIII-a B  

 Chiar în primele zile ale acestui an am primit rezultatele la un concurs naţional de 

jurnalism şcolar la care am participat. Cponcursul s-a numit ―Vasile Rusescu‖ - ―Locuri care iubesc 

oamenii‖ şi a fost organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Giurgiu, fiind inclus în Calendarul 

Activităţilor Educative Naţionale al MECTS. Astfel, toate materialele pe care le-am trimis au obţinut 

premiul I.  La secţiunea ―Interviuri‖ au fost premiate interviurile luate Liubiţei Raichici (―Liubiţa 

Raichici, poeta care a copilărit în rai‖) şi lui Dan D. Farcaş (―Reşiţa trebuie reinventată‖). La 

secţiunea ―Reportaje‖ a obţinut premiul I lucrarea lui Ami Glogovicean ―Săptămâna de aventură‖, 

iar revista a obţinut şi ea premiul I.  

Îmi doresc ca 2012 să vină cu ceva în plus faţă de 2011, ceva special care să mă facă 

să nu uit acest an. Îmi doresc o schimbare, dar cine nu o vrea? 2012, fi bun cu noi toţi 

şi adu-ne cel mai bun an de până acum! - Bianca Semeniuc, cls. a VIII-a B 

Mai multe reuşite şi sănătate. Vreau ca 2012 să fie un an mai bun ca 2011. Nu cred în 

ideea că 2012 va fi un an al Apocalipsei şi intru optimistă în acest an. - Ana Roşca, 

cls. a VI-a B 
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 Dacă în numerele anterioare ale revistei noastre aţi făcut cunoştinţă cu oamenii care ne învaţă 

matematică sau cu cei care ne îndrumă spre activitatea sportivă, de data aceasta aflăm cine ne sunt 

dascălii de română.  

ANDREEA PEICA 
 Absolventă a Liceului 

―Traian Vuia‖ Reşiţa în anul 

2001, prof. Andreea Peica 

face parte din generaţia  tânără 

a Şcolii 7. În perioada 2001-

2005, a urmat cursurile 

Univers i t ă ţ i i  de  Ves t 

Timişoara, Facultatea de 

Litere, Istorie şi Teologie, 

Secţia Română - Franceză. În 

perioada 2005 - 2008 a predat la Şcoala cu cls. I-

VIII Ramna. Din 2008 este cadru didactic al Şcolii 

7 Reşiţa.  

Este greu, dar frumos a vorbi despre o 

disciplină care, prin specificul ei, are marea 

responsabilitate de a face în permanenţă ca 

predarea Limbii şi Literaturii Române să fie prilej 

de sărbătoare, aşa cum poetul Nichita Stănescu 

simţea: A vorbi despre limba în care gândeşti, a 

gândi-gândire nu se poate face decât numai într-o 

limbă - în cazul nostru a vorbi despre limba 

română este ca o duminică. Acesta este şi unul 

dintre motivele pentru care am ales această 

disciplină (dar în acelaşi timp şi o mare 

responsabilitate), având în vedere că am şi o a 

doua specializare, respectiv limba franceză. Dacă 

ar fi să ne întrebăm în ce limbă gândeşte, simte sau 

visează un om, răspunsul probabil ar fi: în limba 

locului unde s-a născut, a crescut, a trăit, fie 

întreaga viaţă, fie până la un moment dat. 

În predarea limbii române, dincolo de 

învăţarea exprimării, regulilor gramaticale, 

înţelegerii şi interpretării textelor, o importanţă 

deosebită se acordă şi sentimentului estetic, prin 

care încercăm să facem inima copilului mai 

simţitoare; aceasta şi pentru faptul că de aici se 

pot dezvolta şi alte sentimente înălţătoare. Lectura 

este foarte importantă în dezvoltarea multor 

aspecte ale personalităţii umane, iar eu mă declar 

ca fiind una dintre persoanele pasionate de această 

îndeletnicire şi care doresc în permanenţă să 

cunoască lucruri noi, să se autodepăşească. 

Mi-ar plăcea să reuşesc ca această dorinţă de 

cunoaştere să fie transmisă şi elevilor mei, 

atenţia lor să nu fie îndreptată numai spre 

lucruri superficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ceea ce priveşte relaţia mea cu 

elevii, pot spune că este apropiată, se menţine 

o atmosferă plăcută atât în timpul cursurilor 

cât şi în afara lor, precum şi la diferitele 

activităţi care s-au desfăşurat în şcoală ori 

excursii. Atât eu, cât si copiii încercăm să 

avem o comunicare optimă, să ne înţelegem şi 

să ne respectăm reciproc, pe cât este posibil. 

Tratez cu seriozitate munca pe care o fac sş 

îmi asum responsabilitatea de a ajuta elevii să 

obţină rezultatele dorite, ca şi până acum. 

 Până în prezent, rezultatele au fost 

satisfăcătoare, toţi elevii din seriile trecute au 

fost admişi la liceele pentru care au optat, iar 

cei care au participat la olimpiade sau 

concursuri au obţinut rezultate bune. Pentru 

viitor, încerc să muncesc împreună cu elevii 

cel puţin la fel de bine ca acum şi să atingem 

toate obiectivele propuse. 

 

 DE LA CINE ÎNVĂŢĂM LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Prof. Andreea Peica şi cls. a VIII-a C 

Prof. dirig. Andreea Peica şi cls. a VII-a C 

Ana Roşca, cls. a VI-a B 
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 Vineri, 18 noiembrie 2011, în sala de sport a 

Şcolii cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa a avut loc ediţia a 

IV-a a Carnavalului „Darurile Toamnei‖.  Elevii 

ciclurilor preşcolar şi primar ale şcolii  au participat 

la cele două secţiuni ale activităţii: expoziţia 

produselor de toamnă care a cuprins lucrări din 

legume şi fructe realizate de elevi în timpul orelor, 

dar şi cu sprijinul părinţilor,  şi o paradă a măştilor. 

Cei aproximativ 250 de copii prezenţi au purtat 

costume deosebit de frumoase, reprezentând fie 

personaje de poveste, fie legume şi fructe de 

toamnă.  Unii dintre copii au purtat accesorii 

realizate în timpul orelor. Diversitatea costumelor şi calitatea prezentării au făcut imposibilă 

departajarea lor, astfel încât organizatorii au oferit tuturor claselor implicate diplome de merit pentru 

participarea la activitate.  

CARNAVALUL “DARURILE  TOAMNEI” 

SIMPOZION  NAŢIONAL  

“MODERN  ŞI  TRADIŢIONAL ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ” 

 În data de 24 noiembrie 2011,  la Şcoala cu 

cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa a avut  loc ediţia a IV-a a 

Simpozionului Naţional MODERN ŞI 

TRADIŢIONAL ÎN ŞCOALA ROMÂNEASCĂ. 

La cele două secţiuni ale simpozionului (Modern 

şi tradiţional în şcoala mea – sesiune de referate şi 

comunicări privind aspecte concrete ale şcolii; 

Drepturile copilului–drepturile mele - expoziţie şi 

concurs naţional de desene)  s-au înscris 150 de 

cadre didactice şi 102 elevi şi preşcolari de la 

instituţii de învăţământ din Reşiţa şi din ţară.  

Organizatorii au dorit să atragă atenţia asupra 

rolului deosebit de important al societăţii civile şi 

al organizaţiilor specializate în promovarea 

drepturilor copilului şi în apărarea acestora.  

 20 noiembrie 2011 este data în care s-au 

împlinit 22 de ani de la adoptarea „Convenţiei 

privind Drepturile Copilului‖.   

Expoziţia de desene  

“Drepturile copilului, drepturile mele” 

“Mica vrăjitoare” - Sara Poenariu “Un clovn simpatic” - Denis Godin 
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 Elevii prezenţi la manifestare au prezentat 

proiectul ―Ocrotiţi copilăria‖ care a obţinut premiul 

I la Concursul Naţional „Drepturile Copilului‖-

Poiana Pinului 2011 (Tertereanu Claudia, Niţu 

Raluca, Tismănar Lavinia şi Mara Andrada) şi noul 

număr al revistei şcolii, „Lumea noastră‖ (Bianca 

Semeniuc şi Oana Gogoşeanu). 

 Scopul desfăşurării simpozionului este 

promovarea şcolii româneşti prin evidenţierea 

aspectelor reprezentative ale unităţilor şcolare din 

diverse colţuri ale ţării şi conştientizarea copiilor cu 

privire la importanţa respectării drepturilor lor. Prezentarea proiectului premiat la nivel naţional 

Bianca Semeniuc şi Oana Gogoşeanu 
Elevii din şcoala noastră premiaţi la concursul de desene 

 

Cu ocazia Zilei Naţionale a României, 

şcoala noastră a organizat ediţia a doua a 

Concursului Naţional de fotografii ―România, 

ţara mea‖.  

La  fiecare  secţiune  s-au    acordat  

premiile  I,  II,  III  şi  menţiuni  pe  grupe de  

vârstă  (ciclul  primar, gimnazial, liceal). 

Fiecare  elev  a primit diplomă  de  participare.  

Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa a 

organizat  acest concurs pentru a determina 

copilul să-şi iubească ţara, să aprecieze ceea ce 

este frumos în România, să accepte faptul că 

valoarea adevărată există pe plaiurile 

româneşti, dar se impune descoperirea şi 

promovarea ei.  

Premiul I, ciclul primar, secţiunea I 
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Premiul II, ciclul primar, secţiunea I 

Deva, de la Cetate 
Premiul III, ciclul primar, secţiunea I 

Prin Munţii Rodnei 

Premiul III, ciclul gimnazial, secţiunea a III-a 

Decebalus Rex 

Premiul I, ciclul primar, secţiunea a III-a 

Muntele Mic 
Premiul I, ciclul gimnazial, secţiunea a III-a 

Feerie pe Semenic 

Premiul I, ciclul gimnazial, secţiunea a II-a 

Mausoleul Ostaşului Român - Câmpulung 

Premiul I, ciclul gimnazial, secţiunea I 

Vulcanii noroioşi 

Premiul al III-lea, ciclul primar, secţiunea a III-a 

Cu trenul de la Oraviţa la Anina 

 Au intrat în concurs 210 fotografii trimise din 

toate colţurile ţării. Câteva din fotografiile premiate 

se pot admira pe pagina aceasta, iar titlurile şi 

autorii  pozelor premiate se regăsesc pe pagina 

următoare. 
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SECŢIUNEA I – DESCOPERIM  ROMÂNIA - CICLUL PRIMAR 
PREMIUL I    

În Munţii Parâng, Ardeleanu Rareş, cls. a III-a Step by Step, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 12 Reşiţa 

PREMIUL AL II-LEA 

Deva, de la Cetate, Groza Adrian, cls. a IV-a C, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa 

Cu familia la Lacul Roşu, Călin Vasile, cls. a II-a Step by Step, Şcoala Nr. 2 „I. H. Rădulescu‖ Urziceni 

Nuferi pe Dunăre, Diaconu Francesca, cls. a IV-a C, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa 

PREMIUL AL III-LEA 

Prin Munţii Rodnei, Paidola Oana, cls. I, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa 

La coliba bunicilor - Dalboşeţ, Valuşescu Darius, cls. a IV-a B, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa 

Cai la Izvin, Meilă Mirel, cls. a III-a Step by Step, Şcoala Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 12 Reşiţa  

Vârf de Parâng în ceaţă, Truia Patriciu, cls. a IV-a C, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa 

SECŢIUNEA I – DESCOPERIM  ROMÂNIA - CICLUL GIMNAZIAL 
PREMIUL I 

Sărutul toamnei acasă la Brâncuşi, Chiriţoiu Marius, cls. a VII-a, Clubul Copiilor Moreni 

Vulcanii noroioşi, Dragoş Corcan, cls. a VIII-a A, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa 

Lacul fără sfârşit de la Moşoga, Moiceanu Vlad, Şcoala cu I-VIII Nr.11 „M. Eminescu‖ Piteşti 

PREMIUL AL II-LEA 

Sfinxul, Bribete Alexandra, cls. a VII-a A, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 12 Reşiţa 

Canionul din sare - Praid, Călin Mihai, Şcoala cu I-VIII Nr. 11 „Mihai Eminescu‖ Piteşti 

Deva – Cetatea Devei, Sfeia Larisa, cls. a VI-a A, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 12 Reşiţa 

PREMIUL AL III-LEA 

Vizită la Mănăstirea Râmeţ, Stamate Marian, cls. a VII-a C, Şcoala cu cls. I-VIII „Petre P. Carp‖ Tufeşti 

Toamna în Scuarul Bihor – Timişoara, Balaci Larisa, cls. a VII-a, CSEI „Constantin Pufan‖ Timişoara  

Pe cărări de munte (4), Pandea Andreea, cls. a V-a B, Şcoala cu cls. I-VIII „Ştefan cel Mare‖ Călăraşi 

SECŢIUNEA  A II-A – CĂLĂTOR PRIN ISTORIA NEAMULUI - CICLUL PRIMAR 
PREMIUL I 

Castelul Peleş, Nancu Dima, cls. I A, Şcoala „B. P. Hasdeu‖ Constanţa 

PREMIUL AL II-LEA 

 În vizită la Curtea de Argeş, Bobiţan Antonia, cls. a IV-a, Şcoala Nr. 7 „Sf. Maria‖ Timişoara 

PREMIUL AL III-LEA 

 Cetatea Râşnov, Trache Rareş Andrei, cls. a IV-a, Şcoala Nr. 14 „Al. Davilla‖ Piteşti 

 La Peleş, Ruba Alexandra, cls. a III-a A, Şcoala cu cls.I-VIII Nr. 7 Reşiţa 

SECŢIUNEA  A II-A – CĂLĂTOR PRIN ISTORIA NEAMULUI - CICLUL GIMNAZIAL 
PREMIUL I 

 Un turn simpatic, Radu Daniel, cls. a VI-a, Liceul Teoretic „Iris‖ Timişoara 

 Mausoleul Ostaşului Român – Câmpulung, Dragoş Corcan, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa 

PREMIUL II 

 Uimire! – Prima maşină de spălat rufe, Olteanu Ana Maria, cls. a VII-a C, Şcoala Nr. 4 Râmnicu Vâlcea 

PREMIUL III 

 La Cetatea Râşnov, Calincu Vlad, cls. a V-a, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul‖ Slobozia 

 Istorie şi credinţă pe plaiuri strămoşeşti, Lincar Monica, Onofrei Andreea, Şcoala cu cls. I-VIII Vărădia 

SECŢIUNEA A III-A – HOINAR PRIN MUNŢII BANATULUI - CICLUL PRIMAR 
PREMIUL I 

 Muntele Mic, Cracană Eduard, cls. a IV-a C, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa 

 Bârzava la Crivaia, Bostan Ioana, cls. a IV-a C, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa 

PREMIUL AL II-LEA 

 În Munţii Ţarcu, Miloş Mario, cls. I, Liceul de Artă „Sabin Păuţa‖ Reşiţa 

PREMIUL AL III-LEA 

 Cu trenul de la Oraviţa la Anina, Constantinescu Laura, cls. a IV-a C, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa 

 La pas prin Munţii Ţarcu, Meilă Marian, Liceul de Artă „Sabin Păuţa‖ Reşiţa 

SECŢIUNEA A III-A – HOINAR PRIN MUNŢII BANATULUI - CICLUL GIMNAZIAL 
PREMIUL I 

 Feerie pe Semenic, Stoian Leonard, cls. a V-a, Colegiul Naţional „Traian Lalescu‖ Reşiţa 

 Pinul negru de Banat, Popi Melania, cls. a VIII-a, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul‖ Slobozia 

 Ochiul Beiului - Cheile Nerei, Molnar Valentin, cls. a V-a A, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 12 Reşiţa 

PREMIUL II 

 Decebalus Rex, Bica – Popi Melania, cls. a VIII-a, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul‖ Slobozia 

 Peştera Ponicova, Bica – Popi Melania, cls. a VIII-a, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul‖ Slobozia 

 Cascada Beuşniţa – Cheile Nerei, Bejenaru Gerorgiana, cls. a VI-a A, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 12 Reşiţa 

PREMIUL III 

 Decebalus Rex, Stoian Leonard, cls. a V-a, Colegiul Naţional „Traian Lalescu‖ Reşiţa 
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1  DECEMBRIE  LA  ŞCOALA  7 

 30 noiembrie 2011 a fost ziua în care 

elevii şcolii noastre au sărbătorit Ziua 

Naţională. Manifestarea a constat în 

prezentarea momentului 1 Decembrie 1918 

în istorie de către cadrele didactice Ionuţ 

Gârtoi şi Ilie Bădescu şi de către 

muzeograful Dacian Rancu de la Muzeul 

Banatului Montan Reşiţa. Al doilea moment 

al manifestării a constat în vernisajul 

expoziţiei de fotografii ―România, ţara mea‖.  Vizitarea expoziţiei de fotografii 

Cls. a IV-a C la expoziţia  de fotografii Muzeograful Dacian  Rancu 

FESTIVAL  JUDEŢEAN  DE  COLINDE 
 În data de 15 decembrie 2011, la Biserica 

―Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - Govândari‖ 

Reşiţa a avut loc ediţia a III-a a Festivalului 

Judeţean de colinde ―Florile dalbe‖. Festivalul 

este organizat de Şcoala 7 în parteneriat cu 

Biserica ―Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - 

Govândari‖ Reşiţa şi face parte din Calendarul 

Activităţilor Educative Regionale al MECTS. 

 Au participat la festival 17 formaţii corale 

din judeţ: 
 1. Corul  „Laudate Domini” al Liceului 

Teologic Baptist Reşiţa, coord. prof. Cornel Todea 

 2. Grupul vocal “Staccato” al Liceului de 

Artă “Sabin Păuţa” Reşiţa, coord. înv. Ana 

Nicoară, prof. Balogh-Remelei Cornelia 

 3. Grupul  vocal „Nihil Sine Deo” al 

Liceului Teologic Baptist Reşiţa, coord. prof. 

Emanuela Moldovan  

 4. Grupul vocal “Solia” al Şcolii cu cls. I-

VIII Nr. 7 Reşiţa (ciclul gimnazial), coord. prof. 

Ionel Bonţu 

 5. Lorena Pela, Liceul Teoretic „Traian 

Vuia” şi  grupul vocal „Flori de Semenic” al Şcolii 

cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa, coord. prof. înv. primar 

Cristina Ardeleanu 

 6. Grupul vocal cameral „Armonia” al 

Şcolii cu clasele I – VIII „Romul Ladea” Oraviţa, 

coord.  prof. Ogrin Rodica 

 7. Grupul vocal „Flori de măr” al Şcolii cu 

cls. I-VIII Fizeş, coord. prof. Burghardt Ştefania-

Antuanela 

 8. Grupul vocal “Teofania” al Şcolii cu cls. I-

VIII Berzovia, coord. prof. Humă Ioan Cristian  

 9. Grupul vocal „Menestrelul” al Şcolii cu 

cls. I-VIII Răcăşdia, coord. prof. Parnea Aniela 

 10. Grupul vocal al Şcolii Târnova, coord. 

prof. Florei Puşa Carmen 

 11. Grupul vocal „Ding Dong” al Şcolii cu 

cls. I-VIII Nr. 2 Reşiţa, coord. înv. Florica Fetescu 

 12. Grupul vocal „Clopoţei” al Şcolii cu cls. I

-VIII Nr. 2 Reşiţa, coord. prof. Rodica Vasiliu  

 13. Grupul vocal „Little Voices” al Şcolii cu 

cls. I-VIII Nr. 8 Reşiţa, coord. prof. Rodica Vasiliu 

 14. Grupul vocal “Percantium Remedium” 

al CSEI “Aurora” Reşiţa, coord. prof.  Mitrea 

Alina, prof. Andrei Jivan 

 15. Corul „Ison” al Colegiului Naţional 

„Traian Lalescu” Reşiţa, coord. prof. Rodica 

Bădescu  

 16. Corul „Unison” al Şcolii cu cls. I-VIII Nr. 

6 Reşiţa, coord. prof. Rodica Bădescu  

 17. Grupul vocal „Voci de primăvară” al 

Şcolii cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa (ciclul primar), 

coord. prof. înv. primar Marinica Potocean 
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 Comisia de organizare a festivalului a fost compusă din: prof. Cristiana Schmaler, prof. 

Ileana Pomoja, prof. înv. primar  Cristina Ardeleanu - Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 7 Reşiţa şi preot 

Petru Berbentia - Biserica “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Reşiţa. Participanţii au primit diplome 

atât din partea şcolii, cât şi din partea bisericii.  

Lorena Pela şi “Flori de Semenic” - Şcoala 7 Reşiţa Pr. Petru Berbentia şi “Voci de primăvară” - Şcoala 7 Reşiţa 

 

 Luni, 19 decembrie 2011, a avut loc în 

amfiteatrul Şcolii 7 Reşiţa prima activitate din 

cadrul proiectului „NU violenţei în şcoală şi în 

sport‖. Elevi din clasele IV-VIII au urmărit 

materiale despre violenţă, despre cauzele şi 

formele manifestării acesteia. Consilierul educativ 

al şcolii, prof. înv. primar Cristina Ardeleanu, a 

prezentat materiale filmate, ilustrative pentru tema 

dezbătută. Prof. Ionuţ Gârtoi a vorbit elevilor 

despre consecinţele actelor de violenţă în rândul 

tinerilor şi despre felul în care acestea pot fi 

evitate. Prof. Cristiana Schmaler, directorul şcolii, 

a insistat pe fenomenul violenţei în cadrul 

activităţilor sportive. Agent şef principal de poli-

ţie Bejenaru Valentin - politist de proximitate în 

cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa - a vorbit co-

piilor despre situaţii de încălcare a legii în care au 

fost implicaţi copii şi a atenţionat asupra pedepse-

lor pe care le pot primi aceştia.  

 Mr. Stanciu Ilie şi plutonier Săndulescu 

Marius, Compartimentul pentru Prevenirea şi  

Combaterea faptelor antisociale din 

cadrul Inspectoratului Judeţean de 

Jandarmi Caraş-Severin au vorbit copiilor 

despre cazuri frecvente de violenţă în care 

au fost implicaţi minori, despre felul în care 

aceştia sau părinţii lor pot fi sancţionaţi, 

precum şi despre modalităţi în care se pot 

feri, pot evita astfel de incidente.  

 Elevii Oana Gogoşeanu şi Vlad 

Ionete  din cls. a VI-a B au prezentat două 

desene realizate de ei pe tema violenţei.  

 Proiectul „NU violenţei în şcoală şi 

în sport‖ este implementat de ISJ Caraş-

Severin – inspector şcolar de specialitate 

Sorina Corcoaţă şi de Şcoala cu cls. I-VIII 

Nr. 7 Reşiţa şi implică mai multe unităţi de 

învăţământ din Reşiţa. Sub genericul 

„Violenţa nu te face mai puternic‖, Şcoala 7 

Reşiţa derulează în acest an şcolar mai 

multe acţiuni de combatere a violenţei sub 

coordonarea prof. Florentina Puşu.  

SPUNEM  NU!  VIOLENŢEI 

Oana Gogoşeanu, Vlad Ionete, cls. a VI-a B 

Echipa redacţională 
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   NOI EVENIMENTE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

COMENIUS 
 

 Activitatea în cadrul Proiectului Multilateral Comenius continuă. Astfel, în urma reuniunii de 

proiect din Polonia s-a efectuat diseminarea informaţiilor referitoare la acest eveniment. În acest sens, 

în cadrul Consiliului profesoral, d-na coordonator, Oţelariu Daniela, a făcut o prezentare în format 

electronic a activităţilor desfăşurate la această reuniune de proiect, după care au urmat discuţii pe 

marginea celor vizionate. De asemenea, prezentarea a fost vizionată şi de către elevii claselor a VIII-a 

A (unde a participat   şi a oferit explicaţii eleva Gavrilescu Andreea, care a efectuat o mobilitate în 

Polonia) şi a VII-a A. Ambele prezentări au avut loc în Cabinetul Comenius, în data de 14 nov. 2011.   

 Pentru comunitatea locală diseminarea s-a realizat prin publicarea unui articol în cotidianul 

local, Jurnal de Caraş-Severin, în data de 10 nov. 2011. Un alt articol însoţit de fotografii a fost 

publicat pe site-ul şcolii http://scoala7resita.ro/in-polonia-proiect-comenius/, precum şi pe blog-ul de 

proiect în limba română http://unvotungand.wordpress.com/about/. Tot în luna noiembrie a fost 

publicat un articol scris de către jurnalistul Antoniu Mocanu în Jurnal de Caraş-Severin, 14 nov. 

2011, despre reuniunea de proiect din România. De asemenea, la cea de-a patra ediţie a 

Simpozionului Naţional ,,Modern şi Tradiţional în Şcoala Românească‖ au fost prezentate reuniunile 

de proiect din România şi Polonia. Revista şcolii, ―Lumea noastră‖, a găzduit şi ea un articol despre 

întâlnirea din Polonia.  

 Acţiunea de diseminare pe anul 2011 s-a încheiat în cadrul Consiliului părinţilor, din data de 19 

decembrie 2011, când d-na coordonator, Oţelariu Daniela, a prezentat din nou, în format electronic, 

activităţile din cadrul reuniunilor de proiect din România şi Polonia, a furnizat informaţii despre 

sistemele educaţionale din ţările implicate în proiect şi a anunţat activităţile ce urmează a fi efectuate 

până la finele proiectului, în iunie 2012. 

 În perioada noiembrie – decembrie au fost efectuate nu numai activităţi de diseminare, ci şi 

activităţi de proiect: dezbatere în limba engleză, la ora de limba engleză, pe tema democraţiei în 

şcoală. A fost un subiect deosebit de incitant pentru elevi, care s-a finalizat cu un produs de proiect la 

care încă se lucrează şi care va fi prezentat la reuniunea de proiect din Ungaria, martie 2012. Este 

vorba despre o carte ce conţine eseuri în limba engleză, scrise de către elevii claselor a VIII-a A şi a 

VI-a B.  

 O suită de activităţi vor fi realizate chiar la început de semestru: albume fotografice în format 

electronic cu instantanee din viaţa satului românesc; interviuri cu persoane în vârstă despre tradiţii 

locale încă vii sau aproape uitate; fashion parade în ... costum popular românesc, precum şi un 

concurs de desen, pe o temă dată, la care vor fi invitaţi toţi elevii din şcoală. Sunt doar câteva din 

acţiunile ce urmează a fi finalizate până în luna martie şi sperăm ca, încă o dată, să atragem atenţia 

partenerilor noştri asupra adevăratului suflet românesc, păstrător al unei moşteniri culturale autentice. 

                            Prof. Oţelariu Daniela, coordonator proiect 

 

 

 

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.  

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere 

al autorului şi  

Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a 

informaţiilor pe care le conţine. 

 

 

http://scoala7resita.ro/in-polonia-proiect-comenius/
http://unvotungand.wordpress.com/about/
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Alexandra Haţegan: Când şi de ce aţi decis să vă faceţi profesoară de biologie? 

Prof. Florentina Puşu: La începutul clasei a doisprezecea, datorită dirigintei mele şi a profesoarei de 

biologie pe care am admirat-o şi am dorit să fiu ca ea. 

Alexandra Haţegan: Aţi regretat vreodată alegerea făcută? 

Prof. Florentina Puşu: Nu, până acum nu, deşi mi-ar fi plăcut să fiu şi altceva, de exemplu biolog, 

dar îmi place ceea ce fac, îmi plac copiii şi nu pot să spun că regret. 

Alexandra Haţegan: Aţi mai predat undeva în afară de şcoala noastră? 

Prof. Florentina Puşu: Da, am mai predat şi în alte şcoli, ultima a fost Liceul Teoretic ―Traian 

Vuia‖, unde am fost şi elevă, de altfel. 

Alexandra Haţegan: Ce vă place să faceţi în timpul liber? 

Prof. Florentina Puşu: Cel mai mult îmi place să citesc şi să călătoresc, îmi place să descopăr 

lucruri şi locuri noi. 

Alexandra Haţegan: Aţi dori ca fetele dumneavoastră să urmeze această meserie? 

Prof. Florentina Puşu: Nu mi-aş dori sa urmeze această meserie pentru că nu este una uşoară, deşi 

multă lume crede asta, dar, dacă va fi alegerea lor, eu nu le împiedic… 

Alexandra Haţegan: Cum v-aţi descrie în patru cuvinte? 

Prof. Florentina Puşu: Ambiţioasă, ordonată, sensibilă şi disciplinată în ceea ce fac. 

Alexandra Haţegan: Ce aşteptări aveţi de la elevii dumneavoastră? 

Prof. Florentina Puşu: Să înveţe cu drag cred că este cea mai mare aşteptare, să le placă biologia şi 

sa nu înveţe din obligaţie. 

Alexandra Haţegan: Care a fost cea mai mare realizare care aţi avut-o până acum? 

Prof. Florentina Puşu: Pe plan profesional, pot să spun că fiecare zi este o realizare şi pe plan 

personal, cele două fetiţe ale mele. 

Alexandra Haţegan:  Cum vi se pare “munca” de diriginte? 

Prof. Florentina Puşu: „Munca‖ de diriginte nu este deloc una uşoară, mai ales acum când întreaga 

societate se confruntă cu probleme care, din păcate, se răsfrâng şi asupra copiilor: neajunsuri 

materiale, părinţi plecaţi în străinătate, copii lăsaţi în grija bunicilor sau a altor rude şi privaţi astfel 

de afecţiunea celor mai dragi fiinţe. Mărturisesc că am avut ceva emoţii în momentul în care am 

preluat clasa a VIII-a C, la care sunt diriginte, mai ales că veneam la ei după un om şi un dascăl 

extraordinar (doamna profesor Zărie Aurora), dar ne-am acomodat repede unii cu alţii, iar după un 

semestru petrecut cu ei simt că suntem împreună de mai mult timp şi cred că le-am câştigat 

încrederea.  

Alexandra Haţegan:  Cum este să fii mamă de gemene? 

Prof. Florentina Puşu: Să fii mamă de gemene este, din punctul meu de vedere, destul de uşor. În primul 

rând eu nu ştiu cum e să ai un singur copil, deci nu pot compara situaţia, iar în al doilea rând gândiţi-vă ce 

avantaje sunt: cele două fetiţe se joacă împreună, au aceleaşi preocupări, fiind de aceeaşi vârstă, sunt împreună 

la şcoală, se pot ajuta, iar noi, părinţii, am trecut o singură dată prin „chinurile‖ clasei I. Din fericire, eu nu pot 

să mă plâng, am avut întotdeauna nişte copii cuminţi şi consider că implicarea părintelui în formarea copilului 

este esenţială. De aceea fac tot posibilul să petrec cât mai mult timp cu fetiţele mele, le sprijin atunci când este 

cazul în activitatea şcolară şi le acord foarte multă atenţie şi încredere. 

Alexandra Haţegan: Ce credeţi despre revista şcolii “Lumea noastră”? 

Prof. Florentina Puşu: Îmi place foarte mult felul în care este redactată şi că se implică copiii, că fac 

cu plăcere ceea ce fac şi le doresc cât mai multe numere în viitor. 
 

 Dacă anul trecut apărea în revistă portretul unuia din cei mai 

exigenţi dascăli ai şcolii noastre - prof. Aurora Zărie, aflată în ultimul an 

de dăscălie, în acest număr ne oprim din nou în laboratorul de biologie 

pentru a face cunoştinţă cu cea care i-a luat locul. Este vorba de prof. 

Florentina Puşu, un om deosebit, un profesor şi un diriginte iubit de 

elevii săi, un dascăl implicat în viaţa şcolii. A absolvit în anul 1999 Fac-

ultatea de Chimie-Biologie-Geografie, specializarea Biologie, din cadrul 

Universităţii de Vest Timişoara şi începând din 1 septembrie 1999 a devenit profesor de biologie. 

Interviu realizat de Alexandra Haţegan, cls. a VI-a B şi Codruţa Goagă, cls. a VII-a D 



 

- 14 - 

 

Lumea  noastră, nr. 22 

Ianuarie  2012 

 Gogoşeanu Oana este elevă în clasa a VI a B a 

Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 7 Reşiţa. O elevă 

extraordinară pe care orice dascăl şi-ar dori-o în 

clasa sa, un copil minunat pe care orice părinte şi-l 

doreşte, o colegă deosebită pe care toţi o admiră, o 

respectă şi, uneori, o invidiază. 

 Rezultatele Oanei sunt admirabile! Din clasele 

I-IV a obţinut mai multe premii la concursurile 

şcolare şi extraşcolare, iar anul trecut şcolar, în clasa 

a V-a fiind, a participat la toate olimpiadele şi 

concursurile organizate pentru anul ei de studiu. A obţinut menţiune la 

Concursul Naţional “±Poezie”, premiul I la Olimpiada de Educaţie 

Tehnologică faza judeţeană şi participare la faza naţională a acestei 

olimpiade.  

 Face parte din colectivul redacţional al revistei  „Lumea noastră”, revistă a şcolii care a 

primit titlul de Laureat la Concursul Naţional de Reviste Şcolare al Ministerului Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului 2011, dar şi în echipa de majorete a şcolii care a obţinut locul 

III la Festivalul Naţional de Majorete. 

 Se implică în toate activităţile şcolare şi extraşcolare. Astfel, la concursul de desene organizat 

cu ocazia Zilei Internaţionale a Alimentaţiei (octombrie 2011), Oana a obţinut premiul al III-lea.  A 

participat la Simpozionul Naţional ―Modern şi tradiţional în şcoala românească‖, unde a prezentat 

nr. 21 al revistei şcolii, dar şi la concursul naţional de desene cu tema ―Drepturile copilului—

Drepturile mele‖, unde a obţinut premiul I (categoria ciclul gimnazial).  

 Este o elevă eminentă, cu multiple calităţi, o elevă de nota 10. Ce pot eu să spun în plus, 

despre Oana? Un copil deosebit, inteligentă, inocentă, sensibilă, cu mult bun simţ, educaţie solidă, 

cu alte cuvinte o minune de copil! - prof. Ileana Pomoja, director adjunct Şcoala 7 Reşiţa. 

 Pentru toate rezultatele sale, pentru implicare în 

activităţile şcolii, Oana a fost desemnată CEL MAI BUN 

ELEV AL ŞCOLII 7 în anul 2011 şi a fost premiată în 

cadrul manifestării organizate în luna decembrie de către 

ISJ Caraş-Severin şi Radio Reşiţa. 

Oana (în mijloc), cu colegele de clasă (Ami 

Glogovicean, stânga, Alexandra Haţegan, dreapta) - 

activitate Ziua Alimentaţiei Oana - prezentare 

desen activitate 

“Spunem NU! 

violenţei” 

Oana - premiul I concurs de 

desene “Drepturile Copilului” 

Oana - Târgul de Crăciun de la Viena 

OANA GOGOŞEANU, CEL MAI BUN ELEV AL ŞCOLII 

Material realizat cu sprijinul prof. Ileana Pomoja 
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 Cu Coco Galescu am făcut cunoştinţă în urmă cu 

doi ani. Colaborarea este onorantă pentru noi, Coco fiind 

un model de ambiţie, curaj, voinţă, corectitudine, un 

model din punct de vedere intelectual, moral şi spiritual.  

Şi dacă atunci, în urmă cu doi ani, am aflat despre cariera 

sa, în acest număr vom afla despre ultima sa 

performanţă, şi anume cucerirea Polului Sud.   

 Explorator şi alpinist bănăţean care face cinste 

locurilor noastre, cu  o experienţă de excepţie în munţii 

lumii şi în cele mai ostile regiuni ale Terrei, şi-a propus 

să cucerească Polul Sud pe schiuri.  Pe 13 decembrie 

2011, Coco Galescu şi Romeo Dunca deveneau primii 

români care au ajuns pe schiuri la Polul Sud. Cei doi 

bănăţeni au făcut parte dintr-o expediţie organizată de 

Guvernul Norvegiei, pentru a marca 100 de ani de la cucerirea Polului Sud 

de către Roald Amundsen. Ei au străbătut timp de 14 zile pe schiuri, aproape 250 de kilometri, de la 

Paralela 88 până la cel mai sudic punct de pe pământ.  

ALĂTURI  DE  COCO GALESCU  LA POLUL SUD 

Motivul 
 Au fost mai multe motive pentru care mi-am dorit să ajung la Polul Sud. Cucerirea Polului 
Sud a fost o provocare. După ce, în 2007, am reuşit să ajung la Polul Nord pe schiuri, cucerirea 
Polului Sud însemna o încununare a eforturilor făcute de-a lungul carierei mele, o întregire a 
itinerariilor care  m-au purtat în extremităţile Pământului. O expediţie înseamnă depăşirea limitelor, 
iar Coco este omul pentru care autodepăşirea este unul din punctele forte ale cărţii sale de vizită. 
Expediţia din luna decembrie reprezintă împlinirea unui vis mai vechi, un proiect tripartit care 
presupunea să ating cei trei Poli ai Pământului: Everest, Polul Nord şi Polul Sud. M-am întrebat 
chiar şi acolo, la Polul Sud, de ce eu? Pentru că sunt sportivi mult mai puternici decât mine, mult 
mai perseverenţi, mult mai rezistenţi. Poate că încăpăţânarea şi forţa gândului meu m-au făcut să 
duc la bun sfârşit aceste încercări.  

Contextul 
 A fost un context special, o perioadă de excepţie în istoria polară: pe 14 decembrie 2011 s-au 
împlinit  100 de ani de la cucerirea Polului Sud de către norvegianul Roald Amundsen. Expediţia din 
care am făcut parte a numărat 16 persoane, printre care triplul campion olimpic la schi fond, 
norvegianul Vegard Ulvang, sau Borge Ousland, unul dintre cei mai buni alpinişti şi exploratori ai 
lumii. A fost o olimpiadă a exploratorilor! Alături de norvegieni,  din grupul nostru au făcut parte 
exploratori din Elveţia, Africa de Sud şi Statele Unite ale Americii. Şi alţi norvegieni ni s-au 
alăturat, iar ultimii kilometri i-am străbătut  împreună cu premierul Norvegiei, Jens Stoltenberg. 
Din echipă au făcut parte două femei, una din Africa de Sud şi una din Norvegia.  

Istorie 
 Mergând pe acelaşi traseu pe care a mers Amundsen în urmă cu 100 de ani când a reuşit, 
împreună cu alţi 4 coechipieri, să înfigă drapelul Norvegiei în cel mai sudic punct al Pământului, 
Coco Galescu a înţeles ce a însemnat pentru acele vremuri performanţa exploratorului norvegian. 
Cucerirea Polului Sud are o istorie tulburătoare. Bătălia dintre cei doi exploratori, englezul Robert 
Falcon Scott şi norvegianul Roald Amundsen a fost una dramatică. Au pornit pe căi diferite spre 
sudul Pământului, aproximativ în acelaşi timp, Amundsen cu sănii trase de câini, Scott cu ponei 
manciurieni care nu au rezistat la frig şi au murit pe rând. A avut chiar şi o maşină cu şenile pentru 
zona de gheaţă, dar, din nefericire, a căzut într-o crevasă. AM PLECAT CU RESPECT MARE 
FAŢĂ DE ACEŞTI PIONIERI ŞI M-AM ÎNTORS CU UN RESPECT IMENS.  Acum ştim să 
apreciem ce este voinţa, curajul, răbdarea. Când spun asta mă gândesc la condiţiile din acele zone, 
la tehnica de atunci, la echipamentul existent. Am înţeles ce a însemnat ca Amundsen să înainteze pe 
zăpadă 1200 km, timp de 53 de zile, de la limita oceanului, până la Polul Sud. Să faci foamea şi 
frigul. În condiţiile de acum un secol a fost, categoric, una din cele mai mari performanţe ale lumii. 

Coco Galescu la Polul Sud 
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Poveşti din lumea de gheaţă 
 În 28 noiembrie 2011, Coco Galescu şi Romeo Dunca s-au întâlnit în Punta Arenas, Chile, cu 

ceilalţi membri ai expediţiei, iar în 2 decembrie au parcurs primii kilometri pe schiuri, spre Polul Sud. 

Traseul, trăirile, emoţia, problemele şi satisfacţia împlinirii se regăsesc în jurnalul de călătorie în care 

Coco a scris zilnic în această perioadă.  

 Traseul, problemele 
Am parcurs aproape 250 km pe schiuri, trăgând după noi sănii cu echipament care depăşeau 

50 de kg. Iniţial ne-am propus un traseu mai lung. Din cauza problemelor ivite, l-am scurtat. În 

momentul în care unul dintre coechipierii de expediţie a cedat fizic, am hotărât cu toţii să schimbăm 

priorităţile. Am decis că important era să ajungem cu toţii acolo unde ne-am propus. Eram o echipă, 

chiar dacă proveneam din ţări diferite. Problema unui membru este problema tuturor. Cu rândul,       

l-am transportat pe sanie, cu bagajele, ne-am mobilizat, am ajutat la montarea cortului, la topirea 

zăpezii... Bineînţeles că ritmul s-a încetinit, viteza de deplasare a fost cu mult mai mică decât până în 

acel moment. Nu mai puteam depăşi 2km pe oră. Cu toate acestea, raţiunea noastră a pornit de la 

faptul că dorinţa de a atinge Polul Sud era a tuturor, aşa că am făcut tot posibilul ca întreaga echipă 

să-şi vadă visul împlinit. Este esenţial într-o expediţie să funcţionezi ca echipă.  

Sincer să fiu, mă aşteptam ca expediţia să fie mai dificilă, dar am avut noroc de vreme bună. 

Pe ansamblu, temperatura a fost de -35 de grade, temperatură de vară pentru emisfera sudică. Eram 

la 3000 m altitudine, în Antarctica, aşadar temperatura era normală pentru aceste condiţii. La Polul 

Sud s-au înregistrat cele mai scăzute temperaturi de pe Terra – recordul a fost de -89 de grade, pe 

timp de iarnă. Cea mai joasă temperatură pe care am prins-o noi a fost de -42 de grade în 16 

decembrie. Bocancii pe care i-am folosit au fost unii speciali, descoperiţi de Nansen. I-a folosit şi 

Amundsen. Erau făcuţi după modelul laponilor, al eschimoşilor. Aceştia foloseau un ciorap din 

plante uscate, presate, din care care s-a produs ulterior pâsla. Aceşti ciorapi sunt foarte călduroşi, 

absorb transpiraţia, dacă este cazul, şi ţin de cald chiar atunci când sunt umezi.  

Hrana 
 Mâncarea pe care o cărăm cu noi acolo 

este, în general, una uscată.  Este clar că nu 

poţi duce cu tine în acele zone mâncare care 

conţine apă pentru că îngheaţă. Fructele 

trebuie să fie uscate, iar dulciurile îţi dau acea 

energie de care ai nevoie în imensitatea albă şi 

rece în care te afli. Lichide nu puteai căra, iar 

apa de care aveam nevoie provenea din 

topirea zăpezii.  

 Rutina 
 Zile în şir faci acelaşi lucru, înaintezi în 

neant fără a vedea un punct care să schimbe 

imaginea orizontului. E o luptă permanentă cu 

monotonia. În toată această perioadă, chiar şi 

Soarele era undeva la 20 de metri deasupra 

liniei orizontului şi doar se rotea  în jurul tău.  Soarele nu apune decât o 

singură dată pe an şi răsare după 6 luni, iarăşi o singură dată. Există o zi şi o noapte.  

 Animalele 
 Animalele în zona Antarcticii sunt, în general, la zona ţărmului: pinguini, foci... Urşii polari 

trăiesc la Polul Nord. Îmi amintesc că în 2007, când am fost la Polul Nord, aveam cu noi un pistol 

tocmai pentru a ne apăra de ei în cazul în care apăreau.  

 Sosirea 
 În jurnal, Coco scria VICTORIE! Suntem primii exploratori români care au ajuns la Polul 

Sud, pe schiuri, într-o expediţie plină de încercări. Am avut onoarea să arborăm steagul României, 

care flutură falnic, alături de alte steaguri ale lumii, la împlinirea a 100 de ani de la cucerirea celui 

mai sudic punct al Pământului.  Acasă, ne-a povestit: Noi am ajuns la Polul Sud pe 13 decembrie, cu 

o zi mai repede decât ziua centenarului. Cu 500 m înainte de a ajunge la Pol ne-am pus în linie şi am 

păşit împreună în acel loc.  A fost cel mai emoţionant moment. Toţi membrii expediţiei ne-am 

îmbrăţişat, bucuria era a tuturor.  

Drumul spre Polul Sud 
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 PRIVEAM CU SATISFACŢIE STEAGUL 

ROMÂNIEI FLUTURÂND  PRINTRE ALTE 

STEAGURI ALE LUMII. Era un sentiment de 

mândrie de care-mi era dor, a declarat Coco. Ne-am 

dorit şi am reuşit, credem noi, ca această expediţie să 

fie UN ACT DE DEMNITATE NAŢIONALĂ! 

 Prim-ministrul Norvegiei ni s-a alăturat 

aproape de sosire. A venit de la 20.000 km distanţă 

pentru a fi de faţă la centenarul descoperirii Polului 

Sud de către un compatriot, un gest deosebit, 

surprinzător pentru noi, un exemplu de apreciere  a 

valorilor naţionale. Am avut  ocazia să participăm la 

un eveniment deosebit în istoria explorărilor, 

eveniment atribuit unui norvegian, iar  urmaşii lui, 

oameni importanţi ai Norvegiei, ţară aflată în fruntea 

economiei europene, ne-au dat o lecţie vizavi de ceea 

ce înseamnă  patriotismul  şi  recunoaşterea valorilor naţionale. Am stat alături de premierul 

Norvegiei în Staţia de Cercetare Amundsen – Scott şi 

am avut şansa să descopăr un om deosebit. Am trăit un 

moment de mare emoţie când am citit în ochii acestui 

om deosebit  respectul şi aprecierea faţă de ceea ce 

făcusem noi, reprezentanţi ai României. Am asistat 

apoi la dezvelirea bustului lui Roald Amundsen alături 

de toţi exploratorii veniţi să marcheze împlinirea celor 

o sută de ani. M-am simţit împlinit şi răsfăţat.  
La Pol e un glob argintiu pe care l-am 

înconjurat în câteva secunde. Ne-am „jucat” cu fusul 

orar. Ora la Pol este, de fapt, ora din Chile şi cu 5 ore 

diferenţa faţă de ora României.  

De ce am stat în cap la Polul Sud?  Când am 

ajuns la Polul Nord ne-am propus să stăm în cap în 

capul Pământului. Acum, la Polul Sud, ne-am spus că, 

dacă tot am făcut-o la Nord, hai să o facem şi la Sud! 

Întoarcerea 
 Şase avioane în 48 de ore! Expediţia se încheie, după cum ne spune Coco de fiecare dată, în 

momentul în care ajungi acasă. Teorie valabilă şi de data asta când, după  reuşita sosirii la Pol, după 

participarea la manifestările dedicate centenarului cuceririi acestuia de către norvegianul Amundsen, a 

apărut problema întoarcerii, vremea nefavorabilă făcând imposibil acest lucru în graficul prestabilit de 

către temerarii români. De la Union Glacer au ajuns la Punta Arenas, de acolo la Santiago de Chile, 

apoi Guayaquil, în Ecuador, urmat de Madrid, iar în final Budapesta. De aici au revenit în ţară cu 

maşina.  Totul s-a terminat cu bine şi, dincolo de probleme, rămâne însă bucuria reuşitei. 

 

Pentru noi eşti un învingător. Ce înseamnă pentru tine personal obţinerea acestei performanţe?  

Pentru mine aventura este o chemare.  Depărtările mă atrag. În mod paradoxal, merg în zone  vitrege 

pentru a putea trăi în zone blânde.  Experienţa dobândită în depărtările lumii, pe crestele munţilor, în 

zonele polare m-a determinat  să mă aplec cu ochii mari deschişi şi cu sufletul larg asupra lucrurilor 

mărunte din preajma mea, m-a făcut să le preţuiesc mult mai mult. Sunt fericit pentru că am 

descoperit bucuria de a vedea în simplitate măreţia şi frumuseţea lucrurilor. Eu cred că, aşa cum se 

întâmplă în mai toate expediţiile, munţii şi zonele îndepărtate sunt doar nişte pretexte în lupta cu tine 

însuţi, sunt situaţii care te fac să te vezi aşa cum eşti, pentru că în rest putem fenta viaţa, însă în 

situaţii critice omul îşi arată adevărata faţă. Tot ce stă ascuns în fiinţa ta iese la suprafaţă cu ocazia 

acestor confruntări cu natura, cu tine însuţi.  

   La baza performanţei stă respectul şi cred că şi noi, ca naţiune, ar trebui să-l redescoperim. 

Un alt element care te poate împinge înainte, care te poate dezvolta este curajul, puterea de a depăşi 

o limită, de a trece peste propriile tale limite. Edmund Hillary, primul om care a cucerit Everestul, 

spunea foarte frumos că nu munţii sunt cei care trebuie cuceriţi, ci noi înşine.   

Coco Galescu şi Premierul Norvegiei,  

Jens Stoltenberg, la Polul Sud 
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Planuri de viitor 

Scanând diferite obiective, sunt foarte atras de repunerea în valoare a expediţiei la 

care a participat Emil Racoviţă în 1898, pe nava Belgica. Această navă există aproape de 

ţărmurile norvegiene, scufundată la 15 m adâncime. Emil Racoviţă a făcut prima expediţie 

ştiinţifică şi a rămas blocat între gheţuri, împreună cu Amundsen. Mi-aş dori să refac 

traseul lui Racoviţă, iar apoi să realizez un documentar sau chiar un film despre această 

expediţie.  

Sfaturi pentru copii 
Spuneai înainte de plecare că vrei să împărtăşeşti din experienţa ta. Ai o relaţie specială cu  

copiii, lucru pe care l-am trăit în taberele pe care Clubul Montan le organizează vara şi iarna şi la 

care noi participăm de 2 ani. Cu ce gânduri dedicate copiilor te întorci de la Polul Sud? 

 Copiii au nevoie de modele. Au nevoie de o busolă care să-i orienteze. Eu încerc să inspir mai 

mult, să le dau încredere copiilor. Acul busolei trebuie să ne arate pasiunea pentru care suntem 

făcuţi. Dacă simţi chemare într-o anumită direcţie, ridică-te şi luptă pentru asta. Trebuie să lupţi cu 

tine însuţi, să te autodepăşeşti. Cred că merită să lupţi toată viaţa pentru o clipă frumoasă de privit 

în urmă.  De-a lungul experienţei mele am ajuns la concluzia că forţa gândului este impresionantă. 

Dacă ai puterea să visezi şi să-ţi urmezi visul, este fantastic ce se poate întâmpla cu propria fiinţă. 

De multe ori, copiii noştri nu se regăsesc în lumea în care cresc şi atunci au nevoie de un colac de 

salvare pe care noi, cei mari, suntem obligaţi să-l aruncăm. Respectul, curajul, încrederea în forţele 

proprii, dorinţa de a te autodepăşi, de a-ţi demonstra ţie, înainte de toate, CĂ EŞTI UN 

ÎNVINGĂTOR, acestea toate sunt doar câteva din pârghiile pe care trebuie să se bazeze drumul 

vostru în viaţă.  Copiii noştri trebuie să ştie că FIECARE ESTE ÎNVINGĂTOR ÎN FELUL LUI. Iar 

datoria noastră este să-i susţinem, să-i încurajăm şi să le fim alături în drumul spre performanţă. Eu 

nu sunt o persoană foarte religioasă dar, când sunt pe munţi şi ajung în înalt, îmi imaginez că, acolo 

sus, cineva mă iubeşte. Sunt multe pericole, sunt multe greutăţi, însă mereu există cineva care ne 

veghează. Depinde, însă, de noi să ne mobilizăm, să ne dorim cu adevărat, să fim gata să dăm totul 

pentru a ne împlini visul.  

 Consilierii judeţeni au decis, în şedinţa din 

10 ianuarie 2011, acordarea titlului de 

CATĂŢEAN DE ONOARE AL JUDEŢULUI 

alpinistului şi exploratorului Cornel Galescu. 

Consider că acest lucru nu este pentru ceea ce 

am făcut, ci pentru ceea ce voi face în viitor.  Este 

o responsabilitate pentru mine şi mă obligă să 

împărtăşesc şi altora din experienţa acumulată, 

ne-a declata Coco Galescu. 

  
Material realizat de Ami Glogovicean,  

cls. a VI-a B 

Coco Galescu prezintă copiilor de la  

şcoala noastră - prezenţi în tabăra de 

schi de pe Muntele Mic în perioada 3-8 

ianuarie 2012 - steagul pe care l-a dus 

la Polul Sud. 
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 Filiala Caraş-Severin a Academiei Olimpice 

Române a înmânat în luna decembrie 2011 diplome 

speciale, în semn de preţuire, unor profesori de educaţie 

fizică şi sport de ieri şi de azi, pentru tot ce au făcut şi 

fac pentru sportul din Caraş-Severin, acolo unde îl 

slujesc, prin venerabilii profesori Ioan Wittmann şi Ilie 

Pătruică. Printre dascălii premiaţi se află şi  profesorii de 

educaţie fizică ai şcolii noastre Cristiana Schmaler şi 

Martin Moatăr.  

 Astfel, „Titlul Magister Magna Cum Laude―, pentru „activitatea prodigioasă în slujba 

spiritului olimpic, pentru onoare, cultură, performanţă, prietenie şi pace― a fost primit de prof. 

Cristiana Schmaler, iar „Titlul de Magister Cum Laude―, pentru „activitatea depusă în slujba 

educaţiei tinerei generaţii, în spiritul practicării sportului, pentru sănătate şi performanţă― l-a primit 

prof. Martin Moatăr. Festivitatea a fost marcată şi de acordurile Imnului Olimpic. Prof. Cristiana 

Schmaler, directorul şcolii noastre, a adresat profesorilor de sport prezenţi la manifestare sfatul de a 

face din orele de sport o plăcere, o bucurie, astfel încât în şcoli să fie cât mai puţini elevi scutiţi de 

orele de sport. ―Faceţi din meseria dvs. o pasiune, pentru că veţi avea satisfacţii foarte mari!‖ a spus  

prof. Cristiana Schmaler. 

DASCĂLII  DE  SPORT, PREMIAŢI 

Prof. Martin Moatăr Prof. Cristiana Schmaler 

CUPA “MOŞ  CRĂCIUN” 

 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi  Tineret  Caraş-Severin 

a organizat în 16 decembrie 2011 pe patinoarul din centrul civic 

al oraşului Cupa ―Moş Crăciun‖. Competiţia a avut la start 

echipaje din şase şcoli din Reşiţa şi Bocşa. Echipa Şcolii 7 

Reşiţa a fost alcătuită din Tertereanu Claudia, Tismănar Lavinia 

(cls. a VIII-a), Lăpădat Denis, Prodan Ovidiu şi Voinea Robert  

(cls. a VII-a), Spălăţelu Denisa (cls. a V-a). Concursul a constat 

în mai multe probe: viteză, îndemânare, aruncare la coş, jocuri 

(―Omul de Zăpadă‖, ―Sparge balonul!‖). În final, echipa noastră, 

pregătită şi însoţită de prof. Cristiana Schmaler, s-a situat pe 

locul II.  

Dragoş Corcan, cls. a VIII-a A 
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F.C.U. POLITEHNICA 1921     
“ŞTIINŢA” TIMIŞOARA 

               Pe 4 decembrie 2011, echipa timişoreană de fotbal a împlinit 

vârsta memorabilă de 90 de ani, astfel că redactorii revistei noastre s-au 

gândit să-i dedice  un articol „aniversar‖.  Noi suntem bănățeni, deci 

―Ştiinţa Timişoara‖ e și  echipa noastră! 

SCURT  ISTORIC 

 4 decembrie 1921 - 4 decembrie 2011, o 

istorie lungă și frumoasă a Politehnicii, a 

fotbalului bănățean!  Echipa studențească, fon-

dată odată cu crearea Universității Politehnice de 

către Traian Lalescu în 1921, a stat în conul de 

umbră al marilor echipe ale orașului din perioada 

interbelică, Ripensia și Chinezul. După război și 

după o scurtă vreme de succes a rivalei CFR 

Timișoara, “Poli” a preluat ștafeta fotbalului 

timișorean. În ciuda câtorva prezențe sporadice 

în cupele europene și a eliminării unor cluburi 

precum “Celtic Glasgow” și “Atletico Madrid”, 

Poli nu a reușit să câștige niciodată campionatul 

României, mulțumindu-se doar cu Cupa 

României în „58 și „80! 

 La câțiva ani după căderea comunismului 

a urmat și decăderea echipei, în principal datorită 

scindării de universitate. Noul sponsor venit la 

club, italianul Claudio Zambon, nu a reușit să 

mențină echipa în primele ligi românești. Echipa 

ce reușea un egal în 1991 cu “Real Madrid” a 

ajuns, până în 1995, în divizia secundă. Acolo, 

echipa timișoreană nu a reușit să răzbească mai 

multe sezoane la rând, și a retrogradat ulterior 

până în liga a IV-a. 

      Revenirea în Divizia A a fost urmată la scurt 

timp de venirea unui sponsor puternic, în per-

soana actualului președinte al clubului, Marian 

Iancu, și a firmei cu sediul la Londra, “Balkan 

Petroleum”. Sponsorii respectivi au început să 

investească masiv în echipă, dorind ca echipa 

timișoreană să devină o putere a Ligii I, perioada 

2007-2011 reprezentând una din cele mai fru-

moase pagini din fotbalul timișorean și cel 

românesc, fiind vicecampioană (2008-2009 și 

2010-2011) și finalistă a cupei de două ori (2006

-2007 și 2008-2009), ajungând în faza grupelor 

“Europa League” (2009), eliminând-o atunci pe 

deținătoarea titlului acelei competiții, “Sahtior 

Donetk”!         

PREZENT          

 După ce echipa bănăţeană a fost retrogra-

dată din Liga I în Liga a II-a la începutul verii 

anului 2011, nu din punct de vedere fotbalistic, 

ci datorită Comisiei de Licențiere a LPF, vice-

campioana României nu a fost lăsată de fani, 

chiar dacă s-au vândut mulți jucători importanți.  

Astfel, echipa de pe Bega e în fruntea Ligii a II-

a, seria de vest, la diferență mare de restul echi-

pelor, mergând “cot la cot” cu Gloria Bistrița, 

echipă care a fost retrogradată și ea sezonul tre-

cut, din același motiv ca şi  Poli! 

SUPORTERII 

 Galeria timişoreană este una dintre cele 

mai cunoscute galerii din România. Fanii, aflați 

la peluza de sud a stadionului, sunt renumiți 

pentru modul lor unic de a-și susține echipa fa-

vorită și totodată pentru atitudinea și scandările 

lor anti-București, care sunt adresate în special 

celor de la “Dinamo” și “Steaua” București. 

Totuși, cei mai mari rivali ai fanilor alb-violeți 

sunt cei de la “UTA”, echipa din Arad aflată la 

numai 60 km de Timișoara.  

 



 

- 21 - 

 

Lumea  noastră, nr. 22 

Ianuarie  2012 

STADIONUL 

 Stadionul “Dan Păltinişanu” este “casa” 

Politehnicii  Timișoara. Stadionul are aproape 33 de mii 

de locuri, fiind al doilea cel mai mare stadion din 

România, după Arena Națională! Poartă numele celui 

mai mare fotbalist ce a jucat la Poli, un simbol al echipei 

care, timp de 15 sezoane, a îmbrăcat echipamemtul 

Politehnicii.  Acesta este Dan Păltinişanu! 

ANIVERSARE 

 Cum am mai precizat, pe data de 4 decembrie 

2011, F.C.U. Politehnica 1921 “Ştiinţa” Timișoara a 

împlinit vârsta de 90 de ani! A fost o zi cu multe eve- 

nimente: un concert al formației “Noi din Banat”, o 

lansare a unei cărți ce povestește istoria Politehinicii 

Timișoara și, cel mai important moment, inaugurarea  

magazinului “Viola-Joma”, al doilea 

magazin oficial al echipei, aflat lângă 

magazinul “Bega”! Celălalt magazin se 

află la Stadion, lângă tribuna a II-a și 

vestiare! La inaugurare au fost prezenți 
jucătorii, președintele clubului, Gheor-

ghe Chivorchian, team-managerul 

Daniel Stanciu, dar și o mulțime de 

fani Viola! 

      În acest moment, echipa e în 

reconstrucție, pentru ca în sezonul vii-

tor să reajungă în prima Ligă, încer-

când să “prindă” un loc de Europa iar, 

peste 2 sezoane, să reatace titlul, 

susținută fiind de suporterii ei înfocați!   

 În perioada 10-11 decembrie 2011 un 

grup de elevi ai şcolii noastre a participat la o 

excursie în centrul ţării, vizitând două oraşe 

importante ale României: Alba Iulia şi Sibiul.  

O să mă refer în cele ce urmează la Sibiu, 

fostă Capitală Culturală Europeană, un oraş  

de legendă, captivant, misterios...   

 După un drum obositor de la Reşiţa la 

Sibiu,  am reuşit să vizităm câteva lăcaşuri 

bisericeşti. Este vorba despre Biserica 

Azilului,  o biserică tip hală unde a fost primul 

spital din Sibiu.   

SIBIU, UN  ORAŞ  DE  POVESTE 

Dragoş Corcan  pe Stadionul “Dan Păltinişanu” 

Dragoş Corcan , cls. a VIII-a A 
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 Au urmat Biserica Catolică,  

construită între anii 1726-1733 de către 

iezuiţi  şi  Biserica Ursulinelor, acestea 

reprezentând un ordin călugăresc catolic al 

cărui nume derivă din numele Sfintei 

Ursula. A fost fondat în  1535  cu scopul de 

a dezvolta educația (în rândul fetelor) și de 

a avea grijă de persoanele nevoiașe sau 

bolnave.  O importanţă deosebită se acordă 

inscripţiei de deasupra arcului de triumf, 

care reaminteşte de împărăteasa Maria 

Tereza, binefăcătoarea bisericii. În anul 

1769 împărăteasa a donat călugăriţelor 

aproape 40000 de guldeni pentru a extinde 

clădirile mănăstireşti. Biserica Ursulinelor 

este şi acum una dintre cele mai de seamă 

biserici din Sibiu.  

 Seara, în Piaţa Mare, am poposit la 

Târgul de Crăciun, unde toţi vanzătorii se 

întreceau în produse care mai de care. Parcă 

era deja Crăciunul! Brazii împodobiţi, 

ornamentele luminate, ciocolata caldă, 

dulciurile, totul era o lume de vis… 

 A doua zi, am coborât multe scări… 

Pasajul Scărilor face legătura între Oraşul 

de Sus şi Oraşul de Jos, construit încă din 

sec.  al XIV-lea.  El face parte din cea       

de-a treia centură de fortificații a orașului, 

alături de Turnul Dulgherilor, Turnul 

Olarilor, Turnul Archebuzierilor, Turnul de 

Poartă şi alte obiective. Pasajul Scărilor se 

mai numeşte şi „Zidul cu ace‖. O legendă 

spune că aici, la un restaurant numit 

‖Butoiul de Aur‖, primul restaurant din 

România, a servit masa şi Mihai Viteazul 

după bătălia de la Şelimbăr.  

 Trecerea pe Podul Minciunilor a 

fost amuzantă. Ne pândeam mincinoşii 

grupului... Este primul pod din fontă din 

România.  Pasarela pietonală ce leagă Piața 

Mică de Piața Huet este denumită popular 

„podul minciunilor‖ sau „podul 

mincinoșilor‖.  

 Deoarece podul nu era construit pe piloni, el a 

fost denumit în germană Liegenbrücke, ceea ce 

însemna în traducere "podul culcat". Această 

denumire este aproape omofonă cu Lügenbrücke, 

motiv pentru care unii localnici au început să-l 

numească "podul minciunilor" și așa au apărut 

legendele care-i justifică denumirea. Cea mai cunos-

cută legendă este că podul are urechi și o putere 

greu de imaginat astfel că, la fiecare min-  ciună 

auzită, el începe să geamă din toate încheieturile și 

se prăbușește, aducând mincinosul cu picioarele pe 

pământ. După o altă legendă, în Piața Mică din Si-

biu se țineau mai multe târguri, iar, după ce 

ajungeau acasă, unii cumpărători își dădeau seama 

că au fost păcăliți. Ei se întorceau în piață și îi luau 

de piept pe negustorii mincinoși și, în hohotele de 

râs ale mulțimii, îi aruncau de pe pod. Astfel, când 

poposeau din nou la Sibiu negustorii se temeau să îi 

mai înșele pe localnici. 

 A urmat Grădina Zoologică, întinsă pe o 

suprafaţă de 15 ha. A fost deschisă în anul 1929 în 

pădurea Dumbrava. De atunci mai mulţi donatori au 

ajutat la îmbogăţirea grădinei. În 1930 a fost donat 

primul urs. Acum, grădina a ajuns la 187 de animale 

şi păsări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 În excursie au participat elevi din clasele a V-

a, a VII-a şi a VIII-a, însoţiţi de cadrele didactice 

Lia Roşu, Andreea Peica, Ionuţ Gârtoi şi Iacob 

Călţun. 
Codruţa Goagă, cls. a VII-a 

Pasajul Scărilor - Sibiu 

În Dumbrava Sibiului  

Pe Podul Minciunilor 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2nta_Ursula
http://ro.wikipedia.org/wiki/1535
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=A_treia_centur%C4%83_de_fortifica%C8%9Bii_a_Sibiului&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Omofon
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TURIŞTI  ÎN  VIENA 
 În perioada 8-12 decembrie 2011 a avut loc o 

excursie deosebită într-unul din cele mai frumoase 

oraşe europene: Viena.  Au participat 59 de elevi, 

părinţi şi cadre didactice ale Şcolii 7 Reşiţa. 

 Excursia a avut ca scop vizitatrea celui mai 

vechi târg de Crăciun din Europa, însă am mai vizitat 

şi alte obiective turistice: Palatele Hofburg şi 

Schönbrunn, Grădina Zoologică, Universitatea, 

Muzeul de Ştiinţele Naturii, Hundertwasserhaus. 

Grupul s-a oprit la Parlamentul Austriei şi la 

Primăria Vienei, a admirat somptuoasele statui din 

parcurile vieneze, s-a plimbat pe Ringul vienez, 

intrând astfel într-o lume în care superlativul este la 

el acasă.  

 Palatele ne-au oferit ocazia de a afla unde și 

cum trăia familia regală  imperială.    Schönbrunnul 

este unul dintre cele mai importante monumente 

culturale şi istorice ale Austriei. Declarat monument 

naţional, întregul complex căruia îi aparţin castelul, 

parcul cu numeroasele construcţii, fântâni şi statuete, 

precum şi grădina zoologică, cea mai veche din 

lume, face parte din 1996 din lista patrimoniului 

cultural mondial al UNESCO.  

 Datele istorice ale castelului Schönbrunn şi ale 

construcțiilor anterioare pot fi urmărite până în evul 

mediu. De la începutul secolului al XIV-lea 

proprietatea se numea ―Katterburg‖.  Schönbrunnul 

a intrat în proprietatea Habsburgilor în timpul 

domniei lui Maximillian al II-lea. Legenda spune că 

un alt împărat, Matthias, a descoperit, în timpul unei 

partide de vânătoare o ―fântână frumoasă‖, de aici 

provenind şi numenel castelului - Schönbrunn.  

 De-a lungul vremii, Schönbrunnul a suferit 

mari transformări, însă cele mai importante au fost 

făcute în timpul domniei Mariei Tereza. Castelul de 

vânătoare a devenit palat rezidenţial, iar aspectul s-a 

păstrat aproape integral până astăzi. Parcurgând 

sălile palatului, retrăim momente din viaţa 

zbuciumată a împărătesei Elisabeta, cunoscută mai 

ales sub numele Sisi, soţia împăratului Franz Joseph.  

 Castelul are peste 1440 de camere dintre care 

40 pot fi vizitate. Pentru cele peste 1000 persoane  

care asigurau menajul casei regale, au fost construite 

numeroase clădiri administrative.  

 Rând pe rând am făcut turul mare al castelului, 

trecând prin cele mai importante încăperi: Camera 

de Biliard, Camera din Lemn de Nuc, Camera de 

Lucru a lui Franz Joseph, Dormitorul acestuia, 

Camera de Lucru a lui Sisi, Camera ei de Toaletă,  

Camera Oglinzilor, Marea şi Mica Galerie, 

Camerele Chinezeşti, Sala de Ceremonii, 

Camera Napoleon, Camera de Porţelan, 

Camera de Trandafir, Camera de Vânătoare.  

 Importantă este aşa-zisa Cameră 

Bogată, în care este expus singurul pat de 

paradă al curţii vieneze. Este locul în care a 

văzut lumina zilei Franz Joseph în anul 1830. 

Pentru o bună protecţie, patul este separat de 

culoarul de vizitare printr-o vitrină de sticlă.  

Sala Oglinzilor 

Împăratul Franz Joseph Împărăteasa  Elisabeta 
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 În spatele castelului se află grădina în care 

ornamentele florale încântă privirea. Labirintul 

grădinii a fost amenajat în anul 1720. La terminarea 

grădinii se află Dealul Schönbrunn, la baza căruia a 

fost construită Fântâna Neptun. În ―vârful‖ dealului 

se ridică falnică Gloriette.  

 Gradina Zoologică a fost inaugurată în anul 

1752 de soțul Mariei Tereza. Este cea mai veche 

grădină modernă cu animale din lume. În 2010 a fost 

nominalizată drept cea mai bună grădină zoologică 

din Europa. Ursuleţii Panda, puii de elefant, dar şi 

multe alte animale rare sunt puncte de atracţie anual 

pentru mai mult de două milioane de vizitatori. 

 Un alt obiectiv pe care l-am vizitat a fost 

Castelul Hofburg, reşedinţa suveranilor Austriei 

timp de 6 secole. În decursul timpului s-a dezvoltat 

într-una din cele mai importante centre ale istoriei 

europene. De aici, Habsburgii au domnit  ca şi 

conducători ai ţinuturilor austriece, ca împăraţi ai 

Sfântului Imperiu Roman şi, în cele din urmă, ca 

împăraţi ai Austriei până la căderea monarhiei în 

1918.  La început a fost un castel medieval fortificat 

datând din secolul al XIII-lea care a fost extins de 

către fiecare împărat, ajungând să semene cu un 

adevărat "oraş în oraş". Complexul care se întinde pe 

mai mult de 240.000 m² constă din 18 aripi, 19 curţi 

şi 2.600 de camere în care aproape 5.000 de oameni 

trăiesc şi muncesc azi. În prezent este reședința 

Președinției Federale a Austriei. 

 O altă atracție a excursiei a fost Parcul de 

Distracţii ―Prater‖. Din roata uriaşă am admirat 

întreaga Vienă. Acest adevărat simbol al Vienei, cea 

mai veche roată și cea mai mare din Europa 

Continentală. Din ea se poate admira priveliștea 

întregii Viene. Are peste 25 de cabine și a fost 

construită în 1895 de către Daniel Prater. Temerarii 

au urcat în Turnul Praterului, Praterturm, cu o 

înălţime de 117 m, cel mai mare carusel cu lanţuri din 

lume.  

 A fost o 

e x c u r s i e 

minunată  care a 

r e p r e z e n t a t 

prima activitate a 

p r o i e c t u l u i 

e d u c a ţ i o n a l 

― D e s c o p e r i m 

Europa‖ pe care 

şcoala noastră îl 

va derula în 

acest an şcolar. Organizatorii acesteia au fost cadrele 

didactice Ileana Pomoja, Cristina Ardeleanu, Violeta 

Groza şi Elena Dumitru. Următoarea locaţie în care 

elevii Şcolii 7 vor lua contact cu  civilizaţia,  şi istoria 

locală va fi Budapesta.  

În Marea Roată a Vienei - Prater 

La Hundertwasserhaus 

Muzeul de Ştiinţe ale Naturii  

La Parlamentul Austriei 

La Târgul de Crăciun 

Pinguinii de la Zoo 

Oana Gogoşeanu,  cls. a VI-a B 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_Tereza_a_Austriei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Austria


 

- 25 - 

 

Lumea  noastră, nr. 22 

Ianuarie  2012 

 Anul acesta şcolar avem plăcerea de a 

participa la activităţi extraşcolare deosebit de 

interesante şi atractive, amintindu-le aici şi pe 

cele din cadrul cercului de biogeografie. Acest 

cerc s-a înfiinţat la propunerea doamnelor 

profesoare de biologie şi geografie Puşu 

Florentina, respectiv Datcu Camelia, iar noi, 

elevii, am fost receptivi la dorinţa acestora. 

 Activităţile din cadrul cercului se 

desfăşoară în afara orelor şi urmăresc 

cunoaşterea cât mai îndeaproape a judeţului 

nostru, a locurilor minunate pe care acesta le 

deţine şi implicarea noastră, a elevilor în 

activităţi de ecologizare şi protejare a mediului 

înconjurător. Înscrierea în cerc s-a făcut 

voluntar, cei mai mulţi elevi fiind din clasa a VI-a B (10 elevi), dar sunt şi din alte 

clase, de exemplu din a VII-a sau a VIII-a, în total  fiind înscrişi în acest moment 15 

elevi. Temele pe care le abordăm în cadrul cercului au fost alese împreună cu doamnele profesoare 

şi cuprind în prima parte a anului şcolar, activităţi de documentare şi informare, urmând ca în 

semestrul al II-lea să se desfăşoare şi excursii tematice. Iată câteva dintre temele care au fost deja 

abordate pe parcursul semestrului I: „Informare asupra florei şi vegetaţiei din Parcul Naţional 

Semenic-Cheile Caraşului‖, „Liliecii-prietenii omului‖, „Dinozaurii pitici de la Anina‖, „Sărbători 

Eco‖. 

Poate vă întrebaţi cum lucrăm noi în cadrul cercului? Doamnele profesoare ne-au împărţit pe 

grupe de lucru şi fiecare grupă abordează tema în stil propriu şi apoi ne prezentăm rezultatele muncii 

noastre în cadrul întâlnirilor. Acest mod de lucru ne face plăcere, deoarece ne ajută să ne cunoaştem 

mai bine şi astfel se pot lega şi prietenii. Am observat că avem colegi foarte talentaţi, care au reuşit 

să prezinte întotdeauna materiale atractive, iar colaborarea dintre noi nu poate fi decât benefică. 

Astfel, s-au realizat colaje frumoase cu imagini ale speciilor de plante şi animale endemice şi 

ocrotite de lege, din cadrul Parcului Semenic-Cheile Caraşului, alţi colegi au realizat filmuleţe 

despre viaţa şi activitatea liliecilor, iar în apropierea 

sărbătorilor de iarnă am realizat felicitări, pe care noi le-am 

numit „felicitări eco‖, deoarece au fost concepute din 

materiale pe care le-am avut acasă. 

 Nu vrem să uităm nici de implicarea noastră în 

activităţile de protejare a mediului, este adevărat că noi 

suntem destul de mici ca să-i sensibilizăm pe cei mari, dar 

încercăm să facem ceva după puterile noastre. De aceea, am 

informat prietenii şi alţi colegi despre necesitatea protejării 

pădurilor virgine, rugându-i să semneze on-line petiţia 

campaniei „Salvaţi pădurile virgine!‖, campanie lansată de 

WWF România şi dorim să ne implicăm şi în derularea unui 

proiect de mediu la noi în şcoală, intitulat „Pădurea seculară 

Izvoarele Nerei‖. 

În încheiere dorim să-i salutăm pe colegii care s-au 

implicat în aceste activităţi şi, de ce nu, să-i invităm şi pe ceilalţi să ni se alăture. 

CERCUL  DE  BIOGEOGRAFIE  “BANATUL  MONTAN” 

Prezentarea produselor muncii noastre 

Prima activitate 

Larisa Bărăscu, cls. a VI-a B 
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 Sărbătoarea Crăciunului este întâmpinată în fiecare an cu 

bucurie şi speranţă de toţi locuitorii planetei. Fie că trăiesc în 

Europa, în America, pe continentul australian sau în Laponia, ţara de 

unde este originar, toţi îl aşteaptă pe Moşul cel darnic şi bun pentru a 

primi cadourile pe care şi le doresc.  

 Crăciunul e una din puţinele sărbători celebrate pe întregul Glob, atât de oameni care 

împărtăşesc credinţa creştină, cât şi de cei pentru care istoria creştinismului nu înseamnă mare 

lucru. Sărbătoarea Crăciunului este pentru toţi un prilej de bucurie, de a deveni mai buni şi de a 

petrece timp preţios cu familia sau prietenii. 

ISLANDA 

În Islanda vin treisprezece Moşi Crăciuni! Potrivit tradiţiei,  în fiecare zi câte un moş care aduce 

daruri. Copiii cuminţi  primesc dulciuri, mandarine, lozuri în plic, iar cei răi primesc doar…un 

cartof.  

NOUA ZEELANDĂ 

În Noua Zeelandă, mulţi preferă la masa de Crăciun friptura de curcan, budinca de stafide şi 

salatele reci. Însă, nelipsită este tradiţionala prăjitură Pavlova cu bezea şi decorată cu kiwi, căpşuni 

şi frişcă.    

FRANŢA 

Pere Noel, cum i se spune moşului în Franţa, pune cadouri în ghetuţe. Punctul culminant al mesei 

de Crăciun pentru francezi este tradiţionala "Bűş de Noel", o prăjitură de ciocolată prezentată la 

masă sub formă de buturugă. 

DANEMARCA 

În Danemarca, cel care aduce cadourile este Julemande, care călătorește într-o sanie trasă de reni. 

Copiii îi lasă lângă brad căni cu lapte și budincă de orez și se bucură atunci când nu le mai găsesc 

dimineaţa. 

GRECIA 

Elenii sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie, după Calendarul Iulian, iar cadourile se deschid de Anul 

Nou.  

SPANIA 

Sezonul Crăciunului în Spania începe pe 8 decembrie odată cu sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri 

sau a Imaculatei Naşteri. Acest festival are loc în onoarea purităţii Fecioarei.  

CRĂCIUNUL  ÎN  LUME 

SIMBOLURILE CRĂCIUNULUI 

Daiana Liţă, cls. a V-a A 
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FABRICA  LUI  MOŞ  CRĂCIUN 

 În  dimineaţa  zilei  de  25 noiembrie  2011, elevii  clasei  I B  

şi  preşcolarii  din  grupa  pregătitoare  de la Grădiniţa  PN  Nr. 9, 

însoţiţi de cadrele didactice Violeta  Groza  şi  Elena  Dumitru,  au 

plecat nerăbdători  către Gottlob, o localitate situată în apropiere de 

Timişoara.  Aici, în anul  1997  şi-a  deschis  porţile  Fabrica  de  

globuri. 

 Ea  produce  aproape  orice  gen  de  ornamente  de  iarnă,  

produsele  remarcându-se  prin  calitatea  de  la  care nu  se  face 

rabat. Preocuparea  principală  în  „atelierele  lui Moş Crăciun‖ este  

realizarea   unor  ornamente sigure prin  utilizarea  unor  materiale  

greu  inflamabile  şi foarte  rezistente. 

 Drumul  nu  a  fost   lung. Timpul  a  trecut  repede  cu  

gândul  la  ceea  ce  vom  vedea.    

 La  poarta  fabricii  am fost  întâmpinaţi  de  o  doamnă, 

ghidul  nostru,  care  ne-a  condus 

prin  cele  trei hale de  producţie. 

 Mai întâi am  intrat în hala unde sunt realizate figurinele 

(miniaturile) folosite  pentru  scenele  cu  Naşterea  Domnului. Am  

trecut  în  hala  în  care se  face  beteală. Tot acolo se fac  şi  brazi  

artificiali  albi  şi  verzi. Am  

aflat  că  la  realizarea  

betelei, a  ghirlandelor  şi 

brazilor   se  foloseşte folie 

PVC greu  inflamabilă. 

„Spiriduşii  moşului” ne-au oferit beteală – ne-a povestit Daria 

Podină.  

 Ultima  oprire  a  fost  la  hala  de  producţie a globurilor. 

Culorile  vii  şi sclipitoare au  atras privirile  copiilor.  Ei  au  

putut  admira  ornamente  de  toate  formele  şi   mărimile,  

colorate  industrial  sau  pictate  manual.  Pe  faţa lor  s-a   putut  citi  uimirea  şi  încântarea  când 

„spiriduşii‖  le-au  oferit  globuri drept  suvenir. 

 După  atâta  alergătura ne-a apucat  foamea. Ne 

gândeam cu nerăbdare la bunătăţile de la McDonald’s. Aici, 

am avut parte de  o  altă  surpriză  nemaipomenită: o oră  de  

jocuri  cu  un  clovn – ne-a spus Andrei Cablea. 

 După  ce  am  mâncat, am plecat spre Reşiţa,  cu  gândul  

la lucrurile  frumoase pe  care  le-am  văzut  şi bucuroşi  

pentru  cadourile  primite. Mai ales, eram liniştiţi văzând cât 

de mult munceau spiriduşii Moşului. Sigur acesta va avea 

suficiente daruri pentru toţi copiii! Şi, oricum, noi eram atât de 

aproape de „fabrica” lui... ne spune la final Daria Podină. 

 

   
Codruţa Goagă, cls. a VII-a D 

Material realizat în colaborare cu elevii cls. I B 
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My life is always full of stuff I 

have to do. Despite this, I man-

aged to cope with a daily pro-

gramme ! 
 

Firstly, from Monday to Friday I 

have to wake up at half past six. 

After I get up , really slowly, I go 

to the bathroom where I perform 

my morning routine of washing 

my face, brushing my teeth and so 

on. Then I have my brief breakfast 

which usually consists of toasted 

bread with butter and honey and, 

sometimes, milk or tea. I then de-

cide what I‟m going to wear at 

school. After I get dressed, I brush 

my hair. Then comes the time 

when I go to school. Every morn-

ing my route to school is by the 

park where is the church. I cross 

the street, and after a few  more 

walking steps I‟m at my destina-

tion. Usually, my classes start at 8 

o'clock. When school is due to 

finish, I go home with my friends 

and while we are walking, we 

talk, laugh, and just have a good 

time. 
  

When I arrive home, I turn on the 

computer to play some music. 

Then I rest for a while. I try to 

finish my homework before my 

parents arrive home. Then I start 

learning, steadily. When I‟m done 

I have a few hours to watch some 

movies or TV shows, playing or 

going out for a walk, but I never 

forget to take my walkman with 

me. 
 

In the evening it is dinner time. 

Mum cooks me different things 

every day. After that, if I‟m not 

tired or bored, I play cards with 

my doll. I always win and the doll 

can‟t complain either! 
 

Finally, I usually go to bed at 10 

p.m. so that tomorrow I will be 

fresh again and ... again! 

 

Anghelescu Bettina, 8th grade B 

 

 

 Discovery Channels are one of the most interesting channels 

available. I watch Discovery Channel every day because, I dis-

cover new facts about the world that surrounds me. I watch this 

kind of channels because, it gives me an update on the latest dis-

coveries in science and other subjects. 

I especially like to watch the coverage about the biggest things 

ever made by humans, on their pursuit to outdo themselves. I also 

like historical coverage and I  really try to watch them with the 

upmost attention in order to comprehend the marking moments of 

our human history. Another of my favorite shows is ‟Born Survi-

vor‟ with Bear Grylls, because it is very interesting and you can 

never know what happens in the next minute. Besides this, it also 

offers a fair amount of essential advice. I also like to watch 

‟Miami Ink‟ as I can see beautiful art in action on one of the most 

unusual canvases, the human body. 

But the programme I love the most  is „Final 24‟ where I find out 

about the last hours of my favourite rock stars such as: Kurt Co-

bain, Jim Morrison, Sid Vicious. It really means a lot to me to 

find out how my idols spent their last minutes of their lives. 
 

It really seems that Discovery Channel and its “brothers” bring 

me satisfaction and a brighter overlook upon the world. 

Drăgan Vişatovici, 8th grade B  

 

 

In my opinion, it is good to have older friends, but not too many. 

Older people are wiser and they are more experienced. I have 

older friends, but they are not very old, about fifty-fifty five years 

old. They behave well with me and I speak everyday with them. I 

only have few older friends, approximately three, four. Most are 

men and we talk about football usually, about school and, some-

times, we speak about girls. They are always encouraging me, and 

I thank them for their support. 

I advise everyone to have some older friends, because, in time, 

they become a kind of second pair of parents. I also feel this with 

my old friends.                                   Răzvan Negrilă, 8th grade B 

CHARLES DICKENS -  
the realistic English writer that totally changed 

people’s vision on the poor, the orphan’s suffer-

ings and the dehumanization of hard work, forc-

ing us to see the emptiness of human greed and 

the loneliness of all our life-miseries. However, 

his message is an optimistic one, as all his he-

roes eventually fight with and defeat their own 

destiny. It is a man-fate battle, after which man is always the sur-

prising, yet unchallenged winner. We recommend you to read one 

of his most world-known novels, “Great Expectations”, or at 

least watch the film. It is worth meeting this writer's ideas.     

DISCOVERY  CHANNELS 

OLDER  FRIENDS 
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Cartoons 
opinion essay 

 
When I was little, I enjoyed watching cartoons. They 

cheered me up when I was sad with their magical  
humor. I still remember some of my favorite cartoons that 

even now I’m watching.  
 

To start with, some cartoons can teach children how to behave with other children, 
or with an elder person. They also sometimes teach interesting games and songs 
that children like.  
 
The second viewpoint is that cartoons can keep your brain  
active, because in some of them you have to answer interactive ques-
tions. Cartoons can sometimes make you laugh even if you are very sad 
of you radiate of happiness. If a kid has a bad day they watch their 
favorite cartoon and the day is better.  
 
However, there  are people who believe that some of 
them can have a negative influence for a child and I agree 
with them. Some cartoons are too violent for a child and not 
in every car- toon you can find a likely way of speaking. If a child 
sees his favorite cartoon character fighting or  
of- fending    another character, they will do the same thing 

with their friends. 
 

All in all, cartoons are a good way for children to 
spend their time and learn something new. They are    
 a part of everybody’s life.  

 
                    Gavrilescu Andreea, 8th grade A 
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Salut, mes amis!   

C`est moi,  Lorix, pour vous servir aujourd`hui. 
                        

Ce sont la culture et la religion des Français qui  font l`objet de 

notre exposé. 

            Culture 
 

 La culture française est riche, variée et très ancienne, en reflétant 

ses cultures régionales, mais aussi l`influence de nombreuses vagues 

d`imigrations à travers les siècles.  

 La ville de Paris  (capitale de la France) , appelée aussi  «la Ville  

lumière» a été  depuis toujours  un centre culturel important, accueillant 

des artistes d`origines diverses. À l`heure actuelle Paris abrite le plus 

grand nombre de sites culturels du monde  (musées, palais, immeubles 

etc.). 

 Lieu de naissance du  «Carthésianisme» et du  «Siècle des  lumières», la culture française 

nous a legué une certaine conception universelle sur l`homme, bien des réalisations dans le domai-

ne de la technique et de la médecine, un art de vivre ancestrale. 

 Lieu de naissance de la cinématographie, la France a développé une industrie cinématogra-

phique de bonne qualité tout en s`opposant avec  succès  à la bien renommée «machine de film 

hollywoodienne». 

 La culture française est à la fois l`un des principaux liants de L`Organisation Internationale 

de la Francophonie  qui rassemble les pays qui ont des affinités culturelles, étant influencés par la 

culture française. 

               Religion 
  

 Du point de vue constitutionnel, la France est un 

État laïque. L`État respecte toutes les religions,  sans en 

reconnaître une, ce qui fait possible la cohabitation de 

plusieurs religions.  Par principe, l`État interdit les recen-

sements au caractère religieux de sorte que les données 

dans ce domaine sont offertes par des institutions non-

officielles. 

 Malgré le nombre baissant  des catholiques, la reli-

gion  reste quand même dominante en France, ayant une 

influence importante surtout dans les villages et dans certaines régions du pays. 

 Même si l`État est  laïque, le catholicisme est présent de telle manière que les jours fériés 

coïncident avec les fêtes religieuses catholiques, et 90% des  écoles privées en France  sont catho-

liques. 

René Descartes  

( philosophe  et  

mathématicien français ) 

La cathédrale Notre Dame de Paris 

Réalisé par   Ilinoiu Flavius  VIIIe A 
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 Aachener Dom   
 Aachen, die geographisch gesehen westlichste Stadt 

Deutschlands, liegt im Grenzgebiet zu den Niederlanden 

und Belgien. Die Stadt Aachen hat 258.380 Einwohner 

(Stand: 31. Dezember 2009). Der Name der Stadt Aachen 

kommt vom Altgermanischen Ahha (wird wie Acha 

ausgesprochen) und bedeutet Wasser. Aachen war bis zur 

Erbauung des Aachener Doms vor allem wegen seiner 

zahlreichen Quellen bekannt. Diese Quellen sind gut 

gegen Rheuma und sollen auch viele andere Krankheiten 

heilen. Aus diesem Grund hatte Kaiser Karl der Große 

auch seine Residenz in Aachen.  

AACHEN 

 Der Aachener Dom ist das Wahrzeichen der Stadt Aachen. Patronin der Kathedrale ist die Hl. 

Maria. Der heutige Dom besteht aus mehreren Teilbauten. Den Zentralbau ließ Karl der Große gegen 

Ende des achten Jahrhunderts errichten. Die Schatzkammer des Aachener Doms birgt den 

bedeutendsten Kirchenschatz nördlich der Alpen. Das 

Ensemble aus Dom und Domschatz wurde 1978 als 

erstes deutsches Kulturdenkmal und zweites 

Kulturdenkmal weltweit in die Welterbeliste der 

UNESCO aufgenommen. 

Aachener Dom   

 Das gotische Rathaus wurde im 14. Jahrhundert 

gebaut. Vor dem Rathaus befindet sich der 

Karlsbrunnen, der Karl den Großen mit Reichsapfel 

und Zepter zeigt.  

Aachener Rathaus  

Aachener Rathaus  

Elisenbrunnen 
 Der Elisenbrunnen wurde 1827 fertiggestellt und ist neben 

Rathaus und Dom eines der Wahrzeichen der Stadt. Aus zwei 

Trinkbrunnen fließt das warme, stark schwefelhaltige 

Thermalwasser der Kaiserquelle (52 °C). 

Elisenbrunnen 

das Wahrzeichen - simbolul 
die Schatzkammer – vistieria 
Kaiser Karl der Große – Împăratul Carol cel Mare (a fost rege al francilor din 768 şi împărat roman 

din anul 800) 

Maria Sorca, 6 B 

http://de.wikipedia.org/wiki/Niederlande
http://de.wikipedia.org/wiki/Belgien
http://de.wikipedia.org/wiki/Rheuma
http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_(Mutter_Jesu)
http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_(Mutter_Jesu)
http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO-Welterbe
http://de.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Educational,_Scientific_and_Cultural_Organization
http://de.wikipedia.org/wiki/Karlsbrunnen_(Aachen)
http://de.wikipedia.org/wiki/Aachener_Thermalquellen
http://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_regi_franci
http://ro.wikipedia.org/wiki/Franci
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 În perioada 3 – 8 ianuarie 2011, mai 

mulţi copii de la Şcoala 7 Reşiţa au 

participat la TABĂRA DE SCHI  

organizată de Clubul Montan Caransebeş 

pe Muntele Mic. Dornici să înveţe unul 

dintre cele mai frumoase  sporturi ale 

iernii, schiul, copiii prezenţi în tabără în 

număr relativ mare (aproximativ 70) au 

parcurs pe pârtiile de pe Muntele Mic toate 

etapele stabilite de instructorii de schi, au 

urmat cu stricteţe indicaţiile acestora şi au 

reuşit să înveţe ce este schiul şi cum se 

practică el. Unii dintre participanţi au urcat 

pe Muntele Mic pentru a învăţa să schieze, 

fiind pentru prima dată într-o astfel de tabără. Alţii au venit să practice sportul preferat timp de 6 

zile, să-şi perfecţioneze tehnica şi să se distreze pe schiuri.  Pentru că nivelul de pregătire în 

domeniul schiului şi vârsta participanţilor erau diferite, instructorii de schi – Coco Galescu, Răzvan 

Ioaniţescu, Codruţa Ioaniţescu, Dan Brăteanu, George Stan şi Ciprian Gaiga, toţi membri ai 

Clubului Montan Caransebeş – au împărţit participanţii pe niveluri de pregătire şi pe categorii de 

vârstă, în începători şi avansaţi.  Este remarcabilă seriozitatea, răbdarea, rigurozitatea instructorilor, 

precum şi ambiţia lor de a face din copilul care a dorit să înveţe schiul un cunoscător şi un practicant 

al acestui sport.  

 Între şcoala noastră şi Clubul Montan Caransebeş există o colaborare de doi ani, concretizată 

în mai multe activităţi. Pe de o parte este vorba de participare la tabere şi zile de aventură şi la 

tabere de schi pe Muntele Mic, iar, pe de altă parte, acţiunile vizează implicarea alpinistului 

CORNEL GALESCU, preşedintele Clubului Montan Caransebeş, în acţiuni de documentare, de 

informare a elevilor prin popularizarea informaţiilor culese în cadrul expediţiilor realizate în cei mai 

înalţi munţi şi în regiuni din cele mai ostile ale lumii. De fapt, prezenţa lui Coco Galescu printre 

copii în aceste tabere este un privilegiu, o şansă de a pătrunde alături de el în aventurile cunoaşterii. 

În acest sens, elevii prezenţi în tabăra de schi au urmărit imagini şi au ascultat povestea expediţiei la 

Polul Sud din care Coco Galescu s-a întors în urmă cu două săptămâni. Elevii şcolii noastre au avut 

bucuria de a admira steagul tricolor care a fost dus de Coco la Polul Sud, ca un simbol al demnităţii 

naţionale, şi a fluturat alături de alte steaguri, în cel mai sudic punct de la Glob.  

 Ana-Maria Glogovicean, Ioana Bumbea, Gabriela Pădurean, Sara Poenariu, Tiana 

Căplescu, Alexandra Ruba, Cătălin Bumbea, Teodora Sinculeţ, Carys Muhajdiuc, Rareş 

Ardeleanu, Vanesa Voina şi Alexandru Acea au fost copiii care au format grupul nostru. 

Majoritatea necunoscători într-ale schiului în urmă cu o săptămână, s-au întors acasă astăzi fericiţi că 

au dobândit deprinderile de bază ale acestui 

sport minunat. Şi ca o legătură între cele două 

organizaţii – şcoala şi Clubul Montan 

Caransebeş – liantul care le uneşte şi le creează 

un fundament durabil este CODRUŢA 

IOANIŢESCU,  instructor de schi şi profesor 

pentru învăţământul primar la Şcoala Zlagna, 

un instructor deosebit cu aptitudini de dascăl. 

Un om care nu acceptă insuccesul şi care 

insuflă atâta încredere încât, la finalul cursului, 

toţi elevii săi debutanţi o părăsesc şi trec la 

categoria superioară. Iar Codruţa are satisfacţia 

muncii împlinite. În cele ce urmează regăsiţi 

gânduri, impresii ale unora dintre membrii 

grupului nostru.  
Cu Codruţa şi Coco pe pârtia “Nordica” 

Coco şi Codruţa alături de o parte din copiii de la Şcoala 7 
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Ami Glogovicean, cls. a VI-a B 

 A doua săptămână a vacanţei de iarnă am petrecut-o, 

alături de mai mulţi copii de la şcoala noastră,  însoţiţi de 

prof. Cristina Ardeleanu, în tabăra de schi organizată de 

Clubul Montan Caransebeş pe Muntele Mic. Plecarea în 

tabără a avut  loc din Caransebeş. Coco Galescu ne-a întâmpi-

nat şi ne-a spus că vom urca pe Muntele Mic cu telescaunul. 

Cu toate că o făceam pentru prima dată, urcarea ni s-a părut 

foarte plăcută fiindcă afară era destul de cald. Ne-am cazat şi 

imediat am făcut cunoştinţă cu  instructorii de schi. Ne-am bucurat să-i regăsim printre ei pe Codruţa 

şi Răzvan Ioaniţescu, prietenii noştri mai vechi din taberele de vară în care mergeam de 2 ani. Am 

aflat programul pe care îl vom urma. O treabă deloc uşoară a fost alegerea echipamentului (schiuri, 

clăpari, beţe). După ce am învăţat cum să ne punem echipamentul, instuctorii ne-au împărţit în patru 

grupe: începători mici şi mari, avansaţi  şi  “profesionişti” – cei care ştiau deja să schieze.   

La fiecare grupă erau câte doi instructori. Programul zilei începea la ora 8.30 cu înviorarea 

pe care o făceau Coco şi Dani Brăteanu, o altă cunoştinţă a noastră din tabăra de vară. Lecţiile de 

schi se derulau în două reprize, înainte şi după prânz. La ora 10.00 eram echipaţi, în faţa pensiunii în 

care eram cazaţi (“Nordica”) şi plecam spre pârtia “Borlova”. Drumul până acolo nu era simplu, clă-

parii, zăpada, panta erau doar câteva din cauzele care mă fac să spun asta. Am aflat, în timp, că în 

momentul în care vom şti să schiem suficient de bine, vom putea folosi teleschiurile “Borlova”, 

“Nordica” sau “Felix”.  

Cu ajutorul Codruţei, al lui Coco şi al lui George am învăţat să ne ţinem pe schiuri, să ur-

căm, să coborâm în plug, să ne oprim, să facem slalom printre jaloane. Apoi ne-au preluat Dani, Cipi 

şi Răzvan. Am reuşit să urcăm cu teleschiul, întâi cu cel de pe pârtia ―Borlova‖, apoi cu celelalte. A 

patra zi am mers cu teleschiul de pe pârtia “Nordica”. Cu cât ştiam mai bine să schiem, cu atât nive-

lul de dificultate al teleschiului creştea. A cincea zi am 

mers cu teleschiul “Felix”, iar după prânz am făcut pre-

gătire pentru  concurs. În ultima seară a taberei a avut 

loc discoteca la care cu toţii ne-am distrat foarte bine. 

 Ultima zi venise mai repede decât ne aşteptam. 

După micul dejun am participat la o tombolă, un obicei 

al taberelor organizate de Clubul Montan Caransebeş, 

astfel încât fiecare dintre noi a plecat acasă cu un obiect 

care îi va aminti de această perioadă.  Din păcate, con-

cursul de schi nu a mai avut loc din cauza condiţiilor 

meteorologice. Tabăra s-a încheiat cu prezentarea expe-

diţiei la Polul Sud din care Coco Galescu se întorsese cu puţin timp în urmă. Coco ne încântă, de 

fapt, în fiecare tabără cu poveştile trăite de el în munţii lumii sau în diverse zone ale Terrei.  

 Pentru mine, această tabără a fost una specială. Am învăţat să schiez şi plec de aici cu senti-

mentul că voi reveni cu siguranţă şi în iarna următoare. 

 Mi-a plăcut foarte mult în tabără. Am învăţat să schiez şi mi-am făcut 

prieteni noi. Coco, Codruţa şi Cipi m-au ajutat să învăţ. Tabăra a fost un 

lucru minunat şi sunt hotărâtă să practic acest sport. –  

Gabi Pădurean, cls. a III-a D, Şcoala 7 Reşiţa 

 Această tabără a însemnat pentru mine o aventură şi o distracţie.  M-am simţit 

foarte bine, cu toate că eram puţin obosită. Coco, George, Codru, Răzvan, Cipi şi 

Dani  m-au învăţat să schiez.–Tia Căplescu, cls. a III-a D, Şcoala 7 Reşiţa 

 De pe pârtia mică am ajuns pe una mai mare, apoi pe teleschi.  Am mai 

şi picat, dar nu m-am lovit şi am continuat. Îmi place să schiez şi sunt fericită 

că am învăţat să o fac. – Alexandra Ruba, cls. a III-a A, Şcoala 7 Reşiţa 
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Tabăra a însemnat pentru mine distracţie şi aventură. Dani, Răzvan, 

Coco, Cipi şi Codru ne-au învăţat să schiem. Şi nu e greu dacă ai 

asemenea profesori! A fost cea mai frumoasă tabără! – Sara Poenariu, cls. 

a III-a D, Şcoala 7 Reşiţa 

Cel mai mult mi-a plăcut că am învăţat să schiez foarte uşor şi foarte 

repede, lucru posibil datorită instructorilor de schi. Instructorul meu 

preferat a fost Codruţa pentru că ea ne-a învăţat să schiem pas cu pas şi  

ne-a ajutat mult. – Alex Acea, cls. a VII-a, Şcoala 2 Reşiţa 

Avându-i lângă mine pe Coco, Codruţa şi pe Cipi, am învăţat să schiez în 

câteva zile. Asta este marea realizare a taberei. Mi-a plăcut mult Muntele 

Mic, cu peisajele lui fantastice! – Ioana Bumbea, cls. a V-a B, Şcoala 7 

Reşiţa 

Codruţa a fost instructorul meu preferat. Ea ne-a explicat foarte frumos şi 

cu multă răbdare ce trebuie să facem ca să învăţăm să schiem.  – Cătălin 

Bumbea, cls. a III-a D, Şcoala 7 Reşiţa 

Merg de 3 ani în taberele organizate de Clubul Montan Caransebeş şi sunt 

un mare fan al acestora. Indiferent că sunt tabere de iarnă sau de vară, cu 

ei te distrezi şi  înveţi lucruri noi. Cu siguranţă voi reveni pe munte alături 

de prietenii mei. – Teodora Sinculeţ, cls. a II-a, Şcoala 9 Reşiţa 

Aceasta a fost cea mai frumoasă săptămână a  vacanţei de iarnă! Eu ştiam 

să schiez, dar am exersat şi-mi place foarte mult. Sunt pentru prima dată 

aici şi voi veni la vară şi în „săptămâna de aventură”. – Vanesa Voina, 

cls. a II-a, Şcoala 2 Reşiţa 

Veselie pe M.Mic 

Învăţăm întoarcerea  pe loc 

Instructorii de schi: Răzvan Ioaniţescu, Codruţa 

Ioaniţescu, Dan Brăteanu, George Stan, Coco 

Galescu, Ciprian Gaica (de la stânga la dreapta) 

Ami Glogovicean, cls. a VI-a B 
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 Designerii îndrumă spre alegerea unei ţinute în culori paste-

late, pusă în evidenţă de accesorii sau detalii vestimentare în culori 

puternice. Se preferă nuanţe de lavandă, roz, galben, auriu şters, pier-

sică sau culoarea pepenelui galben. Se merge pe combinaţii delicate 

de culori pentru un aspect cât mai feminin.  

 Dacă ţi se pare prea plictisitoare o ţinută în culori pastelate, o 

poţi înveseli cu accesorii sau detalii vestimentare în culori puternice. 

Optează pentru o eşarfă, o căciulă sau o pălărie, geantă, curea sau 

pantofi în culori tari ori poartă o piesă de vestimentaţie care să fie 

punctul de interes şi în funcţie de care să îţi completezi ţinuta. Mai 

este la modă galbenul - culoarea lămâii, aşa că păstrează bluzele sau 

pantalonii de vară care au această culoare. Se mai poartă portocaliul 

şi magenta, numai că nu într-o ţinută întreagă, ci obligatoriu pe post 

de culoare de accent. 

 Marii creatori de modă propun blugi de toate felurile. Se 

poartă blugii evazaţi,  skinny sau  model drept. De asemenea, se pot 

purta pantalonii scurţi asortaţi, pentru a le da ceva prestanţă, cu un 

sacou sau o cămaşă. Nu se regăsesc în tendinţe modele de blugi 

rupţi sau decoloraţi excesiv. Se merge pe modelele de  culoare 

închisă, în plus se repoartă manşetele întoarse.  

Colanţii sunt pantalonii strâmţi pe picior. Ei pot fi atât din bumbac, cât şi din stofă, din catifea sau 

chiar şi din piele sau piele întoarsă. Colanţii înlocuiesc pantalonii clasici, dar au şi rolul de a ne feri 

de frig  şi de a ne permite să accentuăm feminitatea unei ţinute. 

REGULI DE PURTARE A COLANŢILOR 

1. Poartă colanţi în tendinţe. Se poartă colanţii cu imprimeuri deosebite, colanţii în nuanţe 

metalizate, colanţii-pantaloni din stofă sau catifea, colanţii din denim negru. Nu lipsesc nici 

colanţii clasici din bumbac sau cei din piele.  

2. Poartă colanţi cu încălţări peste gleznă. Colanţii se poartă cu botine, ghete, cizme îmblănite 

sau cizme de călărie.  

3. Poartă colanţi cu veste. Asortează-i cu vestele de blană, din material sintetic sau din tricot. 

Ideea de bază este ca vesta 

să fie puţin mai lungă.  

4. Poartă colanţi cu bluze 

prinse în talie. Bluza poate 

fi prinsă în talie cu un 

cordon, o curea, o centură 

sau un brâu.  

5. Poartă colanţii cu bluze-

rochii. A purta colanţii cu o 

bluză-rochie sau un pulover

-rochie este cea mai sigură 

opţiune.  

 

CE CULORI PURTĂM 
MODA IERNII 2011-2012 

CE BLUGI SE MAI POARTĂ 

CE sunt COLANŢII şi CUM ÎI PURTĂM 

1 2 3 4 5 
Bianca Semeniuc, cls. a VIII-a B 
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 Este vacanţă  în momentul în care m-am pus să aştern pe hârtie aceste câteva rânduri. Acea 

vacanţă mult aşteptată de către toţi elevii,  precum şi de către părinţi. Mai sunt câteva zile şi începe 

din nou şcoala. 

Cu emoţie mă gândesc la prima zi de şcoală şi la anii ce i-au urmat.  Alături de fiica mea am 

retrăit  emoţiile şi clipele în care eram şi eu elevă. Îmi amintesc de primele mele zile de şcoală, de 

dascălii mei, de şcoala mea.  Am făcut clasele V-VIII la Şcoala Generală  Nr. 10, actuala Şcoală  

Nr.7 (corp B), în care învaţă acum ciclul primar.  Diriginta mea a fost  actuala profesoară de educa-

ţie  fizică a fiicei mele şi directorul de astăzi al Şcolii 7, Cristiana Schmaler, care a  rămas la fel de 

tânără şi de întreprinzătoare ca în urmă cu mulţi ani.  Încă de atunci am înţeles că sportul este una 

din activităţile esenţiale ale vieţii, de aceea am îndrumat-o pe Larisa spre practicarea unui sport.  

Ceea ce la început a fost doar plăcerea mişcării, a devenit, în timp, sport de performanţă.  Fiica mea 

face karate de la grădiniţă şi o voi susţine să practice acest sport atâta timp cât ea va dori acest lucru.  

O deosebită plăcere îmi face să-mi amintesc şi de fosta mea profesoară de limba engleză, 

Sonia Piroi, un alt dascăl pe care l-am avut şi eu, şi fiica mea în clasele primare.  

Acord o atenţie deosebită copilului meu, după cum e şi firesc,   doresc să aflu cât mai multe 

despre activitatea şcolară şi extraşcolară. Consider că relaţia elev-profesor-părinte este foarte impor-

tant şi  sper ca toţi părinţii să fie conştienţi de acest lucru.   Constat cu deosebită plăcere că în 

această şcoală cadrele didactice se implică şi în activităţi extraşcolare, ceea ce este, în mod cert, un 

lucru benefic pentru copiii noştri.   

La început de an,  doresc succes  elevilor  şi profesorilor, un an nou  plin de realizări şi 

rezultate bune. 

Nicoleta Bărăscu,  

mama elevei Larisa Bărăscu, cls. a VI-a B 

Nicoleta şi Larisa Bărăscu Larisa Bărăscu şi antrenorul ei 
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CORTINA D’AMPEZZO, ITALIA 
 Cortina d’Ampezzo este un oraș 

aflat în sudul Alpilor Dolomiți italieni 

și provincia Belluno, Veneția. Situat în 

inima Dolomiților într-o vale alpină, 

este o stațiune populară, cunoscută mai 

ales pentru sporturile de iarnă.  Cortina 

d'Ampezzo este o staţiune modernă, ale 

cărei pârtii de schi invită oameni din 

toate colţurile lumii să se confrunte, în 

mod plăcut, cu ei înşişi şi cu zăpada din 

jur. De altfel, Cortina a fost gazda 

Jocurilor Olimpice de Iarnă din 1956, 

iar în 1988 a ocupat locul II pe lista lo-

caţiilor preferate, imediat după Calgary, 

Canada, unde au fost organizate acestea, 

în cele din urmă. Cei 110 kilometri de pârtii, cu cele 39 de instalaţii de urcat, atrag ca un magnet 

“crema” schiorilor europeni. Zona cea mai bună pentru practicarea acestui sport este Sella Ronda, un 

traseu ce include mai multi versanţi legaţi între ei şi care poate fi parcurs într-o zi. 

Altitudinea minimă: 1224m 

Altitudinea maximă: 2932m 

Pârtii pentru începători: 10000 m 

Pârtii pentru intermediari: 50000 m 

Pârtii pentru avansaţi: 55000 m 

 Pentru cei care consideră schiatul cam prea îndrăzneţ, există posibilitatea unor curse de fond şi 

a unor expediţii cu bobul, dar  se pot bucura şi de tradiţionalele plimbări cu sania. 

 Aici s-au turnat mai multe filme, cum ar fi Pantera Roz în 1963, James Bond: Doar pentru 

ochii tăi în 1981 şi scene din filmul Căţărătorul cu Sylvester Stallone. 

 Statiunea a devenit celebră  şi datorită  numeroaselor evenimente sau competiţii sportive care 

sunt organizate aici anual: hockey pe gheaţă, patinaj artistic, bobsleigh, polo, curling. 

IARNA ÎN LUME 

ORAŞUL DE GHEAŢĂ DIN 
CHINA 

 Chinezii au un oraş de basm, făcut 

numai din gheaţă şi zăpadă. Renumiţi 

sculptori din lume au construit la Harbin 

replici ale unora dintre cele mai faimoase 

clădiri din lume, dar şi tobogane uriaşe. 

Aici se va desfăşura, de la 5 ianuarie, cea  

de-a 28-a ediţie a Festivalului Internaţional 

de Gheaţă şi Zăpadă care atrage anual mii 

de turişti din întreaga lume.  Oraşul Harbin 

este situat aproape de graniţa cu Rusia, iar 

iernile sunt geroase şi uscate. 

Bianca Semeniuc, cls. a VIII-a B 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alpii_Dolomi%C8%9Bi&action=edit&redlink=1
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 Al cincilea continent ca mărime dintre cele şase ale 

Terrei, Antarctica este cel mai sudic şi mai rece, mai 

îndepărtat şi mai recent descoperit, fiind pentru prima oară 

identificat la începutul secolului al XIX-lea. Acoperită 

aproape în totalitate de gheaţă şi fără a avea o populaţie 

umană stabilă, Antarctica găzduieşte pe teritoriul său cel 

mai sudic punct al Pământului numit Polul Sud.  Roald 

Engelbregt Gravning Amundsen a fost un explorator 

norvegian al zonelor polare. El a fost şeful expediţiei 

antarctice din 1911-1912 şi primul om care a ajuns la 

Polul Sud, în 14 decembrie 1911. 

 Construcţia Staţiei de Cercetare Amundsen-Scott, situată la Polul Sud geografic, a fost 

finalizată între anii 1977-1978. În timpul verii cupola poate găzdui până la 240 de persoane. Prima 

bază la Polul Sud a fost cortul lui Amundsen, cort pe care l-a lăsat după ce a atins Polul Sud în 

1912.  Viaţa la Polul Sud este foarte dificilă, unii oameni au nevoie de 2-3 săptămâni pentru a se 

aclimatiza cu aerul rarefiat în oxigen. Se înregistrează temperaturi extreme (până spre – 50 grade 

C), întunericul e copleşitor, iar frigul iernii polare este pătrunzător şi poate avea urmări periculoase.  

 Vizitatorii sunt limitaţi la staţia de cercetare de la Polul Sud pentru a nu perturba activitatea 

importantă a oamenilor de ştiinţă. Aici se studiază cel mai pur aer din lume, iar scopul studiului este 

dorinţa de a învăţa cât mai multe despre poluare şi răspândirea ei pe glob. Polul Sud este centrul 

lumii pentru astronomie datorită altitudinii mari şi a aerului uscat.  

  
 

Staţia de Cercetare Amundsen-Scott, Polul Sud 
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CURIOZITĂŢI 
Polul Sud este mult mai rece decât Polul Nord. De fapt, în Antarctica este atât de frig încât 

zăpada nu se topește niciodată în multe porțiuni ale continentului. Temperatura medie anuală a 

regiunii este de -49 de grade Celsius,  făcând clima de aici cea mai rece de pe întreaga suprafață a 

Pământului. În contrast, temperatura medie pe timp de iarnă în zona arctică este de circa -34 de 

grade Celsius și mai crește vara. Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată pe planeta 

noastră a fost de -89,6 grade Celsius (1983)  

Urșii polari și pinguinii nu sunt vecini. Pinguinii trăiesc exclusiv în emisfera sudică,  îndeosebi 

în Antarctica, iar ușii polari,  cele mai mari animale de pradă de pe uscat,  ―domnesc‖ peste zonele  

 nordice înghețate ale Oceanului Arctic, hrănindu-se cu foci, morse și, ocazional, cu balene eșuate. 

În ciuda imaginilor simbolice ale diferiților exploratori care au înfipt triumfător steaguri în gheața 

de la Polul Sud,  continentul Antarcticii este singurul loc de pe Pământ care nu aparține 

nimănui. 

Cel mai sudic continent al planetei deține cu ușurință 90% din toată gheața Pământului, gheață 

ce înglobează aproximativ trei sferturi din apa dulce a Terrei. 

http://www.eta2u.ro/cocogalescu-Romania-Polul-Sud-2011/top_10_diferente.pdf  

Steagul României fluturând 

la Polul Sud - decembrie 2011 

Vedere adusă de Coco 

Galescu pentru noi de la 

Polul Sud 

Ami Glogovicean, cls. a VI-a B 

http://www.eta2u.ro/cocogalescu-Romania-Polul-Sud-2011/top_10_diferente.pdf
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CU  ŞI  DESPRE  DUCU BERTZI 
 Ducu Bertzi este un cantautor şi folkist român. S-a 

născut la Sighetu-Marmaţiei, Maramureş. Părinţii săi au 

fost cadre didactice. Soţia sa, Theodora, este medic şi 

om politic. Au doi copii: Maura şi Rareş. Şcoala de 

muzică a făcut-o în oraşul natal. În 1979 termină 

Facultatea de Mecanică Fină Bucureşti - Subingineri. 

Până în 1990 lucrează la ―Maşini Unelte‖ Bucureşti, apoi 

părăseşte fabrica şi se angajează la ―Curierul national‖. 

Din 1995 decide să se ocupe numai de muzică şi de 

realizarea de emisiuni radiofonice. 

 Începuturile muzicale se regăsesc în concertele 

obligatorii susţinute la Şcoala de muzică. În 1969, la doar 14 

ani, îşi înfiinţează prima trupă de rock. Trupa lui cântă la toate serile liceului, timp de trei ani. Din `73 

Ducu se apucă de folk şi câştigă şi primul premiu la un festival de muzică şi poezie: o valiză.  Debutul 

pe o scenă de prestigiu a avut loc în  1976, în cadrul unui spectacol al Cenaclului ―Flacăra‖. Continuă 

să cânte la Casa de Cultură a Studenţilor, în căminele studenţeşti. Din 1977 până în 1981 cântă în cel 

mai în vogă grup al momentului, ―Song‖, condus de Ioan Luchian Mihalea. Consacrarea în echipa 

Cenaclui ―Flacăra‖ vine în octombrie 1979.  

 În  30 de ani de activitate a susţinut peste 4000 de spectacole în aproape fiecare colţ al 

României, dar şi în străinătate.  

 Înainte de Crăciun, Ducu Bertzi a susţinut un concert la ―Palatul Cultural‖ din Reşiţa, prilej cu 

care i-am pus câteva întrebări. 

Codruţa Goagă: Ieri aţi fost în Serbia, astăzi sunteţi în Reşiţa, mâine veţi fi în Chişinău. 

Dumneavoastră nu obosiţi niciodată? 

Ducu Bertzi: N-ai voie să oboseşti atâta vreme cât ştii că oamenii te solicită, te doresc şi chiar dacă 

distanţele dintre locaţii sunt foarte mari, este o datorie pentru noi să răspundem invitaţiei. 

Codruţa Goagă: Care a fost piesa de debut şi când aţi început activitatea artistică? 

Ducu Bertzi: Au fost mai multe faze ale debutului, însă piesa de bază este  „Când s-o-mpărţit 

norocu‖, piesă din zona mea natală, din Maramureş.  

Codruţa Goagă: Ce a însemnat pentru dumneavoastră Cenaclul “Flacăra”? 

Ducu Bertzi: A fost una din cele mai importante scene ale ţării pe care m-am lansat şi eu. Exeprienţa 

dobândită acolo mi-a folosit ulterior. Alăturarea cu artişti de mare renume şi colaborarea cu poetul 

Adrian Păunescu a însemnat o experienţă copleşitoare pentru mine.   

Codruţa Goagă: Cum de aţi ales nuzica şi aţi lăsat ingineria? 

Ducu Bertzi: Ingineria este exactă, muzica este sentimentală, aşa că eu cred  că se completează  şi că 

se pot face amândouă. Din lipsă de timp, eu am renunţat la una dintre ele... 

Codruţa Goagă: Cum se împacă în familia 

dumneavoastră muzica şi politica? De care parte sunt 

copiii? 

Ducu Bertzi: Copiii sunt şi cu una, şi cu alta. Şi-au 

făcut singuri o cultură muzicală, dar şi politicul    i-a 

influenţat, şi eu cred că ne-a făcut bine, întrucât suntem 

toţi de aceeaşi parte a baricadei. 

Codruţa Goagă: Ce legături aveţi cu Reşiţa? 

Ducu Bertzi: Am cântat cu Cristi Buică la Cenaclul 

―Flacăra‖. Din păcate, în Reşiţa nu am ajuns de foarte 

multă vreme. M-am bucurat să revin şi am mulţumirea 

că am fost ascultat de un public minunat.  

 

Ducu Bertzi şi violonistul Mihai Neniţă, pe 

“Palatului Cultural” Reşiţa 

Ducu Bertzi şi Codruţa Goagă 
Codruţa Goagă, cls. a VII-a D 

http://www.eta2u.ro/cocogalescu-Romania-Polul-Sud-2011/top_10_diferente.pdf
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 Edward A. Murphy (1918 – 1990) a fost un inginer de aviație din Statele Unite, 

inventatorul legilor lui Murphy. În 1948, pe când lucra la Institutul de Tehnologie al United States 

Air Force, a declarat despre asistentul său că „Dacă are vreo posibilitate de a greși, o va face‖. 

Murphy a considerat legea ca un principiu de bază al „proiectării preventive‖, în care trebuie 

asumate cele mai defavorabile condiții de operare și funcționare și s-a opus interpretării în mod 

amuzant a legii.  
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  La ora de gramatică, se analizează propoziţia ―Iată, vaca are coadă‖. Cum analizează Bulă: 

 - Iată este subiect pentru că este scris cu literă mare şi este început de propoziţie. Vaca este 

atribut pentru că aşa îi zice mama fiicei ei. Are este conjuncţie pentru că leagă cuvântul vacă de 

coadă. Coada este predicat pentru că se mişcă.  

Bulă zice unui coleg: 

- Trebuie să-i spun bunicii să se ducă la şcoală, la şedinţa cu părinţii. 

- De ce nu-i spui mamei? 

- Fiindcă bunica e aproape surdă. 

 - Bulă, dacă te rătăceşti ziua în pădure şi nu ai busola la tine, cum afli unde e nordul? 

 - Foarte simplu, domnule profesor. Mă duc acasă şi-o iau! 

  Ora de zoologie: 

 - Bulă,  îmi poţi numi cinci animale 

care trăiesc în Africa? 

 - Da. Patru elefanţi şi o girafă... 

  Bulă i se adresează mamei: 

 - Mama, învăţătoarea noastră nu are habar de nimic. 

 - Ce vorba e asta, "nu are habar de nimic"? De unde ai scos-o? 

 - Păi am desenat azi pe tablă un câine şi ea m-a întrebat: "Ce e aia"? 

  - Mami, mai e mult pâna să vină Moş Crăciun? 

  - Da, puişor, mai întâi trebuie să vină iarna, să ningă… 

  - Şi atunci eu de ce trebuie să fiu cuminte de pe acum? 

Culmea mişcării: Cu o mână să înoti şi cu cealaltă să dai din picioare. 

Culmea prostiei: Să stingi lampa şi să aprinzi un chibrit ca să vezi dacă s-a stins. 

Culmea mizeriei: Să aiba păduchii pureci. 

Culmea fitness-ului: Să reuşească să slăbeasca un ardei gras. 

Culmea zgârceniei: Să-ţi pui ceasul cu trei ore în urma ca să faci economie de timp. 

Culmea politeţii: Să baţi la uşă şi când ieşi afară. 

Culmea furatului: Să furi gaz cu roaba. 

 Ion şi Gheorghe se întâlnesc la un colţ de stradă. Întreaba Ion pe Gheorghe: 

 - Unde meri, mă? 

 - Nu ştiu! Da‟ tu unde meri, mă? 

 - Nu ştiu! 

 - No, atunci hai p-aci că-i mai aproape... 

1. Dacă ceva poate să meargă rău, va merge! 

2. Dacă există posibilitatea ca mai multe lucruri să meargă rău, primul o va face acela care va 

provoca maximum de daune! 

3. Dacă îţi dai seama că sunt patru căi posibile în care ceva să meargă rău şi le ocoleşti, va 

apărea prompt o a cincea pentru care nu erai pregătit. 

4. Lăsate să curgă de la sine, evenimentele vor evolua de la rău la mai rău.  

5. Dacă totul pare să meargă bine, sigur s-a omis ceva. 

Murphy şi Legile lui 

Culmi...  

Invitaţie la... râs! 

Oana Gogoşeanu, cls. a VI-a B, Dragoş Corcan, cls. a VIII-a A 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1918
http://ro.wikipedia.org/wiki/1990
http://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite
http://ro.wikipedia.org/wiki/Legea_lui_Murphy
http://ro.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force
http://ro.wikipedia.org/wiki/United_States_Air_Force
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G A G L B I O S J B F M U D H R D S I A 

J P I M O F P D L D O L H A B C B D R E 

B F M E B N T Z D E R L A S W L C V Ă E 

Q C M O B L E I R N E D A Ă E T U O I R 

S F C T R J E E Q L U G U N K Ţ A T E E 

K P J J I H G Ţ F D Ă D S R A Q Ă W E I 

L Y U P M O Â I N U Ă Z R T E R L R E E 

Y C X C R V B Ă V N C M L I K J U H G N 

A M Z N R Q U Z O L A E N T P O T Z U U 

A M S O D Ş F C H R J Ă K C L I H U I N 

S T Ă U R I B E Ă K T M O N A T R U E U 

Ştiţi alfabetul? Ştiţi să 

număraţi? Demonstraţi-ne! 

Unind literele şi numerele în ordine corectă, veţi 

descoperi simboluri ale iernii.  

Descoperiţi! 

Găsiţi regula careului de mai jos şi descoperiţi cuvintele ascunse! 
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În aşteptarea lui Moş Nicolae 
Elevii clasei I Waldorf de la şcoala noastră, împreună cu cei de la 
Centrul ―Aurora‖ şi Liceul „Mircea Eliade― din oraş au 
confecţionat cizmuliţe din hârtie prin tehnica quilling (arta de a 
rula hârtia). Activitatea, coordonată de prof. înv. primar Ana 
Maria Vasilescu, se înscrie în cadrul proiectului educativ 
„Quilling în grădina prieteniei―, derulat între cele trei unităţi de 
învăţământ. Tot cu această ocazie, invitaţii şi gazdele au aflat de 
la profesorul de religie Ilie Bădescu povestea lui Moş Nicolae. 

ŞTIRILE  PE  SCURT 
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Reuniune de familie 
Marţi, 20 decembrie 2011, a avut loc în amfiteatrul şcolii 

noastre tradiţionala ―reuniune de familie‖ de la final de 

an. Este o acţiune de suflet, la care se întâlnesc părinţi, 

copii, dascăli ai şcolii şi fac un bilanţ al anului care se 

încheie. Consilierul educativ al şcolii, prof. înv. primar 

Cristina Ardeleanu, a prezentat activităţile educative 

derulate în primul semestru al anului şcolar în curs. Prof. 

Daniela Oţelariu, în calitate de coordonator al proiectului 

Comenius ―Un vot, un gând‖ a făcut o trecere în revistă a 

acţiunilor derulate în ultima perioadă  şi a celor ce vor 

urma. Corul ―Voci de primăvară‖, pregătit de prof. înv. 

primar Marinica Potocean, a susţinut un scurt recital de colinde. Direcţiunea şcolii, prof. Cristiana 

Schmaler şi prof. Ileana Pomoja, a transmis mulţumiri pentru susţinearea activităţii educative din acest an 

şi a urat părinţilor un An Nou fericit.    

―Flori de Semenic” colindă.  

Ultima săptămână din semestrul  I al anului şcolar 2011-2012 a fost una încărcată pentru grupul vocal ―Flori de 

Semenic‖. Acesta a colindat în mai multe locuri, începând cu postul local de televiziune, Banat TV, unde a 

participat la emisiunea specială de sărbători realizată de Dan Liuţ. Următorul loc în care copiii au poposit a fost 

Biserica ―Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - Govândari‖, unde a participat la Festivalul Judeţean de Colinde 

―Florile dalbe‖, la cotidianul ―Jurnal de Caraş-Severin‖, la librăria ―Semn de carte‖  şi la Radio Reşiţa. Foarte 

importantă a fost colaborarea cu solista de muzică populară Lorena Pela, elevă la Liceul Teoretic ―Traian Vuia‖, 

fostă elevă a Şcolii 7 Reşiţa. Activitatea grupului vocal din perioada sărbătorilor s-a încheiat cu programul 

―Colindători în casele noastre‖. Copiii au mers la fiecare acasă şi şi-au colindat părinţii, bucurându-se de fiecare 

vizită şi aducând bucurii în sufletele gazdelor.  

“Flori de Semenic” în studioul Radio Reşiţa “Flori de Semenic” în redacţia ziarului “Jurnal de Caraş-Severin” 

“Flori de Semenic” în studioul Banat TV “Flori de Semenic” la “Semn de carte” 
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