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Lumea  noastră, nr. 24 

Ianuarie  2013 

 A sosit momentul să vă spun din nou BINE V-AM GĂSIT şi LA MULŢI ANI! 

“Lumea noastră” îşi deschide porţile şi în acest an şi vă invită la o călătorie prin suflete, 

gânduri şi frumuseţi. O călătorie prin copilărie. Sunt opt ani de când “Lumea noastră” ne 

reprezintă. Iar cei care au grijă ca acest lucru să fie bine făcut sunt cei mai buni elevi, cei 

mai implicaţi în viaţa şcolii, cei pentru care o sarcină în plus nu înseamnă efort, ci dorinţa 

de autodepăşire. Sunt copiii cărora le pasă de şcoala lor. Le mulţumesc acestor copii 

pentru că au decis să aştearnă pe hârtie tot ce înseamnă Şcoala 7. Îi apreciez pentru 

implicare şi pentru  deschidere, pentru dorinţa de a face un lucru minunat, un lucru care 

va rămâne peste ani şi care va dovedi valoarea şcolii în care au învăţat. Lor şi tuturor 

cititorilor noştri le doresc un AN NOU  în care să fie fericiţi şi să aibă parte de cele mai 

frumoase lucruri. 

 Ce veţi citi în acest an în revista noastră? Despre şcoala  în care ne petrecem o mare 

parte din timp, despre profesori, dar şi despre elevii speciali pe care îi avem, despre 

proiecte şi parteneriate în comunitatea locală, concretizate în activităţi extraşcolare. Veţi 

regăsi idei despre ce puteţi face în timpul liber, interviuri cu oameni de seamă ai locului - 

oameni care pot fi modele pentru fiecare dintre noi, reportaje realizate la diverse 

manifestări ale şcolii, noutăţi din domeniul muzicii, al filmului sau al computerelor. Cu 

noi veţi râde şi vă veţi putea juca. Iar dacă vreţi să mai citiţi şi altceva, scrieţi-ne. Adresa 

noastră este revista_lumeanoastra@yahoo.com. Părerea voastră contează pentru noi! 

 Multe dintre ele sunt înscrise în 

Calendarul Activităţilor Educative la nivel 

naţional, regional, interjudeţean sau 

judeţean, avizate de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului sau de 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin. 

 Celor aproximativ 650 de elevi ai 

Şcolii 7 Reşiţa li se oferă posibilitatea 

studierii a trei limbi străine:  franceză, 

engleză şi germană. Elevii ciclului primar 

au incluse în orarele lor, ca discipline 

opţionale: Ne jucăm, desenăm, limba 

engleză învăţăm; Educaţie pentru sănătate; 

Artă dramatică; Jocuri didactice pe calcu-

lator; Copilăria şi universul literaturii. 

Disciplinele opţionale studiate de elevii 

ciclului gimnazial sunt: Bricolajul 

(Educaţie tehnologică); Handbal; Lumea 

minunată a basmului (Limba franceză); 

Lectura şi abilităţile de viaţă (Limba 

română); Tehnologia informaţiei - 

Comunicare în epoca modernă; Tradiţii şi 

obiceiuri la români şi la francezi (Limba 

franceză); Literatura fantastică (Limba 

română); Receptarea textului liric (Limba 

română); Matematica pentru toţi. 

 Manifestările judeţene şi naţionale 

reprezentative ale şcolii continuă şi în acest 

an şcolar.  

Concurs Naţional de desene DREPTURILE 

COPILULUI - DREPTURILE MELE (noiembrie 

2012) 

Concursul Naţional ROMÂNIA, ŢARA MEA - 

Ediţia a III-a  (decembrie 2012) 

Festival Judeţean de colinde  FLORILE DALBE - 

Ediţia a IV-a (decembrie 2012) 

Simpozionul Naţional  SPORTUL ÎN VIAŢA 

MEA - Ediţia a V-a (februarie 2013)  

Festival Coral Judeţean  LIA PONORAN - Ediţia 

a XII-a (martie 2013)  

Festival Judeţean Folcloric DRAG MI-I GRAIUL 

BĂNĂŢAN! - Ediţia a V-a (mai 2013)  

Festival Judeţean de majorete, dans modern şi 

dans sportiv BULGĂRI DE SOARE - Ediţia a V-a 

(1 iunie 2013)  

DIN  OFERTA  EDUCAŢIONALĂ 
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CLASA ÎNVĂŢĂTOR 

Preg. A GAITA GEORGETA 

Preg. B VASILESCU ANA-MARIA 

I A ARDELEANU CRISTINA 

I B BĂLAN PETRUŢA 

I C PÂRVU ILEANA 

II A BUGĂRIN VIOREL 

II B GROZA VIOLETA 

II C MECHEŢI LENUŢA 

II W TRUŢ MARIA 

III A BUGĂRIN MARIA 

III B DULGHERU STELIANA 

III C MILOTIN MARIA 

IV A CARACALEAN DOINA 

IV B VÎRTOPEANU VIORICA 

IV C POTOCEAN MARINICA 

IV W MILLIG CARMEN 

16 clase        TOTAL CICLUL I 

Clasa DIRIGINTE 

V A PUŞU FLORENTINA 

V B GÂRTOI IONUŢ 

VI A CĂLŢUN IACOB 

VI B ROŞU LIA 

VI C RĂDUCA RODICA 

VII A BUDA COSMIN 

VII B BĂDESCU ILIE 

VII C BARNA GABRIELA 

VIII A OŢELARIU DANIELA 

VIII B CAMENIŢĂ ANA 

VIII C PEICA ANDREEA 

VIII D MOATĂR MARTIN 

12 clase TOTAL CICLUL II 

 Elevii Şcolii 7 Reşiţa  formează cele 28 de clase, 16 de ciclul primar şi 12 de 

gimnaziu.  Cei mai mici elevi ai şcolii învaţă în  două clase pregătitoare şi trei clase I. Pe 

lângă clasele tradiţionale, în şcoală mai funcţionează două clase în sistem Waldorf.  

Cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale Nr. 7 Reşiţa 

 Conducerea şcolii este reprezentată de director, prof.  Cristiana Schmaler şi director 

adjunct, prof.  Ileana Pomoja. 

CLASELE  ŞI  DASCĂLII LOR 
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 Între activităţile din afara clasei, cercul 

de istorie ocupă un loc de seamă, având o 

valoare instructivă şi educativă deosebită. 

Act iv i tă ţ i l e  urmăresc  dezvol tarea 

personalităţii elevului prin cultivarea 

interesului pentru studiul istoriei, stimularea 

gândirii critice, educarea în spiritul valorilor 

democratice şi cultivarea unei atitudini 

pozitive faţă de realizările înaintaşilor. Elevii 

au posibilitatea să arate ce au citit în afara 

manualului, ce au auzit sau văzut la radio sau 

tv, pe baza unui dialog viu, sincer, bazat pe 

studiu şi cercetare. 

 Structura de conducere a cercului este 

următoarea:  prof. Gârtoi Ionuţ şi prof. 

Bădescu Ilie - coordonatori; Vlad Ionete, (cls. 

a VII-a B) - responsabil; Dimcea Karina (cls. 

a VII-a B), Bontea Victor (cls. a VI-a B), 

Vintilă Andrei (cls. a VII-a B) - membri. 

 Recrutarea membrilor cercului s-a făcut 

din propria initiaţivă a elevilor, dintre cei ce 

au înclinaţii, chemare spre istorie, interes 

deosebit pentru cunoaşterea şi înţelegerea ei. 

Au fost selectaţi elevi din clasele a VI-a şi a 

VII-a  care  sunt interesaţi  să elaboreze 

referate. În acest sens vor fi învăţaţi să 

întocmească fişe bibliografice, precum şi fişe 

necesare realizării acestora. 

 Tematica elaborată a ţinut cont de 

particularităţile de vârstă ale elevilor, 

răspunzând intereselor şi preocupărilor 

acestora. În acest sens, au avut loc dezbateri 

legate de civilizaţiile Orientului Antic, 

accentul căzând pe anumite teme, cum ar fi: 

Epopeea lui Ghilgameş (cea mai veche scriere 

literară păstrată a umanităţii), Zigguratele 

(temple masive ridicate pentru venerarea 

zeilor în Mesopotamia) etc.  

În legătură cu civilizaţia Egiptului Antic, 

membrii cercului au manifestat un viu 

interes faţă de marii faraoni egipteni 

(Akhenaton,  Ramses cel  Mare, 

Tuthankhamon), iar cu privire la aspecte 

legate de civilizaţia Greciei Antice a fost 

abordată tema legată de mitologia greacă 

(Zeii Olimpului).  Pe parcursul semestrului 

al II-lea se doreşte continuarea dezbaterilor 

istorice legate de civilizaţia Greciei Antice, 

precum şi cea a Romei Antice,  cu referire 

directă la personalităţile ce au marcat 

profund aceste civilizaţii (Pericle, 

Alexandru Macedon, Spartacus, Augustus, 

Constantin cel Mare). Un alt subiect ce 

urmează a fi aprofundat ca urmare a 

sugestiei membrilor cercului este legat de 

instituţia bisericii în Evul Mediu, având ca 

teme de dezbatere Marea Schismă a 

Bisericii Creştine  şi Cruciadele. 

 Astfel, elevii vor avea posibilitatea să 

adâncească şi să amplifice cunoştinţele 

predate la ora de curs, să descopere 

înţelesuri noi şi să le încadreze în ansamblul 

cunoştinţelor pe care le au şi, nu în ultimul 

rând, să nu emită judecăţi de valoare decât 

după studiul mai multor surse diferite. 

 Acest cerc de istorie a luat naștere la 

iniţiativa elevilor  școlii cu dorinţa de a 

aprofunda temele dezbătute în timpul orelor 

de istorie. În anul şcolar 2012/2013 am 

decis ca cercul de istorie să aibă loc în 

cabinetul de istorie al şcolii, în fiecare 

vineri de la ora 14:00 până la 15:00. 

Membrii care participă la acest cerc sunt de 

diverse vârste şi aparţin tuturor claselor 

școlii. La începutul cercului fiecare membru 

a propus  teme,apoi toţi am decis subiectele.  

 În ora petrecută la cercul de istorie, 

fiecare aduce informaţii despre tema de 

dezbatere din săptămâna respectivă și 

adesea urmărim un documentar. Cercul de 

istorie este recomandat tuturor elevilor care 

vor să-şi îmbogăţească cultura generală. Şi 

în acest semestru aşteptăm noi membri 

interesaţi de temele precizate mai sus, aşa 

că, dacă vreţi să vă alăturaţi, vă aşteptăm în 

fiecare vineri în cabinetul de istorie! 

Karina Dimcea, cls. a VII-a, prof. Ilie Bădescu 

Cercul de istorie 
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 Akhenaton a fost faraon al Egiptului 

în Dinastia a XVIII-a  (1379-1362 i.Hr). 

Numele lui real a fost  Amenophis IV. Ca 

și tatăl său, acesta s-a căsătorit nu cu o 

prințesă, ci cu frumoasa Nefertiti, care era 

verișoara lui. Aceasta se pare că l-a 

influenţat mult în deciziile de mai târziu. 

 A fost crescut în religia lui Amon, 

însă preoții care îl învățau şi-au dat seama 

că prinţul nu prea era interesat de aceste 

învățături. Așa că, atunci când a devenit 

rege, a creat o nouă religie care nu mai era 

politeistă, cum era religia veche a 

egiptenilor, ci era una monoteistă, lucru 

curios deoarece, până atunci, în afară de 

evrei nimeni nu mai avusese o astfel de 

religie. Acesta  îl venera pe zeul Aton, 

fiind singurul zeu. Simbolul era discul 

solar, el nefiind interpretat sub formă unui 

animal sau a unui chip de om. Aton era 

lumina, bunăstarea, dragostea. Akhenaton 

a scris foarte multe rugăciuni şi imnuri 

pentru Aton, unul dintre imnuri fiind 

asemănător cu un psalm din Biblie. 

 La început, Akhenaton a respectat şi 

religia lui Amon,  nepedepsindu-i pe cei 

care încă o mai practicau, însă preoții 
vechii religii nu erau mulțumiți, mai ales 

când faraonul a început să construiască 

temple închinate lui Aton. Mai târziu, 

regele a făcut noua religie obligatorie şi 

cine nu o practica era pedepsit cu moartea. 

El credea că toată lumea îl iubește, deşi şi 

cei apropiați practicau încă în secret 

religia lui Amon. Cum Teba, capitala ţării, 

era plină de construcții închinate lui 

Amon, Akhenaton a mutat capitala. 

Această era situată pe locul actualei 

localități Tell al Amarna, care atunci purta 

numele de Akhetaton. Acest oraș a fost 

construit de la zero şi a adus un nou stil  

arhitectural în construcțiile egiptene. 

Evident că templele închinate lui Aton 

erau grandioase. Soția lui, Nefertiti, i-a 

fost totdeauna alături și se pare că cei doi 

au devenit fanatici religioşi. Nefertiti a 

murit înaintea faraonului. 

 După moartea lui Nefertiti, 

Akhenaton s-a recăsătorit cu prinţesa Kya.  

 A avut cu aceasta un fiu, 

pe Tutankhaton, care mai târziu 

şi-a luat numele cu care a 

devenit faimos, Tutankhamon. 

 Pe plan extern nu a purtat 

războaie însemnate, dorind ca 

pacea să domnească și să se 

bucure toată lumea de 

binefacerile acesteia. 

 Faraonul şi-a găsit moartea în al 17-lea 

an al domniei sale. Odată cu dispariția sa, 

credinţa impusă în zeul Aton a fost imediat 

înlocuită cu vechile credințe. Aproape toate 

edificiile care aminteau de zeul Aton au fost 

distruse. Până şi fiul şi-a urât tatăl, dovadă fiind 

chiar schimbarea numelui pe care acesta îl avea 

de la naștere. 

 Capitala a fost părăsită imediat după 

moartea faraonului. Din păcate, a fost complet 

distrusă și toate lucrurile minunate care puteau 

povesti viața lui Akhenaton au dispărut. Acesta 

nu apare în nici un înscris ulterior morţii sale, 

nefiind pomenit de urmaşii săi. Abia în secolul 

al XI-lea, arheologii au redescoperit identitatea 

faraonului în ruinele vechii capitale înălţate de 

Akhenaton. 

 Akhenaton a fost iubit de supuşii săi până 

în momentul când a obligat poporul egiptean să 

se închine unui singur zeu prin pedepsirea celor 

nesupuşi. Deși din perioada domniei lui 

Akhenaton au rămas foarte puţine urme, 

rămâne, totuşi, un mare semn de întrebare. Ce   

l-a făcut pe faraon să creeze o religie 

monoteistă asemănătoare cu creştinismul? Să fi 

cunoscut acest rege egiptean pe Dumnezeul 

adevărat? Poate că timpul va da răspunsul la 

această întrebare. 

Akhenaton   

Vlad Ionete, cls. a VII-a B 



 

- 7 - 

 

Lumea  noastră, nr. 24 

Ianuarie  2013 

INTERVIU CU PROF. ILIE BĂDESCU 

Ana Roşca:  Aţi  cochetat  cu  ideea  de  a  deveni profesor din copilărie? Când şi de ce aţi 

decis să vă faceţi profesor? 

Ilie Bădescu: Eu mereu mi-am dorit să lucrez cu copiii. Mi-au plăcut şi visam de mic să fiu 

profesor, însă domeniul drag mie în copilărie era sportul, așa că mă visam profesor de 

educație fizică . 

Ana Roşca: Unde aţi făcut şcoala primară şi liceul? 

Ilie Bădescu: Am absolvit şcoala primară și gimnazială în comuna Luncaviţa, iar liceul la 

Grup Şcolar Transporturi Feroviare-Arad . 

Ana Roşca: Ce puteţi să ne spuneţi despre locul natal? 

Ilie Bădescu: Comuna mea natală este aşezată într-o regiune deluros-muntoasă, pe culoarul 

Timiş-Cerna, la marginea sudică a platformei Teregova. Pentru mine,  reprezintă acel colţ de 

rai purtat în suflet, care păstrează unele dintre cele mai frumoase amintiri din viaţa mea. 

Ana Roşca: Care au fost materiile dvs. preferate? 

Ilie Bădescu: Nu pot să spun că am avut materii preferate în gimnaziu, dar în liceu materia 

mea preferata era Circuite şi componente electronice, deoarece îmi doream să învăț şi eu, 

asemenea colegilor mei, cum să repar un radio, un televizor, un telefon. Vă mărturisesc că nu 

am reușit să devin un bun profesionist . 

Ana Roşca: Aţi fost un elev conştiincios? Ce note aţi avut la şcoală? 

Ilie Bădescu: În gimnaziu şi liceu nu am fost un elev conștiincios şi,  în mod inerent, nici 

notele nu au fost întotdeauna foarte bune, dar am admirat  colegii care se comportau astfel, 

deoarece au reușit să-şi împlinească în viaţă tot ceea ce şi-au propus. Eu am devenit 

conștiincios în facultate, astfel i-am putut ajunge din urmă. 

Ana Roşca: Ce facultate aţi urmat şi de ce aţi ales specializarea istorie-religie? 

Ilie Bădescu: Am urmat Facultatea de Teologie, deoarece mi-a fost revelat de către 

Dumnezeu faptul că esenţial în viața aceasta este să trăieşti conform învăţăturii Sale. Ulterior 

m-am înscris la Facultatea de Istorie, unde mi-am dorit să aprofundez creştinismul din punct 

de vedere istoric, în mod special felul în care au evoluat lucrurile în cadrul Imperiului 

Bizantin (330-1453).   

Ana Roşca: Care din aceste discipline este preferata dvs.? 

Ilie Bădescu:  Faptul că pot să vorbesc copiilor despre învăţătura lui Dumnezeu descoperită 

oamenilor prin Mântuitorul Hristos este cel mai important lucru pentru mine. Am înțeles în 

același timp că o componenţă majoră a civilizației europene este creștinismul, astfel am 

devenit interesat de aprofundarea istoriei. Am ajuns să îndrăgesc  cele două discipline la fel 

de mult, deoarece nu aş fi putut să înţeleg foarte bine un domeniu fără a-l cunoaşte la fel de 

bine pe celălalt. 

Ana Roşca: Aţi avut, de-a lungul anilor, un elev deosebit, care v-a impresionat? 

Ilie Bădescu: Spre bucuria mea, am avut şi încă am elevi deosebiți care mă impresionează . 

De 16 ani al şcolii, prof. Ilie Bădescu predă istorie şi religie în şcoala 

noastră. Este o persoană deosebită, un dascăl de excepţie şi, nu în 

ultimul rând, un artist. Dar nu unul obişnuit, ci unul care modelează 

caractere umane, dorinţa lui fiind ca noi, copiii, să facem o lume mai bună. Înţelegător, blând şi 

calm, domnul diriginte (este dirigintele celei mai bune clase a şcolii şi ne mândrim cu asta!) este 

o persoană alături de care nu te poţi plictisi niciodată, orele dumnealui fiind o poveste. Fie că 

vorbim despre istoria lumii, cuvântul lui Dumnezeu sau probleme cotidiene, domnul diriginte 

este deschis oricărui tip de discuţie, fiind pentru noi ca un părinte sau, aşa cum îi place 

dumnealui să spună, ca un frate mai mare. (Oana Gogoşeanu) 
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Ana Roşca: Care este secretul faptului că elevii vă ascultă “vrăjiţi” atunci când predaţi? 

Ilie Bădescu: Cred că un profesor trebuie să fie capabil să  trezească interesul copiilor pentru 

domeniul pe care îl predă şi pentru fiecare lucru pe care îl comunică. E important că 

profesorul să-şi poată construi lecția ca un răspuns la întrebările copiilor. Îmi doresc de 

fiecare dată să organizez activitatea de învățare astfel încât, prin ea însăși, să trezesc dorinţa 

de cunoaștere, plăcerea de a exersa, bucuria de a lucra. 

Ana Roşca: Care sunt calităţile unui profesor bun? 

Ilie Bădescu:  Calităţile unui bun educator sunt vocaţia, răbdarea, blândeţea, bunătatea și nu 

în ultimul rând, dragostea.  Un mare pedagog spunea: ”a educa înseamnă a iubi”. Iubirea îl 

face pe profesor să asculte orice dorință bună a copiilor și să înțeleagă scăderile lor pentru a 

le înlătura. 

Ana Roşca: Cum poate un dascăl să fie apropiat de elevii lui în condiţiile în care materia 

este grea, elevul are mult de învăţat (mă refer la elevii buni, care fac faţă cu greu 

sarcinilor zilnice)? 

Ilie Bădescu:  Un dascăl poate fi apropiat față de elevii lui atunci când îi iubeşte. Astfel, și 

elevii îl vor îndrăgi, vor învăța cu plăcere și nu o vor percepe materia ca fiind grea (mă refer 

și eu la elevii buni!) . 

Ana Roşca: Aţi fost întotdeauna obiectiv la notare sau mai ţineţi cont şi de alte lucruri 

dacă răspunsul nu este pe măsura aşteptărilor dvs.? 

Ilie Bădescu: Fiecare profesor are metodele sale de evaluare, dar cu toții își doresc ca în 

final elevii să-şi însușească cât mai bine cunoștințele predate. 

Ana Roşca: A fost un moment în cariera dvs. în care aţi regretat că v-aţi făcut profesor? 

Ilie Bădescu: Nu am regretat niciodată faptul că m-am făcut profesor. Îmi sunt dragi copiii 

şi îmi doresc să pun şi eu o ”cărămidă” la formarea personalității acestora, pentru a putea 

promova în lumea aceasta binele, frumosul şi adevărul. 

Ana Roşca: Dacă nu v-aţi fi făcut profesor, ce altă meserie v-ar fi tentat? 

Ilie Bădescu: Când am fost admis la Facultatea de Teologie îmi doream să fiu preot. Acum 

pot spune că, dacă nu aş fi fost profesor, mi-ar fi plăcut să fac orice meserie, numai să fiu în 

slujba oamenilor neajutorați (orfelinate, azile de bătrâni etc) . 

Ana Roşca: Cum vă descurcaţi cu o clasă numeroasă ca a dvs., şi implicată , pe deasupra, 

în toate activităţile şcolii? 
Ilie Bădescu: Îmi sunt foarte dragi, încerc să-i ajut atunci când întâmpină anumite dificultăţi 

folosind puterea exemplului. Am înţeles că nimic nu poate fi mai dăunător pentru sufletul 

elevilor decât un diriginte care nu face ceea ce îi îndeamnă pe elevii săi. 

Ana Roşca: Ce aşteptări aţi avut de la clasa pe care aţi preluat-o, în calitate de diriginte 

(ţinând cont că înlocuiaţi o doamnă dirigintă)? Ce puteţi spune acum, cand au trecut 

aproape doi ani “de dirigenţie”? 

Ilie Bădescu: Mi-am dorit să fiu dirigintele unei clase în care să găsesc cât mai mulți elevi 

care să-și însuşească cunoştinţele într-un mod aprofundat, trebuie să recunosc că această 

clasă mi-a întrecut aşteptările.Am înţeles că a face educaţie înseamnă a avea răbdare, aşa că 

nu vreau să vorbesc acum despre cei doi ani de dirigenţie. 

Ana Roşca: Care este cel mai frumos moment pe care l-aţi trăit în anii petrecuţi la 

catedră? 

Ilie Bădescu: Am avut multe momente frumoase, dar cu adevărat minunat m-am simţit când, 

alături de elevii mei, am vizitat un elev căruia i se face şcolarizarea la domiciliu, precum și 

copiii de la orfelinat. I-am simţit atât de buni, de frumoşi și am înţeles că nu este suficient să 

vorbeşti despre lucrurile frumoase dacă nu izvorăşte din inimă dorința de a le înfăptui. 

Ana Roşca: Dacă ar fi să schimbaţi ceva în sistemul de învăţământ, cu ce aţi începe? 

Ilie Bădescu: Sunt foarte multe lucruri care ar trebui schimbate în învăţământul românesc. 

Dacă aș putea schimba ceva cu adevărat, aș începe cu investiţii majore în educaţie. Numai în 

acest fel sistemul educaţional va putea fi performant. 
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 Convenţia ONU cu privire la 

Drepturile Copilului a fost adoptată de 

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 20 

noiembrie 1989. Până în prezent, Convenţia 

a fost adoptată de 193 de ţări, membre ale 

Naţiunilor Unite. Orice stat care semnează 

Convenţia îi recunoaşte conţinutul, se obligă 

să îl respecte şi să îl aplice în mod 

corespunzător.  

 Ideea elaborării unui document special 

care să cuprindă drepturile copilului îi 

aparţine lui Englatyne Jebb, care a fondat 

prima organizaţie “Salvaţi Copiii” în 1919, 

la Londra. Revoltată de consecinţele 

Primului Război Mondial şi ale Revoluţiei 

din Rusia (mii de copii mureau zilnic din 

cauza bolilor şi a foametei în toate ţările 

Europei), E. Jebb a luat decizia de a se 

dedica salvării şi îmbunătăţirii vieţii copiilor 

din întreaga lume. Scopul urmărit a fost de a 

crea o organizaţie internaţională puternică în 

măsură să intervină şi în zonele mai puţin 

cunoscute, unde protecţia copilului nu era 

aplicată, iar drepturile copilului nu erau 

respectate.  

 În data de 20 noiembrie 2012 a avut 

loc manifestarea DREPTUL DE A FI 

COPIL, organizată cu ocazia Zilei 

Internaţionale a Drepturilor Copilului.  

Activitatea reprezintă finalizarea 

Proiectului Naţional DREPTURILE 

COPILULUI – DREPTURILE MELE, 

ajuns la ediţia a III-a, derulat în parteneriat 

cu Organizaţia „Salvaţi Copiii”, filiala 

Caraş-Severin, şi cu Asociaţia Învăţătorilor 

Caraş-Severineni.  Înscrisă în Planul de 

activităţi al Festivalului Naţional al 

Şanselor tale 2012, activitatea a constat   

într-o prezentare a drepturilor copilului 

realizată de coordonatorul proiectului, prof. 

Cristina Ardeleanu, şi de elevele Anca 

Gheorghiu (cls. a VIII-a C), Alexandra 

Boboescu (cls. a VII-a C) şi Ami 

Glogovicean (cls. a VII-a B), pregătite de 

prof. Ionuţ Gârtoi.  

20 NOIEMBRIE, ZIUA DREPTURILOR COPILULUI 

 Astfel, prin perseverenţă şi implicare 

activă, EJ a conceput şi a reuşit adoptarea de 

către Liga Naţiunilor (astăzi, Organizaţia 

Naţiunilor Unite) a “Declaraţiei Drepturilor 

Copilului”, primul document internaţional în 

care „drepturile copilului” sunt menţionate şi 

promovate în mod unitar, iar protecţia 

copilului se impune de la sine. 

 Această Declaraţie, alături de forma sa 

extinsă din 1959, reprezintă sursele de 

inspiraţie folosite la redactarea “Convenţiei 

Naţiunilor Unite privind Drepturile 

Copilului” din 1989. 

 Conform prevederilor “Convenţiei”, 

copilul trebuie tratat cu respect, iar statul este 

obligat să îi asigure cele mai bune condiţii de 

dezvoltare, să respecte drepturile copilului şi 

normele de protecţie a copilului. Drepturile 

copilului conţinute în “Convenţie” trebuie să 

fie aplicate tuturor copiilor, fără 

discriminare. Astfel, fiecare copil are dreptul 

la viaţă, la educaţie şi la o dezvoltare 

armonioasă.   

ISTORIA DREPTURILOR  COPILULUI 

 A avut loc vernisajul expoziţiei de 

desene şi elevele Andreea Vicea, Andra 

Kradyel, iar Bianca Mitruş au citit eseurile 

premiate la concursul naţional.  

 În mijlocul copiilor s-a aflat şi  

preşedinta Organizaţiei „Salvaţi Copiii” Caraş-

Severin, Măriuţa Simionescu. 

Sala Mozaic, 20 noiembrie 2012 

Oana Gogoşeanu, cls. a VII-a B 
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 În luna octombrie 2012, la Şcoala 

Gimnazială Nr. 7 s-a derulat proiectul 

educaţional intitulat “Săptămâna 

alimentaţiei sănătoase”. Proiectul a avut ca 

scop promovarea unui comportament 

alimentar sănătos necesar dezvoltării fizice 

şi psihice a elevilor, conştientizarea 

copiilor cu privire la importanţa 

obiceiurilor alimentare pentru sănătatea 

fiecăruia şi informarea acestora referitoare 

la legătura dintre hrana echilibrată şi un 

stil de viaţă sănătos.  Marţi, 16 octombrie 

2012, a avut loc prima activitate a 

proiectului, iniţiat şi derulat cu ocazia 

Zilei Internaţionale a Alimentaţiei (16 

octombrie). Activitatea a constat            

într-o întâlnire a elevilor de ciclul 

gimnazial cu dr. Carmen Ivan de la 

Direcţia de Sănătate Publică şi cu dr. 

Sorina Tobă, medic şcolar, care au vorbit 

celor prezenţi despre principiile unei 

alimentaţii echilibrate şi despre rolul 

acesteia în creşterea şi dezvoltarea 

copiilor.  Elevii clasei I A s-au  întâlnit cu 

medicul stomatolog Marinela Boşcu, într-

o activitate  intitulată „Învăţ să mănânc 

sănătos!”.  
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SĂPTĂMÂNA ALIMENTAŢIEI SĂNĂTOASE 

 Joi, 18 octombrie 2012, la Librăria 

“Semn de carte” Reşiţa a avut loc o 

întâlnire a elevilor din clasa a V-a B cu 

medicul pediatru Ileana Popovici. Vineri, 

elevii clasei a VII-a B au făcut o vizită de 

studiu în laboratoarele Direcţiei Sanitar-

Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Caraş-Severin. Dr. Dumitru 

Roşoagă şi Şef Serviciu Laborator, 

Victoria Bedean, au oferit celor prezenţi 

explicaţii privind modul în care  poate fi 

depistată prezenţa unor bacterii 

periculoase în alimente.  

 “Săptămâna alimentaţiei sănătoase” 

s-a finalizat cu o serie de activităţi 

sportive care au implicat elevii ciclului 

primar. La finalul proiectului, elevii au 

declarat că activităţile i-au determinat     

să-şi autoevalueze comportamentele 

culinare şi să aducă unele modificări, la 

sugestia medicilor cu care s-au întâlnit în 

perioada proiectului.  Proiectul a fost 

implementat de o echipă de cadre 

didactice formată din: Ileana Pomoja, 

Florentina Puşu, Cristina Ardeleanu, 

Cristiana Schmaler,  Ionuţ Gârtoi, Cosmin 

Buda.  

Deschiderea programului (medic Sorina Tobă) 

Medicul stomatolog Marinela Boşcu  în mijlocul 

elevilor din cls. I A 

Clasa a VII-a B la DSV Caraş-Severin 

Activităţi sportive  

Larisa Bărăscu, cls. a VII-a B 
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Ami Glogovicean: Cum aţi descoperit jurnalismul şi care a fost elementul decisiv care a făcut 

să vă aflaţi astăzi în acest loc? 

Nina Curiţa: Aș putea să vă spun că jurnalismul a fost țelul copilăriei mele, dar nu aș fi sinceră. 

Am descoperit jurnalismul căutându-mi loc de muncă, iar de la o simplă nevoie a ajuns parte 

esențială din viața mea. 

Ami Glogovicean: Unde aţi făcut şcoala primară şi liceul? Ce facultate aţi terminat? 

Nina Curiţa: Școala primară am făcut-o la Dalboșeț, apoi am urmat cursurile Liceului Teoretic 

„Eftimie Murgu“ din Bozovici și am absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității de 

Vest din Timișoara. 

Ami Glogovicean: Care sunt cele mai frumoase amintiri pe care le aveţi din anii de şcoală? 

Nina Curiţa: Am știut să mă bucur de copilăria și de adolescența mea, așa că toți anii de școală 

sunt înmănuncheați în amintiri frumoase. Foarte multe amintiri frumoase. Am fost o răsfățată a 

dascălilor mei pentru simplul fapt că am învățat bine, am fost o elevă cuminte, i-am respectat pe 

cei din jurul meu, iar aceste trei lucruri mi-au adus mereu bucurii. 

Ami Glogovicean: Care au fost materiile preferate în şcoală? 

Nina Curiţa: Matematica, filosofia și limba rusă. 

Ami Glogovicean: În perioada şcolii, aţi scris la o revistă şcolară? Aţi cochetat cu ideea de a 

deveni jurnalist? 

Nina Curiţa: Chiar dacă bunicul meu era abonat la ziarul “Timpul” și citeam zilnic articole din 

ziar, nu am cochetat cu ideea de a fi jurnalist. Nu am scris în reviste școalare pentru că acestea 

nu prea existau în școlile mele. Însă, talent de a scrie am avut din clasele primare sau cel puțin 

așa îmi spuneau dascălii mei de limba română. 

Ami Glogovicean: Cum au fost primii paşi în presă? Vă mai amintiţi care a fost „proba de 

foc“ pe care a trebuit să o daţi pentru a vă angaja la ziar? Ce sentimente v-au încercat atunci? 

Nina Curiţa: La fel ca orice început, și primii mei pași în presă au fost dificili. Când ești jurna- 

list trebuie să găsești mereu articole, să ai idei, să nu pari niciodată obosit. „Proba de foc“ la an-

gajare a constat într-un interviu pe care l-am dat cu redactorul-șef al ziarului, d-ra Dorina 

Sgaverdia. A fost un interviu deloc ușor, mi-a fost apreciată sinceritatea, iar la final d-ra Sgaver-

dia mi-a spus: „o să ai la dispoziție perioada de probă pentru a ne demonstra ce poți“. Eram 

fericită că m-am numărat printre cei aleși să rămână în probă. 

 Un întreg judeţ citeşte “Jurnal de Caraş-Severin”. Este ziarul care 

îi reprezintă pe oamenii lui, în care aceştia se regăsesc cu toate ale 

locului, bune sau mai puţin bune. Un întreg judeţ aşteaptă zilnic acest 

ziar. Însă puţină lume ştie că în spatele apariţiei sale stă o muncă deloc 

uşoară, o muncă de echipă coordonată  de o mână de fier: Nina Curiţa. 

Modestie, bunătate, artă, inteligenţă şi talent, seriozitate şi consecvenţă, 

alături de foarte multă muncă. Sunt doar câteva dintre 

calităţile redactorului-şef NINA CURIŢA. Este o 

persoană puternică, un om care a ajuns la o vârstă 

fragedă să conducă un ziar judeţean cu mare tiraj. O carieră de succes demnă 

de toată aprecierea noastră. Cine este Nina Curiţa veţi afla citind interviul de mai jos. 

Nina Curiţa 

INTERVIU CU NINA CURIŢA, REDACTOR-ŞEF AL COTIDIANULUI 

“JURNAL DE CARAŞ-SEVERIN” 

Vă promovăm pentru că viitorul se oglindeşte în voi! 
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Ami Glogovicean: Vă mai aduceţi aminte care a fost primul material pe care l-aţi scris pentru 

a fi publicat? Cum a fost primit de „superiorii” dvs.? 

Nina Curiţa: Primul material a fost despre vizita la Reșița a prim-ministrului landului Ştiria, d-

na Waltraud Klasnic. Am scris, am șters, dar până la urmă a ieșit binișor. Articolul, corectat 

bineînțeles de redactorul-șef, a ieșit foarte bun când a fost publicat în ziar. 

Ami Glogovicean: Cât a durat de la angajarea dvs. la ziar până vi s-a propus să ocupaţi 

funcţia de redactor-şef al ziarului „Jurnal de Caraş-Severin” şi al site-ului CAON? 

Nina Curiţa: O perioadă de trei ani am fost reporter, iar după trei ani, când fostul redactor-șef  

s-a pensionat, am fost propusă pentru funcția de redactor-șef al ziarului, pentru că de CAON    

m-am ocupat încă de la înființare. 

Ami Glogovicean: În toţi aceşti ani de presă, a fost un caz despre care aţi scris şi care v-a im-

presionat? 

Nina Curiţa: M-au impresionat mulți oameni, multe situații. Am scris despre tineri și bătrâni, 

despre oameni valoroși, oameni fericiți, oameni necăjiți. Fiecare m-a impresionat într-un fel 

anume. Am scris despre situații și întâmplări mai mult sau mai puțin plăcute, despre inundații și 

ninsori, despre realitatea ce ne înconjoară. Și, prin articolele mele, am încercat mereu să 

promovez, să ajut, să sprijin, să schimb ceva. De multe ori am reușit, de multe ori nu. Dar, ca să 

vă dau și un răspuns concret la întrebare, am să vă povestesc ceva ce mi-a rămas întipărit în 

suflet. În urmă cu câțiva ani, când eram reporter, am făcut un reportaj la maternitatea Spitalului 

Județean. Am vorbit cu mamele, cu medicii, am făcut poze. Undeva, într-un pătuț, era un 

bebeluș singur. La un moment dat, o mămică îmi spune: „De două săptămâni este aici. L-a 

abandonat mama lui.“ Am mers la el, mi-a apucat cu mânuța lui un deget și parcă nu mai voia 

să mă lase. Am plecat plângând de acolo. Și azi îi simt atingerea mânuței, îi văd ochii aceia 

mari, mă gândesc la el. Sper să îi fie bine. Ce poate fi mai șocant decât să vezi un copilaș 

aruncat singur în vâltoarea vieții? Îmi părea o frunză plutind pe un ocean. 

Ami Glogovicean: Cât îi este de greu unui jurnalist să fie mereu obiectiv? 

Nina Curiţa: E greu, pentru că, înainte de a fi jurnalist, ești om și atunci e normal să ai 

simpatii, antipatii, să agreezi sau să detești anumite situații. Dar, dacă ești obiectiv și sincer cu 

tine însuți, poți să fii și un jurnalist obiectiv. Lipsa de obiectivitate apare, de obicei, la jurnaliștii 

care scriu politică. Noi nu ne prea ocupăm la JCS de acest domeniu. E greu să fii obiectiv, dar 

nu imposibil. Trebuie doar să vrei! 

Ami Glogovicean: Ce calităţi trebuie să aibă un jurnalist bun? 

Nina Curiţa: Să fie atent la detalii, să fie echilibrat și să fie responsabil. Detaliile fac diferența 

dintre tine și alți jurnaliști. Echilibrul oferă acel strop de normalitate într-o lume ce pare tot mai 

dezechilibrată, iar responsabilitatea este pecetea articolelor. Dacă nu ești un jurnalist responsa-

bil, poți face mult rău, poți distruge oameni. 

Ami Glogovicean: Conduceţi o echipă de profesionişti la o vârstă foarte tânără. Cum este să 

fii femeie, să fii tânără şi să fii, în acelaşi timp, redactor-şef la cel mai citit cotidian al judeţu-

lui? 

Nina Curiţa: La început a fost tare dificil, atât în relația cu colegii, dar și cu cei cu care colabo-

răm. Însă, după o vreme, lucrurile au revenit la normal. Toată lumea și-a dat seama că a fi tânăr 

nu este un handicap în a conduce o instituție, ci dimpotrivă. Iar ca femeie, mi-am câștigat re-

spectul  respectând pe toată lumea. În general, respectul nu se impune, ci se câștigă. În plus, am 

colegi minunați (mi-ar fi tare greu să nu îi văd zilnic pe Roxi, Toni, Nico, Lavi, Steli, pe cei doi 

Flavius, dl. Marius, Zoli, dl. Zoli) care m-au ajutat să trec peste multe greutăți. 
Ami Glogovicean: Cum aţi descrie, pe scurt, munca de jurnalist? 

Nina Curiţa: Este frumoasă, dar obositoare. Este o meserie în care trebuie să investești suflet și 

mult timp. 

Ami Glogovicean: Cu ce personalităţi marcante aţi intrat în contact în toţi aceşti ani de ga-

zetărie? Cine v-a impresionat în mod deosebit? 

Nina Curiţa: Sunt foarte multe personalități întâlnite în acești ani, dar, de teamă să nu uit pe 

cineva, nu înșir nume. Fiecare m-a impresionat în felul său, cu fiecare am avut dialoguri unice, 

de la fiecare am învățat ceva.  
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Ce este frumos este faptul că, punând atâta suflet în articolele cu și despre aceste personalități, pe 

oricare dintre ele le-aș suna sau reîntâlni, își amintesc de micuța jurnalistă din provincie. 

Ami Glogovicean: Au fost momente în care aţi regretat că aţi ales calea jurnalismului? 

Dacă ar fi s-o luaţi de la capăt, aţi alege tot jurnalismul sau v-aţi orienta spre altă meserie? 

Nina Curiţa: Da, dar momentele acestor regrete au fost puține. De obicei, când ești obosit 

ești pesimist. Nu aş alege altă meserie. 

Ami Glogovicean: Care a fost cel mai frumos moment din cariera dvs. jurnalistică? Dar 

cel mai neplăcut?  

Nina Curiţa: Toate aprecierile venite în urma unor articole, toate lacrimile de mulțumire ale 

unor oameni pe care i-am ajutat, toate zâmbetele primite sunt momentele frumoase din cari-

era mea jurnalistică de până acum. Totodată, sunt și adevăratele recompense pentru ceea ce 

fac. Iar dacă am avut vreun moment neplăcut, cu siguranță a fost umbrit de ceea ce am amin-

tit mai sus.  

Ami Glogovicean: V-a tentat vreodată radioul sau televiziunea? 

Nina Curiţa: Nu. Și asta nu pentru că nu le consider mijloace media importante. Sunt foarte 

importante. Însă, cel care dăinuie este cuvântul scris. De exemplu, ceea ce scrieți voi azi în 

revista voastră se poate citi și peste 100 de ani. La fel ceea ce scriem noi. Cuvântul scris nu 

este șters de praful timpului. 

Ami Glogovicean: Cum v-aţi descrie, în câteva cuvinte? 

Nina Curiţa: Am calități multe și defecte pe măsură. 

Ami Glogovicean: Aveţi un model în domeniul gazetăresc? Există un anume ziarist, în 

presa locală sau naţională, pe care îl apreciaţi? 

Nina Curiţa: Da. Fondatorii ziarului la care lucrez eu azi sunt oameni ce merită luați drept 

modele. Nu am un idol din domeniul jurnalismului. 

Ami Glogovicean: Dacă aţi avea ocazia să plecaţi la un ziar naţional, aţi face-o?  

Nina Curiţa: Da, dar numai dacă acel ziar național ar face parte tot din trustul de presă aus-

triac, Inform Media, trust din care face parte Jurnal de Caraș-Severin. Altfel, nu aș pleca. 

Ami Glogovicean: Există lucruri pe care le-aţi schimba, dacă ar sta în puterea dvs.,legate 

de domeniul în care profesaţi?  

Nina Curiţa: Da. Aș vrea ca presa românească să nu mai fie preocupată de can can-uri, să nu 

mai promoveze vedete false în defavoarea oamenilor valoroși pe care îi avem. Mi-aș dori ca 

România să aibă o presă serioasă, obiectivă, educativă, echilibrată. 

Ami Glogovicean: Dvs. cunoaşteţi revista „Lumea noastră”. Transmiteţi, vă rog, un mesaj 

pentru redactorii ei, un sfat de profesionist...  

Nina Curiţa: Revista voastră este un exemplu, unul dintre lucrurile bune ce se întâmplă la 

voi în școală. Copiilor din voi le spun să nu renunțe așa ușor la copilărie (hainele sofisticate, 

machiajul, telefoanele de ultimă oră nu au nimic în comun cu o copilărie frumoasă); elevilor 

din voi le spun să profite cât mai mult de acești ani pentru a învăța și să-şi respecte dascălii; 

jurnaliștilor din voi le spun să evidențieze cât mai mult lucrurile frumoase din jur. Lucrurile 

bune care nu se spun se pierd. 

Ami Glogovicean: Ce le-aţi spune celor care doresc să vă calce pe urme? 

Nina Curiţa: Să îndrăznească. Jurnalismul vă ajută să priviți spectacolul lumii din primul 

rând sau chiar din lojă. 

Ami Glogovicean: Am văzut că promovaţi activităţile în care sunt implicaţi copiii. Care 

sunt motivele pentru care faceţi acest lucru? Noi vă mulţumim pentru că sunteţi alături de 

noi şi vă dorim un An Nou plin de realizări! 

Nina Curița: Vă promovăm activitățile pentru a evidenția rolul frumos pe care îl aveți în 

societate. Vă promovăm pentru că viitorul se oglindește în acțiunile voastre, în voi. Și eu vă 

mulțumesc și vă doresc tuturor să aveți un 2013 frumos! 
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EXCURSIE ÎN EUROPA 

 În perioada 6–10 decembrie 2012,  un 

grup de elevi, părinţi şi cadre didactice ale 

Şcolii 7 Reşiţa au petrecut un sfârşit de 

săptămână deosebit  în cadrul unei excursii 

organizate pe teritoriul a trei ţări europene: 

Cehia, Slovacia şi Germania. Turiştii 

români au vizitat două capitale europene 

(Praga şi Bratislava) şi  frumosul oraş 

german Dresda, admirând cele mai 

importante obiective turistice. Centrul 

istoric al Pragăi, Monument UNESCO, 

Castelul Pragăi, cel mai mare complex 

medieval al Europei, găzduind preşedinţia 

Cehiei, Biserica “Sf. George”, Aleea 

Aurarilor, Catedrala “Sf.Vitus”, Podul 

Carol, Primăria şi Ceasul astronomic  sunt 

doar câteva obiective care i-au impresionat 

pe turiştii români aflaţi în capitala Cehiei. 

Din Praga, grupul de turişti s-a îndreptat 

spre Dresda, capitala landului Saxonia. Aici 

s-a vizitat Galeria de artă a  Palatului 

Zwinger, Colecţia de porţelanuri, Catedrala 

Catolică, Palatul Regal.  

Lumea  noastră, nr. 24 
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 Ultima oprire a fost la Bratislava, 

unde au vizitat Catedrala “Sf. Martin”,    

s-au plimbat pe Aleea Regilor şi au putut 

admira oraşul şi zonele înconjurătoare 

din Turnul lui Mihai, în care se găseşte o 

interesantă colecţie de arme. În fiecare 

din aceste frumoase oraşe europene au 

fost vizitate pieţele de Crăciun, adevărate 

minuni de culoare şi strălucire. Piaţa de 

la Dresda este cea mai veche  din Europa 

şi se evidenţiază, pe lângă obiectele 

tradiţionale de Crăciun, care se găsesc în 

toate pieţele de acest gen, prin jucăriile 

de lemn expuse pe standurile 

vânzătorilor. Excursia face parte din 

proiectul educaţional „Descoperim 

Europa” şi a fost organizată de cadrele 

didactice Ileana Pomoja, Cristiana 

Schmaler, Cristina Ardeleanu, Violeta 

Groza şi Elena Dumitru.  

La Praga 

Magazin de marionete la Praga 

Piaţa de Crăciun de la Dresda 

În Turnul lui Mihai, la Bratislava 

Maria Sorca, cls. a VII-a B 
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 În perioada 2-7 ianuarie 2013, un 
grup de elevi ai şcolii noastre a luat parte 
la tabăra de schi organizată de Clubul 
Montan Caransebeş pe Muntele Mic. 
Elevilor de la Şcoala 7 li s-au alăturat 
prieteni de la alte şcoli reşiţene (Nr. 2, 
Nr. 8, Nr. 9, Liceul de Arte “Sabin 
Păuţa”).   Este al doilea an în care Şcoala 
7 Reşiţa participă la tabăra de schi. 

 La sosirea pe munte a avut loc 
deschiderea taberei, în care copiii au 
făcut cunoştinţă cu  organizatorii - Coco, 
Răzvan, Ane, Dani şi d-nul Mircea - şi 
au aflat care va fi programul zilelor care 
vor urma. 
 Participanţii au beneficiat de un 
program variat pregătit de membrii 
Clubului Montan. Activitatea principală 
a taberei a fost  schiul, ei fiind împărţiţi 
încă din prima zi în două categorii – 
începători şi avansaţi – în funcţie de 
nivelul la care stăpânesc acest sport. 
Astfel, în cele şase zile petrecute pe 
munte, începătorii au putut deprinde 
elementele de bază ale schiului, iar 
avansaţii au avut ocazia de a-şi 
îmbunătăţi tehnica de a schia.   
 Înainte de primele lecţii de schi are 
loc alegerea echipamentului, pentru 
începători aceasta fiind o sarcină deloc 
simplă. Aceştia află din ce se compune 
echipamentul şi cum se foloseşte.  
 Pe lângă schi, tabăra de iarnă a 
inclus în program drumeţii montane, 
jocuri, concursuri, dans, tombolă.   

TABĂRA DE SCHI 2013 

Deschiderea taberei 

 Printre elevii care au participat la tabăra 
amintită se numără Ana Maria Glogovicean, 
din clasa a VII-a B (al doilea an în tabăra de 
schi), Deliman Seiman Darius, Cătălin Roşca, 
din clasa a IV-a A, Alexandra Ruba, din 
aceeaşi clasă, şi ea participantă pentru a doua 
oară în această tabără. Veterana grupei, 
putem spune, este Sara Poenariu, din cls. a  
IV-a B, care este prezentă de patru ani  în 
tabăra de schi de pe Muntele Mic. 

 “Senzaţia” au alcătuit-o micuţii din 
cls.  I A - Daria Bejenariu, Patrick Ruba şi 
Valentin Pişta, care au făcut faţă cu succes 
primei tabere din viaţa lor. Unul din 
obiectivele taberei vizează aspecte care ţin de 
dobândirea unor abilităţi de comunicare, de 
relaţionare, de adaptarea la un regim zilnic în 
care să crească gradul de independenţă şi 
participanţii  să  adopte un comportament 
corect, adecvat activităţilor pe care le 
derulează. 

Testarea participanţilor - realizarea grupelor de 

avansaţi şi începători 

Grupa de copii a Şcolii 7 Reşiţa 
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 “Bobocii” din clasa I au respectat 
programul taberei, care începea cu 
înviorarea, continua cu micul dejun şi prima 
repriză de schi, după care urma prânzul şi a 
doua repriză de schi. Seara, după cină, era 
dans sau program liber. Tabăra reprezintă un 
prilej deosebit de dezvoltare a abilităţilor de 
viaţă. La şase ani, micuţii prezenţi în tabără 
au fost nevoiţi să se descurce fără a solicita 
sprijinul părinţilor şi au făcut-o de minune! 
Chiar dacă vremea nu a ţinut cu noi în 
totalitate şi a fost o zi în care nu s-a putut 
schia, organizatorii au avut grijă să creeze un 
program la fel de interesant. Astfel, s-au 

făcut drumeţii montane, copiii fiind 
provocaţi la mişcare, la joacă în zăpadă, la 
observarea peisajului şi a reliefului montan, 
la cunoaşterea locurilor în care se aflau. 

 În ultima seară a taberei a avut loc 

tombola, la care fiecare a contribuit cu un 

obiect adus de acasă şi a primit un obiect. 

Tabăra s-a încheiat într-un cadru festiv, în 

care s-au tras concluzii privitoare la 

săptămâna petrecută pe munte, iar copiii au 

primit diplome şi CD-uri cu poze.  

  

Lumea  noastră, nr. 22 

Ianuarie  2012 

decembrie  2010 

Valentin Pişta 

Daria Bejenariu                   Patrick Ruba 

 

 

 

 

 Tabăra se înscrie într-un program 

extins derulat în parteneriat între Şcoala 7 

Reşiţa şi Clubul Montan Caransebeş, 

program care mai include  drumeţii 

montane, iniţiere în alpinism, orientare 

turistică, tabere de aventură (pe perioada 

vacanţei de vară).  Programul se numeşte 

“Călători  în Munţii Banatului” şi este 

coordonat de o echipă alcătuită din 

reprezentanţi ai celor două organizaţii 

implicate: prof. Cristina Ardeleanu 

(Şcoala 7 Reşiţa), Coco Galescu şi Răzvan 

Ioaniţescu (Clubul Montan Caransebeş). 

Din echipa de implementare a proiectului 

mai fac parte, alături de cei amintiţi, Ana-

Maria Galescu, Dan Brăteanu, Mircea 

Socaciu, cadre didactice ale şcolii care 

îndrumă copiii  spre astfel de activităţi: 

Cristiana Schmaler, Ileana Pomoja, Doina 

Caracalean, Viorica Vârtopeanu, Maria 

Bugărin, Viorel Bugărin.  

Pe schilift-Cătălin Roşca,Darius Deliman Seiman 

Lumea  noastră, nr. 24 

Ianuarie  2013 

Alexandra Ruba, Sara Poenariu şi Daria Bejenariu 

Ana - Maria Glogovicean, cls. a VII-a B 
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  CLUBUL MONTAN CARANSEBEŞ, istorie şi prezent 

Lumea  noastră, nr. 22 

Ianuarie  2012 

decembrie  2010 

Lumea  noastră, nr. 24 
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 “Incursiune în Banatul Montan” este rubrica prin care dorim să aducem cititorii noştri cât 

mai aproape de zona în care trăiesc, să cunoască şi să aprecieze frumuseţea şi bogăţia naturală a 

Banatului de munte, istoria şi cultura locului. Dorim să-i determinăm să fie mândri de locurile 

din care se trag, dar şi să-i responsabilizăm în privinţa conservării trecutului, a păstrării şi a 

promovării valorilor locale. Începem cu o organizaţie foarte cunoscută nouă, un colaborator 

important al şcolii - Clubul Montan Caransebeş. Elevi din Şcoala 7 sunt prezenţi vara şi iarna în 

taberele organizate de CMC. Prezentă în tabăra de schi de pe Muntele Mic, Ami Glogovicean a 

reuşit să stea de vorbă cu preşedintele onorific al Clubului, Cornel Galescu, şi să realizeze 

materialul de mai jos. 

Cum a apărut Clubul Montan Caransebeş 

 Traversând Banatul dinspre vest spre 

est, relieful se prezintă calm şi liniştit dar, 

treptat, apare o frământare sinuoasă care 

parcurge în mod logic succesiunea geologică 

de la şes la munte. În dreptul oraşului 

Caransebeş, la confluenţa dintre râurile 

Timiş şi Sebeş, pornesc picioarele Munţilor 

Ţarcu. Coroana acestui masiv, cu vârfuri de 

peste 2.000 m, cu creste abrupte şi văi 

adânci, prin care curg ape repezi şi 

învolburate, înconjoară în mod protector un 

alt munte ale cărui formă, aşezare şi condiţii 

meteorologice îndeamnă la practicarea 

sporturilor de iarnă şi de agrement. La 

poalele Muntelui Mic şi ale Munţilor Ţarcu 

nu se putea să nu apară şi un club turistic, a 

declarat Coco Galescu.  

Întoarcere în timp 

 Clubul Montan din Caransebeş se 

doreşte a fi şi un continuator al Clubului 

Turistic Bănăţean, care a luat fiinţă la 

Caransebeş în anul 1935 şi care număra în 

acei ani peste 300 de membri. Acest club 

reprezenta exponentul zonal al unui curent 

internaţional de dezvoltare turistică şi 

alpină. Construirea de cabane şi refugii, 

marcarea de poteci şi impunerea primelor 

măsuri de protecţie a mediului s-au realizat 

atunci în paralel cu amenajările turistice din 

ţări dezvoltate ca Austria, Franţa, Italia, 

Elveţia, spune Coco. 

 Statutul CTB menţionează că este “o 

asociaţie turistică-sportivă, educativă, care 

are ca scop protecţia naturii, dezvoltarea  

 alpinismului şi turismului sub toate formele 

lor, îmbunătăţirea condiţiunilor de ascensiune 

alpină, promovarea cercetărilor ştiinţifice a  

regiunilor noastre, apărarea monumentelor 

naturei sau istorice...”.  Din anul 1935 până în 

1939, CTB a avut o activitate intensă, 

regăsită în ziarul organizaţiei. Este o 

publicaţie deosebit de interesantă, cu o mare 

valoare istorică. Cuprinde materiale variate, 

de la convocări ale membrilor CTB la aspecte 

care ţin strict de staţiunea Muntele Mic, de la 

activităţi ale Clubului (concursuri de schi sau 

concursuri de fotografie) la bilanţul contabil 

pe anii respectivi.  

 
CTB - nr.11, 12 (mai 1937) 
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 Publicaţia mai cuprinde informaţii 

exacte privind partea organizatorică a 

CTB - membri, modificări de statut, 

locaţii, “informaţiuni”, reclame, acces 

spre diverse puncte turistice, cabane de pe 

Muntele Mic. Au existat multe lucruri în 

perioada interbelică despre care 

descoperim cu uimire că şi astăzi se 

regăsesc în preocupările iubitorilor de 

natură, de munte. În una din publicaţiile 

studiate am regăsit că s-a înfiinţat un 

“birou de informaţii”, se menţionează 

locul acestuia şi numărul de telefon la 

care răspundea o “secretară dactilografă”: 

 Uimitor cum emoţia muntelui se 

păstrează peste ani, cum iubitorii de 

natură “vorbesc aceeaşi limbă” chiar dacă 

au trecut peste 75 de ani de la apariţia 

acestor materiale, dar şi cum unele 

probleme par fără rezolvare... “Aici 

trebuie să părăsim trenul şi apoi, conform 

obiceiului, care va dura încă cel mult doi 

ani - până la terminarea şoselei ce va duce 

sus, pe Muntele Mic - se formează 

coloane spre munte. Unii călare, alţii pe 

jos, dar toţi în cea mai bună dispoziţie, 

pornim pe plaiul muntelui.” Vom reveni 

asupra istoricului CTB în numerele 

viitoare ale revistei.  

Clubul Montan Caransebeş 

 Clubul Montan Caransebeş (CMC) 

s-a format în anul 1994, la iniţiativa lui 

Coco Galescu şi cu sprijinul mai tinerilor 

Florin Grama şi Adrian Prelipceanu. De 

un real folos pentru noi a fost experienţa 

dobândită la Secţia de alpinism a 

Clubului Universitatea din Timişoara, 

secţie condusă cu rafinament şi 

inteligenţă de către prof. dr. ing. Eugen 

Seracin. Oficial, însă, clubul s-a constituit 

prin sentinţă judecătorească în anul 1996, 

ca organizaţie apolitică şi cu caracter 

nonprofit. 

Secţiile CMC 

Cornel Galescu: Iniţial  

s-au pus bazele a trei 

secţii ale clubului, 

respectiv schi, turism şi 

alpinism. Acum ne 

gândim să înfiinţăm încă 

două secţii: mountain bike şi parapantă.  

Obiectivele CMC 

Principalele obiective ale clubului au fost 

promovarea turismului şi alpinismului în zona 

Banatului, realizarea de marcaje turistice şi 

contribuirea la educaţia  ecologică a tinerilor, 

organizarea de competiţii şi şcoli de alpinism, 

schi şi turism. În mare măsură, acestea au fost 

realizate, ba, mai mult, s-a reuşit, ani la rând, 

obţinerea de locuri fruntaşe în competiţiile de 

profil, câştigarea de cupe, diplome şi medalii, 

organizarea de etape în cadrul Campionatului 

Naţional de Alpinism. La îndeplinirea 

obiectivelor propuse şi-a adus aportul şi 

Primăria Caransebeş, care a susţinut, în 

calitate de partener,  multe acţiuni ale 

Clubului. De fapt, un obiectiv prioritar al 

CMC este promovarea zonei şi a oraşului 

Caransebeş. 

Proiectele CMC 
Proiectele şi activităţile CMC  s-au 

derulat, de-a lungul timpului, atât pe plan 

naţional, cât şi internaţional. Din cadrul 

proiectelor naţionale amintim proiectul  Teiuş-

Caransebeş, care a avut ca scop amenajarea de 

trasee de biciclete şi de drumeţie în zona 

Teiuş, dorind astfel atragerea populaţiei spre  

mişcare şi spre natură.  Un alt proiect a fost 

amenajarea traseelor în zona Ţarcu - Muntele  

Mic, reuşind să marcăm mai multe trasee în 

această zonă.  

Cupa “Muntele Mic”, concurs de schi, 

este o manifestare  care va împlini 5 ediţii în 

acest an şi care, de 3 ani, face parte din Cupa 

de Vest, Clubul Montan fiind partener în 

organizarea acestei competiţii. 

Lumea  noastră, nr. 24 

Ianuarie  2013 

Concurs de schi Cupa ―Muntele Mic‖ 

C.T.B - nr. 11, 12  (mai 1937) 
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Se adaugă la proiectele naţionale 

taberele pentru copii, tabere de aventură şi de 

schi organizate vara şi iarna. Taberele se 

organizează de 6 ani, cca 2000 de copii din 

multe oraşe din ţară, dar şi din străinătate 

(Canada, SUA, Germania, Serbia etc.) 

petrecând momente speciale pe Muntele Mic. 

 

De menţionat în seria realizărilor 

CMC şi construirea în anul 1996 a unui 

panou de căţărare artificială, al doilea ca 

mărime din ţară, precum şi implicarea, în 

calitate de partener, în organizarea 

concursului de biciclete “Maratonul Ţării 

Gugulanilor”. 

 

Tabăra de aventură 

Panoul de căţărare 

Din categoria activităţilor 

internaţionale fac parte expediţiile la care 

membrii CMC au participat în Caucaz, 

Taurus, Aconcagua, Alaska, Himalaya, 

Mont-Blanc, Scoţia, Ţara Galilor, Patagonia, 

Laponia, Polul Nord, Polul Sud.  

Coco Galescu, preşedintele onorific 

al CMC, este cel mai cunoscut alpinist 

bănăţean, ascensiunile sale în munţii lumii şi 

în locurile extreme ale Pământului fiind 

recunoscute şi apreciate. De la Polul Nord la 

Polul  Sud, din Patagonia şi din Mc Kinley 

în Himalaya sau Kilimanjaro, Coco a atins 

performanţe deosebite, fiind un adevărat 

ambasador al oraşului Caransebeş şi al ţării 

sale. Kilimanjaro reprezintă cea mai recentă 

cucerire şi un penultim pas în realizarea 

unui amplu proiect început acum două 

decenii  de  către  Coco Galescu, anume să 

cucerească cel mai înalt vârf al  fiecăruia 

dintre cele 7 continente. 

Şi alţi membri ai CMC au participat 

la expediţii în diverse zone ale lumii. Astfel, 

Iulius Carebea a fost în Großglockner 

(3798m), în luna iunie 2011, Vârful 

Ararat  5160m (Agri Dagi) a fost cucerit în 

premieră cu bicicletele de Corneanu Şerban 

şi Melinte Ştefan. 

Coco Galescu—Polul Sud Coco Galescu—Aconcagua 

Corneanu Şerban şi Melinte Ştefan - Ararat 
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Cine formează Clubul Montan Caransebeş 

Clubul Montan Caransebeş este o 

organizaţie formată din oameni inimoşi, care 

iubesc natura, muntele şi mişcarea. Astfel, tot 

ceea ce s-a realizat în aceşti ani a fost o 

muncă plăcută, ale cărei beneficii au putut fi 

resimţite de o categorie extinsă de locuitori ai 

Banatului Montan, de la copiii de vârstă 

preşcolară la seniorii iubitori ai naturii. S-au 

remarcat printre membri activi ai Clubului 

Răzvan Ioaniţescu (actualmente preşedinte al 

CMC), decanul de vârstă - Mircea Socaciu, 

Daniel Brăteanu, Ana Maria Galescu, 

Codruţa Ioaniţescu, Dan Melinte, Cristian 

Corneanu, Bogdan Vitonescu, Şerban 

Corneanu, Mitruţ Nicoară. 

Printre partenerii CMC în diverse 

activităţi se numără “Prietenii Munţilor” 

Reşiţa, Clubul “Alternative” Timişoara, 

“Altitudine” Arad, “Bike Attack” Reşiţa, 

“Concordia” Lugoj, Clubul Alpin Român, 

Clubul Alpin German.  

 Un aspect deloc de neglijat este faptul 

că CMC se doreşte o “pepinieră” pentru 

cluburile mai mari din ţară spre care se 

îndreaptă membri ai clubului care, urmând un 

anume traseu educaţional, ajung în oraşe mari. 

Astfel, regăsim foşti membri ai CMC la 

cluburi din Timişoara, Bucureşti, Braşov etc. 

Coco, Ane, Dani şi Răzvan (tabăra de vară 2010) 

 P e n t ru  v i i t o r , 

preşedintele onorific al 

Clubului îşi doreşte  

crească numărul de 

membri  a i  CMC, 

numărul de activităţi, să 

contribuie la dezvoltarea 

unei  in f ras t ruc tu r i 

turistice, să facă întâlniri 

lunare cu publicul în 

care să se prezinte 

expediţii, istoric, filme, fotografii din 

Banatul Montan, trasee turistice. Se 

intenţionează şi realizarea unei expoziţii 

permanente, care să ilustreze activitatea 

Clubului.  

Am vorbit aici despre câteva dintre 

cele mai importante realizări care ne dau 

dreptul să ne considerăm în topul celor mai 

importante cluburi de turism şi alpinism din 

ţară, ne spune cu mândrie preşedintele 

onorific al Clubului. 

 Pentru noi, copiii care iubim natura şi 

muntele, colaborarea cu CMC este una 

deosebită. Aşteptăm cu nerăbdare taberele 

de vară şi de iarnă, fiind un prilej de a 

redescoperi Munţii Banatului, de a face 

mişcare, de a schia, de a deschide ochii spre 

frumuseţea locurilor care ne înconjoară.  

(Sara Poenariu) Ca dascăl şi ca părinte, 

consider un real câştig colaborarea şcolii 

cu CMC. Prin toate acţiunile derulate, 

copiii noştri primesc adevărate lecţii de 

viaţă, învaţă, prin joc, să fie independenţi şi 

să respecte lumea din jur. (prof. Cristina 

Ardeleanu) 

 

Mircea Socaciu şi Patrick 

Răzvan, Codruţa, Dani, George, Coco, Cipi—

tabăra de schi 2012 

Ane - tabăra de schi 2013 

Ami Glogovicean, cls. a VII-a B 
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Grupul vocal „Ding Dong” de la Şcoala 

Gimnazială Nr. 2 Reşiţa, coord. prof. înv. 

primar Florica Fetescu 

Kradyel Andra, cls. a III-a, Şcoala 

Gimnazială Nr. 7 Reşiţa, coord. prof. înv. 

primar Maria Bugărin 

Grupul vocal al clasei  a IV-a C de la 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa, coord. 

prof. înv. primar Marinica Potocean 

Grupul vocal „Nihil Sine Deo” al Liceului 

Teologic Baptist Reşiţa, coord. prof. 

Constantin Samuel, prof. Cornel Todea 

Grupul vocal „Flori de măr” al Şcolii 

Gimnaziale Fizeş, coord. prof. Burghardt 

Ştefania-Antuanela 

Grupul vocal „Voci cărăşene” de la Şcoala 

Gimnazială „Iuliu Birou” Ticvaniu Mare, 

coord.  prof. Cuşu Adrian, prof. Ciprian 

Chiriac 

Grupul vocal “Teofania” al Şcolii 

Gimnaziale  Berzovia, coord. prof. Humă 

Ioan Ciprian 

Grupul vocal „Clopoţei” al Şcolii 

Gimnaziale  Nr. 2 Reşiţa, coord. prof. 

Rodica Vasiliu 

Grupul vocal al ciclului gimnazial al Şcolii 

Gimnaziale Nr. 7 Reşiţa, coord. prof. Ionel 

Bonţu 

Grupul vocal „Little Voices” al Şcolii 

Gimnaziale  Nr. 8 Reşiţa, coord. prof. 

Rodica Vasiliu 

Grupul vocal „Steluţe” al Şcolii 

Gimnaziale  Nr. 2 Reşiţa, coord. prof. înv. 

primar Mariana Brebenariu 

Grupul vocal „Ison” de la Colegiul 

Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa, coord. 

prof. Rodica Bădescu 

  FESTIVAL DE COLINDE “FLORILE DALBE” 

 Vineri, 14 decembrie 2012, la 

ceasurile serii, Biserica cu hramul 

„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din 

cartierul reşiţean Govândari a răsunat 

de glasurile copiilor prezenţi la 

Festivalul Judeţean de colinde „Florile 

dalbe”, ediţia a IV-a.  Alături de 

parohia reşiţeană, parteneri în 

organizarea acestui festival sunt Şcoala 

Gimnazială Nr. 7 din Reşiţa 

reprezentată de prof. Cristiana 

Schmaler, directorul unităţii de 

învăţământ, prof. Ileana Pomoja, 

director adjunct şi prof. Cristina 

Ardeleanu, consilierul educativ. 

  La festival au fost prezenţi peste 

două sute de elevi, ca reprezentanţi a 

treisprezece grupuri corale de la şcoli 

din Reşiţa, Berzovia, Ticvaniu Mare şi 

Fizeş, care i-au încântat pe cei prezenţi 

în biserică. Fiecare grup participant a 

primit o diplomă şi mici cadouri, iar 

din partea Preasfinţitului Lucian, 

Episcopul Caransebeşului, pr. Petru 

Berbentia a oferit fiecărui colindător o 

iconiţă.  

 Ca amintire a prezenţei la acest 

festival, pr. Petru Berbentia a dăruit 

fiecărui cadru didactic angrenat la buna 

desfăşurare a manifestării religios-

culturale, o mapă personalizată, 

precum şi vederi, semne de carte, 

pliante şi o felicitare de Crăciun din 

partea parohiei. De asemenea, a fost 

oferit un CD cu colinde interpretate de 

Zorica Savu şi formaţia corală „Strana 

Strămoşească”. Toţi cei prezenţi au 

apreciat pozitiv această întâlnire de 

suflet şi bucurie şi şi-au exprimat 

nădejdea că acest festival se va 

desfăşura şi în anii ce urmează. (pr. 

Petru Berbentia în http://

www.episcopiacaransebesului.ro) 

 Au participat la Festivalul 

“Florile dalbe”: 

Grupul vocal al clasei I A de la 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa, 

coord. prof. înv. primar Cristina 

„Voci cărăşene‖, Şcoala Gimnazială „Iuliu Birou‖ 

Ticvaniu Mare 
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  COLINDÂND PRIN ORAŞ 

 Grupul vocal al clasei I A a colindat în 

perioada sărbătorilor de iarnă la mai multe 

instituţii din oraş.  În acest sens, bobocii şcolii 

au încântat redacţia cotidianului “Jurnal de 

Caraş-Severin”, au cântat la librăria “Semn de 

carte”, dar s-au bucurat şi de primirea deosebită 

a primarului Reşiţei, Mihai Stepanescu.  Au 

stat de vorbă cu edilul oraşului şi i-au povestit 

ce meserie va îmbrăţişa fiecare când va fi mare, 

după care au primit bine meritatele dulciuri de 

la Moş Crăciun. Programul a fost pregătit în 

colaborare cu prof. Adriana Ponoran de la 

Palatul Copiilor Reşiţa. 

La Primărie, de vorbă cu primarul Mihai Stepanescu 

La librăria ―Semn de carte‖ 

În centrul civic 

La Biserica ―Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel‖ 

Reşiţa 

În redacţia ziarului ―Jurnal de Caraş-Severin‖ 

La BANAT TV (cu Dan Liuţ) 
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 A fost 

odată un păstor 

sărac şi bătrân. 

N-avea decât 

vreo trei oi şi un 

căţel cu care rătăcea de colo-colo în 

căutarea hranei. Într-o zi, apropiindu-se 

noaptea, se gândi să-şi caute un adăpost. În 

jurul lui, însă, totul era pustiu. Atunci văzu 

mişcându-se încet pe bolta cerului o stea 

minunată, nespus de strălucitoare. 

 - Ce stea ciudată a răsărit! spuse el. 

De când cutreier drumurile turmelor, 

niciodată n-am văzut o stea atât de 

luminoasă. 

 - Ce-ar  fi să ne luăm după ea, 

stăpâne? zise căţelul. Poate ne va arăta 

calea spre un culcuş... 

  - Bine zici tu, căţelule. Hai!  

 Şi urmând ei steaua aceea, merseră 

până dădură peste un staul de vite pierdut în 

pustietate. Mulţumiră stelei care i-a călăuzit 

şi, când intrară, mare fu mirarea bătrânului 

văzând în iesle un Copilaş nou născut, 

trandafiriu şi dolofan, vegheat de Mama 

Lui. Cum începuse să se lase frigul nopţii, 

vitele din staul se adunaseră împrejur şi se 

străduiau să-i încălzească cu răsuflările lor. 

Bătrânul se înduioşă: ,,Ce vite de treabă, îşi 

zise el. Dar numai cu răsuflările lor, e slabă 

nădejde de căldură. Ia să le ajut şi eu!” 

 Îşi luă de pe umeri blana de oaie, 

singura îmbrăcăminte călduroasă pe care o 

avea, şi înveli cu ea şi pe Mamă, şi pe 

Prunc. Pe urmă se cuibări între oi ca să nu-i 

fie frig şi, obosit de drum, adormi şi el. De 

la o vreme, simţind apropierea zorilor, se 

trezi. Se pregăti de plecare şi, păşind tiptil 

ca să nu-l trezească pe Copilaş, tocmai 

dădea să iasă, când auzi şoapta Mamei : 

 - Îţi mulţumesc, păstorule. Pentru 

binele pe care ni l-ai făcut, Dumnezeu te va 

răsplăti. 

          -  Ei, lasă! zise bătrânul. Doar n-am 

făcut-o pentru răsplată! 

 Nu făcu nici douăzeci de paşi, când 

simţi un vânt călduţ cu mireasmă dulce de 

flori.  

  LEGENDA LUI MOŞ CRĂCIUN 

La adierea lui, priveliştea pustiei cu colinele 

sale sterpe pieri treptat. Privi în urmă. Staulul 

nicăieri. În jurul său, cât putea cuprinde cu 

ochii, nu se mai vedea decât o întindere 

nesfârşită de nori argintii şi bucălaţi. Tocmai 

se gândea ce să facă şi încotro s-o apuce, 

când îl învălui o lumină mare şi blândă, care-i 

potoli pe dată spaima ce stătea să-l cuprindă. 

Văzu atunci în faţa lui un jilţ înalt din lemn 

de mesteacăn, împodobit cu ghirlande din 

cele mai felurite flori. Iar în jilţul acela şedea 

însuşi bunul Dumnezeu. Era un bătrân falnic 

cu plete şi sprâncene stufoase şi cu o barbă 

argintie până la brâu. Un cerc luminos îi 

înconjura capul şi tot din lumină era toiagul 

pe care-l ţinea în mână. 

 Păstorul înţelese că sunase ceasul să 

dea samă de tot ce făptuise pe lumea asta şi 

inima i se făcu cât un purice. Îngenunche pe 

pajiştea de nori şi îşi plecă fruntea smerit. 

 - Cum te cheamă, păstorule? auzi el 

glasul Domnului. 

 - Crăciun mă cheamă, Doamne. 

 - Şi ce ai făcut tu în petrecerea ta prin 

lume? Făcut-ai bine sau rău? 

 - Nu se cade s-o spun eu, Doamne. Dar 

Tu, care eşti făcătorul cerului şi al 

pământului, al văzutelor tuturor şi 

nevăzutelor, vei fi având ştire şi despre 

faptele unui păstor sărman ca mine. 

 - Într-adevăr, am ştire, zâmbi Bunul 

Dumnezeu. Ştiu că n-ai furat, n-ai minţit, n-ai 

batjocorit şi n-ai asuprit pe nimeni. Pe cel 

nejutorat l-ai ajutat, pe cel flămând l-ai 

săturat, iar celui însetat i-ai dat de băut. Şi 

mai ştiu că în noaptea asta ai dăruit singurul 

tău veşmânt călduros unei Mame şi Pruncului 

Ei. 

 - Aşa e, Doamne, mi-a fost milă să-i 

văd golaşi. 

 - Ei bine, zise atunci Domnul, află, Moş 

Crăciune, că acel  Prunc născut în iesle nu 

este altul decât Fiul Meu, Iisus, pe care L-am 

trimis pe pământ să vă mântuiască de toate 

relele ce vă bântuie. Iar pentru binele pe care 

i l-ai făcut Lui şi Sfintei Maicii Sale, te 

răsplătesc, aducându-te în Împărăţia Raiului. 
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Slujba ta, Moş Crăciune va fi aceea ca în 

fiecare an, de ziua Naşterii lui Iisus, să duci 

bucurii copiilor de pe pământ. Iar  dacă se 

vor ivi vreodată oameni care să te 

prigonească, praful şi pulberea să se aleagă 

de trufia lor, iar tu  să fii biruitor asupra 

tuturor răutăţilor şi să rămâi darnic şi bun, 

în veacul veacurilor, Moş Crăciun! 

 De atunci, Moş Crăciun îşi face slujba 

care i s-a încredinţat, meşterind jucării cât e 

anul de lung. Căţeluşul, care niciodată n-a 

fost leneş, îl ajută şi el cât se pricepe, iar 

cele trei oiţe pasc prin prejmă iarba cea 

veşnic fragedă a Raiului. 

 La vremea când se apropie iarna, Moş 

Crăciun scoate un catastif gros, în care sunt 

trecuţi, ca la catalog, toţi copiii. Îşi pune 

ochelarii, şi, cu degetul lui bătrân, 

urmăreşte ce stă scris în dreptul fiecăruia: a 

fost sau n-a fost 

cuminte? Iar apoi 

pregăteşte fiecăruia 

darul pe care-l 

merită. Când dă de 

numele vreunui 

copil care a fost din 

cale-afară de rău, 

rămâne pe gânduri. 

 - Ce facem? îl întrebă pe căţel. Îi dăm 

şi ăstuia un dar ? Uite câte răutăţi a făcut... 

 - Pune-i şi lui acolo un flecuşteţ, Moş 

Crăciun, zice căţelul, să nu se necăjească 

prea tare. 

 Moş Crăciun, suflet bun, se lasă 

înduioşat de căţel: 

 - Bine, bine, mormăie în barbă. Dar îi 

punem şi o ceapă, ca să se înveţe minte... 

 Şi când toate jucăriile sunt pregătite, 

le încarcă într-o sanie lungă şi înhamă 

cerbii cei albi cu coarne rămuroase, 

împodobite cu steluţe care le luminează 

calea. Se aşază în jilţul saniei, iar căţelul 

sare şi se cuibăreşte lângă el. Se învelesc 

amândoi în blănuri şi pornesc.  

 Moş Crăciun e mulţumit. El ştie că nu 

e pe lume bucurie mai mare decât să faci 

altora bucurii. 

 E nerăbdător să ajungă Căţelul, care 

are mirosul mai ager, adulmecă văzduhul cu 

botişorul lui negru: 

 - Parcă se simte mireasmă de cozonac 

şi de cărnaţi, vesteşte el. 

 - Şi de sarmale nu? se nelinişteşte 

Moş Crăciun. 

 - Parcă şi de sărmăluţe... 

 - Ei, atunci e bine, se bucură Moş 

Crăciun. Înseamnă că s-o găsi şi un pahar 

de vin pentru nişte călători înfriguraţi ca 

noi... 
       

 Moşul şi-a pierdut ajutoarele. Ajută-l 

să le găsească! 

Oana Gogoşeanu, cls. a VII-a 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! 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

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.                                    

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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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 Karina Dimcea, VIIe B 
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DRESDA 
 Dresden ist die Hauptstadt des Landes Sachsen. Die Stadt wird 

auch ,,Elbflorenz“ genannt, wegen ihrer Kunstsammlungen, ihrer barocken und 

mediterranen Architektur in der landschaftlich reizvollen Lage an der Elbe. 

Nahe gelegene deutsche Großstädte sind Leipzig (100 km nordwestlich) und Berlin (200 km 

nördlich). 150 km südlich befindet sich die tschechische Hauptstadt Prag. Dresden ist eine 

Kunst- und Kulturstadt von hohen internationalen Rang. 

 DIE FRAUENKIRCHE ist ohne Zweifel das 

bekannteste Wahrzeichen von Dresden. Die Höhe dieser 

Kirche beträgt etwa  92 Meter bis zur Spitze des Kreuzes, 

ihr Name stammt von ,,Frau“- der Mutter Gottes. Die 

Kirche gilt als der bedeutendste barocke Kirchbau in 

Deutschland. Die mächtige Sandsteinkuppel ist die größte 

Steinkuppel nördlich der Alpen. 

 DIE SEMPEROPER zählt zu den wichtigsten 

historischen Bauwerken von Dresden und zugleich zu den 

schönsten Opernhäusern der Welt. Erbaut wurde sie im Stil 

der italienischen Hochrenaissance.  

 DER GROSSE GARTEN ist der schönste Park der 

Stadt. Es ist einer der beliebtesten Erholungsorte Dresdens. Neben 

Parktheater, Freilichtbühne und Gondelteich warten auch 

Restaurants und Biergärten auf den Besucher. 

Der Zwinger  
Rathausturm  UFA- Kristallpalast Kino 
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      Pentru început, am ales să vă prezint ultimul Top 5 melodii la 

finalul anului 2012 : 

1. Loredana feat. Cabron – Apa  

2. Smiley & Alex Velea feat. Don Baxter – Cai verzi pe pereţi 

3. Connect-R – Love is the way 

4. Antonia - Jameia 

5. Deepcentral – O stea 

         Topul a fost realizat de Pro FM. 

 

la Focus Monden, la rubrica “Fii 

monden”.  A susţinut un concert în 

vara anului 2012, la “Festivalul  

Verii“.  

         A scos până în 

prezent aproximativ 

50 de piese, dintre 

care 7  au şi video-

clip.  Cea mai nouă 

piesă a sa (în colabo-

rare cu Shade) este 

Lumi diferite, iar ul-

tima sa piesă cu vi-

deoclip este Treci pe 

roșu. Acesta a apărut 

şi la postul Prima TV 

 În ultimul timp au 

apărut tot mai mulţi 

artiști anonimi, dar care 

au succes în oraşele mici 

precum Reșița. Ca exem-

plu îl avem pe DMC, 

cunoscut reşiţenilor. În 

viaţa de zi cu zi îl 

cunoaștem sub numele de 

Firea Darius, elev al 

Colegiului Economic al 

Banatului Montan.  

 La capitolul film vă sugerez  „The master”, un 

film care are ca director de imagine 

pe Mihai Mălaimare Jr. Philip Seymour Hoffman 

interpretează rolul Lancaster Dodd, un intelectual carismatic 

cunoscut şi sub numele de The Master, iar Joaquin Phoenix îl 

interpretează pe Freddie Sutton, un pierde-vară care devine mâna 

lui dreaptă şi începe să-şi pună întrebări în legătură cu felul în 

care acționează mentorul său extrem de manipulator.   Mihai 

Mălaimare Jr. a obţinut premiul pentru cel mai bun director de 

imagine la Boston Film Critics Awards. Fiul actorului Mihai 

Mălaimare are doar 37 de ani, locuieşte la Los Angeles. 

Prestigioasa publicaţie „Variety“ l-a cotat drept unul dintre primii 

zece cei mai buni directori de imagine din America anului 2007.  

Ana Roşca,cls. a VII-a B 
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IT News 

NEWS 
OCHELARII GOOGLE 

 Aceşti ochelari fac parte din Project Glass, una 

dintre realizările laboratorului secret Google X, unde 

sunt concepute toate proiectele science-fiction ale 

gigantului american.  Ochelarii Google transmit pe 

lentile informaţii în timp real, permiţând persoanei ce 

îi poartă să transmită mesaje cu ajutorul comenzilor 

vocale, să facă poze şi să înregistreze secvenţe video. 

Momentan, ochelarii nu sunt de vânzare, dar reprezentanţii Google spun că angajaţii 

companiei deja testează prototipurile în public. 

Ştiați că...Google vine de la cuvântul googol, care înseamnă 1 urmat de 100 de zero-uri. 

Spyware 
Programele spion sau spyware sunt o categorie de 

software rău intenționat, atașate de obicei la programe 

gratuite (jocuri, programe de schimbat fișiere, 

programe de chat, etc.), care captează pe ascuns date 

de marketing (prin analiza siturilor pe care le 

vizitează utilizatorul, de exemplu de modă, pantofi, 

cluburi de tenis, etc.) și le folosesc apoi pentru a 

transmite utilizatorului reclame corespunzătoare, dar 

nesolicitate. Programele spion care nu extrag date de 

marketing, ci doar transmit reclame se numesc 

adware. Există programe spion care modifică modul 

de comportare a unor motoare de căutare (Google, 

Yahoo, MSN, etc.), pentru a trimite utilizatorul contra 

voinței sale la situri  care plătesc comisioane 

producătorului programului spion. Din motiv că 

procesorul lucrează și pentru altcineva, programele 

spion încetinesc calculatorul. În general, chiar după 

ștergerea programelor gratuite care au instalat 

programul spion, acesta rămâne în continuare activ. 

Există și numeroase programe anti-spion, dar atenție: 

unele dintre ele sunt false antispyware - inducând 

utilizatorul în eroare, deoarece ele însele conțin 

programe spion mascate. 

CUM NE PUTEM FERI DE ELE: 

Este o modalitate simplă cu ajutorul căreia putem să 

ne ferim de aceşti viruși: 

Antivirusul 

(Avast, Bitdefender, Kaspersky) 
 

Ştiri pe scurt 
- Nvidia, producătorul de plăci 

grafice şi procesoare mobile, a 

prezentat unitatea de procesare 

mobilă Tegra 4 la CES 2013. 

- Oficial, Samsung I8190 

Galaxy SIII Mini a primit acum 

4 culori noi, pe langă cele 2 de 

la lansare. 

- Samsung a anunţat Galaxy SII 

Plus, un telefon 90% identic cu 

vechiul S2. Vine cu un design 

un pic îmbunătăţit şi cu un alt 

GPU. 

- În data de 30 ianuarie 2013, 

RIM se pregăteşte să lanseze 

două terminale cu noul sistem 

de operare BlackBerry 10. 

- Sony se pregăteşte să lanseze 

un smartphone care să 

concureze cu iPhone 5 si S III. 

Raul Sivulcă, cls. a VII-a B 
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S-a născut Mesia! 

Orizontal: 1) Întruparea Fiului lui 

Dumnezeu - Nu crede în naşterea lui 

Cristos (fig.). 2) Dar adus lui Isus de 

către păstori (dim.) - Dar oferit de 

magi - Inimă de poet! 3) În acest loc - 

Dumnezeu (la popoarele de limbă 

germană). 4) Isus la naştere - Vălătuc 

de pânză. 5) TV - Vas mare de metal 

(pl.). 6) Vieţi (cf. Gen 3,20) - Cântece 

de Crăciun. 7) Ultimele colinde! - 

Caracterizează perioada Crăciunului. 

8) Pitic (în mitologia germană) - "...-i 

lin", colind dedicat naşterii Domnului. 

9) Durabil - Leziuni. 10) Tatăl purtător 

de grijă al lui Isus, care adoră în tăcere 

venirea Mântuitorului în lume - "Unsul 

lui Dumnezeu", care s-a născut în 

cetatea lui David. 11) La ieşirea din 

Covasna! - Locul unde a fost aşezat 

pruncul Isus după naşterea sa. 

Vertical: 1) Cântec tradiţional de Crăciun (3 cuv.). 2) În paie! - Petrecere de Anul Nou. 3) Adăpost 

unde s-a născut Cristos (pl.) - Bucată de pânză în care a fost învelit pruncul Isus. 4) Doctrina despre 

Întruparea Fiului lui Dumnezeu (pl.) - La intrarea în biserică! 5) Copac găunos! - Şefi musulmani. 6) 

Stare de fericire veşnică - Isus în raport cu Sfânta Fecioară Maria şi Sfântul Iosif. 7) Subsemnatul - 

Culoarea părului unui prunc - Mesia, fără vocale! 8) Rege! - Împrejmuiesc un lăcaş (dim., sing.). 9) 

"Mărire în cer lui Dumnezeu" - Lăcaşele din dreapta! 10) De forma unui glob din pomul de Crăciun 

- "Din ... în ..." sărbătorim Naşterea Domnului (pl.). 11) Cetatea în care s-a născut Mesia - Locul în 

care ajung cei care nu acceptă cu rea credinţă misterul Crăciunului. 

JOCURI... DE CRĂCIUN 
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Ami Glogovicean,cls. a VII-a B 
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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 

Ştiaţi că... 
până la finele veacului al XlX-lea, Moş 

Crăciun era un personaj care speria şi 

ameninţa copiii?  Cel de azi - un om 

bonom, vesel, cu haina roşie şi ochi 

strălucitori - este o împletire a 

legendelor aduse  în SUA de emigranţii 

europeni?  Artiştii specialişti în crearea 

de reclamă, cât şi caricaturiştii politici   

i-au adăugat atâtea trăsături frumoase de 

caracter, încât el nu mai seamănă 

nicidecum cu Sfântul Nicolae, cel sever, 

care adesea dădea pedepse copiilor 

neascultători din Europa… 

Demult, copiii din GERMANIA 

povesteau îngroziţi despre vizita anuală 

a lui Weihnachtsmann, care aducea 

nuiele de mesteacăn pentru a-i pedepsi 

pe cei răi şi daruri spre a-i răsplăti pe cei 

buni? 

În ANGLIA, de fiecare Crăciun se 

publicau cărţi cu fantome?  Totuşi, 

Charles Dickens a scris o „Poveste de 

Crăciun" a cărei apariţie a avut un 

impact naţional în transformarea în bine 

a cititorilor maturi. Publicată pentru 

prima dată în 1843, Povestea de 

Crăciun elogiază spiritul acestei 

sărbători. Este povestea lui Ebenezer 

Scrooge, un zgârie-brânză bătrân şi 

ursuz care îi priveşte cu ură pe toţi cei 

din jur. Într-o noapte de Ajun, la fel de 

îngheţată ca inima bătrânului, primeşte 

trei vizitatori fantomatici:  

Descoperă regula din fiecare rând al careului şi găseşte cuvintele ascunse.  

Spiritul Crăciunului-

Trecut, al Crăciunului-

d e - A c u m  ş i  a l 

Crăciunului Ce Va Să 

Vină. Acestea îl poartă 

î n t r - o  c ă l ă t o r i e 

uimitoare şi pe alocuri 

înfricoşătoare, în urma 

căreia hapsânul se 

schimbă.   
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ŞTIRILE  PE  SCURT 

ROMÂNIA, ŢARA MEA 

În luna decembrie a anului trecut, Şcoala 7 Reşiţa a 

organizat ediţia a III-a a Concursului Naţional “România, 

ţara mea”. PARTENERI în organizarea şi desfăşurarea 

concursului sunt: Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-

Severin, Casa Corpului Didactic Caraş-Severin, Palatul 

Copiilor Reşiţa, Muzeul Banatului Montan Reşiţa, Primăria 

Reşiţa, Asociaţia Învăţătorilor Caraş-Severineni, Postul local 

de televiziune BANAT TV, “Jurnal de Caraş-Severin”, 

“Argument”, Clubul Montan Caransebeş, Asociaţia 

“Prietenii Munţilor” Reşiţa – secţia Drumeţii, Asociaţia 

Culturală “Metarsis” Reşiţa, Mircea Gherase PFA Sânmihaiul 

Român Timiş. SECŢIUNILE CONCURSULUI au fost: 

România, ţara mea – desene şi colaje – ciclul preşcolar; 

Frumuseţi de pe meleagurile mele – fotografii – ciclul primar; Copilărie în România – fotografii – 

ciclul gimnazial; Cum mă simt în ţara mea – eseuri – ciclul liceal; Destăinuiri – Dascăl în România – 

cadre didactice.  În concurs au fost înscrise peste 200 de lucrări din întreaga ţară. 

Casiana Nechifor,  Sebastian şi Ionuţ 

Papuc,  Roxana Laboş alături de prof. 

Gabriela Magheţ - Şcoala 8 Reşiţa - 

câştigătorii la secţiunea gimnaziu 

BALUL BOBOCEILOR  

În primul semestru al anului şcolar în curs a avut loc tradiţionalul 

“Bal al Boboceilor”. Organizat de elevii clasei a VIII-a D, 

coordonaţi de dirigintele acestora, prof. Moatăr Martin, balul a 

constat în mai multe probe distractive şi de dans la care au fost 

supuse perechile de clasa a V-a înscrise în concurs. În urma 

acestora, au fost aleşi Miss Bobocica şi Mister Bobocel: MARIA 

MUSTAŢĂ şi DARIUS VALUŞESCU, din clasa a V-a A. Balul 

a fost prezentat de elevii CODRUŢA GOAGĂ şi DAVID 

BOBOESCU. 
Miss şi Mister Bobocel 

DRUMEŢIE 

“Bobocii”  din  clasa I A derulează proiectul educaţional 

“Călători în Munţii Banatului”. În parteneriat cu Secţia 

Drumeţii a Asociaţiei “Prietenii Munţilor” şi cu Clubul 

Montan Caransebeş, proiectul presupune activităţi de 

cunoaştere a orizontului local, a zonelor montane din 

judeţ. În cadrul proiectului se fac periodic drumeţii, Ioan 

Mato de la “Prietenii Munţilor”, Gigi Cruceru şi alţi 

“drumeţi” fiind alături de copii în toate acestea.  

Drumeţie la Tâlva lui Isac 

POVEŞTILE  IERNII 

Înainte de vacanţa de iarnă, la Secţia pentru Copii a Bibliotecii 

Judeţene “Paul Iorgovici” din Reşiţa a avut loc acţiunea 

“Poveştile iernii”. Elevii clasei I A au prezentat un program 

artistic alcătuit din poezii, cântece şi colinde de Crăciun. Aflaţi 

pentru prima dată în această bibliotecă, elevii s-au bucurat de 

primirea călduroasă a bibliotecarilor Mariana Păun, Adina 

Bujor, Elisaveta Berbentia. Erwin Ţigla, directorul Bibliotecii 

Germane “Alexander Tietz” Reşiţa  a îndemnat micuţii să vină 

spre carte şi spre bibliotecă.  
Clasa I A, la bibliotecă 
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CARNAVAL 

Vineri, 23 noiembrie 2012, a avut loc ediţia a V-a a 

Carnavalului Toamnei. Elevii ciclului primar al şcolii, 

îmbrăcaţi în costume care de care mai frumoase, au 

petrecut o dupa-amiază deosebită, cu multă distracţie, 

muzică şi dans. Bobocii şcolii au prezentat un scurt 

moment artistic. Şi părinţii se implică în organizarea 

acestei acţiuni a şcolii, oferind ajutor în realizarea 

exponatelor din legume şi fructe care alcătuiesc 

expoziţia tradiţională “Darurile Toamnei”. La final, 

reprezentanţilor fiecărei clase le-a fost înmânată, din 

partea coordonatorului acţiunii, directorul şcolii – prof.  

Cristiana Schmaler – câte o diplomă de participare.  

PARTENERIAT ŞCOLAR 
Şcoala 7 Reşiţa şi Şcoala Nr. 18 Timişoara derulează  în 
acest an şcolar proiectul interjudeţean PRIETENIE PE 
PLAIURI BĂNĂŢENE. În proiect sunt incluşi 150 de 
elevi de de cele două şcoli. În luna decembrie 2012, 
elevii claselor I A şi a IV-a A de la Şcoala 7 Reşiţa au 
fost oaspeţii elevilor din clasele I de la Şcoala 18 
Timişoara. Elevii reşiţeni au vizitat şcoala, după care au 
participat la diferite ateliere de lucru. Au făcut schimburi 
de cadouri şi au stabilit ca următoarea întâlnire să aibă 
loc la Reşiţa, în luna aprilie a anului viitor. Activitatea a 
fost pregătită de cadrele didactice  Zlatinca Neamţ, 

Daniela Cîţu, Silvia Mălăescu şi Adina Mudure, de la 
Şcoala Gimnazială Nr. 18 Timişoara, respectiv Cristina Ardeleanu şi  Doina Caracalean, de la Şcoala 
Gimnazială Nr. 7 Reşiţa. Prof. Lia-Maria Cintean, directorul şcolii gazdă, şi prof. Mariana Stanciu, 
directorul adjunct, au fost alături de musafirii reşiţeni pe toată durata vizitei. De la şcoală, elevii s-au 
deplasat la grădina zoologică din Timişoara şi la Fabrica lui Moş Crăciun de la Gottlob. Aici au văzut 
procesul tehnologic de realizare a podoabelor de Crăciun, fie că acestea erau globuri, beteală sau 
brăduţi. Au fost puţin dezamăgiţi că Moşul nu a apărut, dar li s-a spus că era în camera de jucării şi 
era foarte ocupat să la facă. Vizitatorii  au primit beteală şi globuri şi au plecat spre casă, visând la 
seara de Crăciun. 

La Şcoala Nr. 18 Timişoara 

SUNTEM CETĂŢENI EUROPENI 

80 de elevi din clasele I A de la Şcoala Gimnazială 

Nr. 7 Reşiţa şi a II-a şi a IV-a de la Liceul de Arte 

„Sabin Păuţa” Reşiţa au participat la sfârşitul lunii 

noiembrie 2012  la activitatea „Primii paşi în 

Uniunea Europeană”. Acţiunea a reprezentat 

implementarea proiectului „Descoperim Europa”, 

derulat în parteneriat între cele două instituţii 

menţionate şi Centrul Logopedic Interşcolar Reşiţa 

– CJRAE Caraş-Severin, pe perioada anului şcolar 

2012-2013. Elevii au fost informaţi asupra unor 

caracteristici generale privind Uniunea Europeană: 

componenţă, importanţă, simboluri. După ce s-a 

cântat Imnul Europei şi s-a vizitat expoziţia de desene având aceeaşi temă, gazdele, elevii de 

la  Liceul de Arte, au oferit fiecărui elev din clasa I un balon în semn de inimă, ca simbol al 

prieteniei dintre copii, pe care au scris numele unei ţări din UE. Activitatea, coordonată de prof. 

Niculina Bobescu,  a făcut parte din planul de activităţi al Festivalului Naţional al Şanselor Tale 

2012. Cadrele didactice care s-au implicat în organizarea acţiunii  au fost: Lenuţa Stefanovici, de la 

Liceul de Arte, Florin Bobescu, de la  Centrul Logopedic Interşcolar Reşiţa – CJRAE Caraş-Severin 

şi Cristina Ardeleanu, de la Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa.  

La Liceul de Arte ―Sabin Păuţa‖ Reşiţa 

Cls. I B - program artistic 
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REUNIUNE DE FAMILIE 

În ultima săptămână a semestrului I  a avut loc, în 

amfiteatrul şcolii, o nouă  ”Reuniune de familie”. 

Devenită tradiţională, acţiunea constă într-o întâlnire 

a dascălilor şi părinţilor elevilor şcolii, reprezentaţi 

de preşedinţii comitetelor de părinţi ai tuturor 

claselor. După un scurt program de colinde prezentat 

de elevii clasei a IV-a C, sub coordonarea prof. 

Marinica Potocean, şi de Andra Kradyel, din cls. a 

III-a A, conducerea şcolii a mulţumit părinţilor 

pentru colaborare şi pentru susţinere şi a oferit 

diplome celor prezenţi. Alina Sârbu, preşedintele 

comitetului de părinţi al clasei a VII-a B, a mulţumit, 

în numele tuturor părinţilor, dascălilor şcolii pentru 

modul în care profesorii şcolii au înţeles să facă educaţie, exprimând recunoştinţa pentru ceea ce 

profesorii şcolii realizează pentru copii.  
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Andra Kradyel, cls. a III-a A 

ZIUA CULTURII ROMÂNE  
Marţi, 15 ianuarie 2013, mai multe clase au 

desfăşurat lecţii deosebite de literatura română 

sau alte activităţi extraşcolare dedicate poetului 

Mihai Eminescu. Au avut loc prelegeri, 

prezentări, recitări de poezii, desene, toate 

având ca temă poezia eminesciană. Activitatea 

din clasă s-a prelungit în biblioteca şcolii, unde 

bibl. Mirela Râşcu a  prezentat o expoziţie de 

carte şi afişe Mihai Eminescu. La Liceul 

Teoretic “Mircea Eliade”, a avut loc o 

activitate în parteneriat care a implicat elevii 

clasei pregătitoare de la şcoala noastră (prof. 

Ana-Maria Vasilescu) şi clasei a IV-a B (prof. 

Ioana Farcaş).  Cls. I A în biblioteca şcolii - cu bibl. Mirela Râşcu 

PROFI NE-A PREMIAT! 

Campania PROFI TE PREMIAZĂ!, derulată în perioada august - 

noiembrie 2012,  a fost cu noroc pentru şcoala noastră. La sfârşitul 

Campaniei, în urma “voturilor” acordate de participanţi prin 

completarea şi depunerea în urnă a bonurilor nefiscale eliberate  ca urmare a cumpărăturilor 

efectuate în magazinele Profi, pentru fiecare magazin participant organizatorul a întocmit un 

clasament care a cuprins denumirea şcolii şi numărul de puncte obţinute. În fiecare din cele 126 

magazine participante la Campanie, şcoala care a acumulat cel mai mare număr de puncte a primit 

premiul I, iar următoarea şcoală clasată a primit premiul II.  

 Astfel, în magazinul PROFI de pe B-dul Republicii, Nr.2, Reşiţa, Şcoala 7 Reşiţa a obţinut 

un număr de 638147 voturi, cu mai mult de 100000 voturi în plus  faţă de clasata pe locul al doilea, 

Şcoala Gimnazială Nr. 8 Reşiţa (513439 voturi). Astfel, şcoala noastră a primit câte 1 server şi 15 

(cincisprezece) notebook-uri, în timp ce şcoala clasată pe locul II, a primit câte un videoproiector. 

Mulţumim, PROFI! Mulţumim celor care ne-au votat! 
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Semestrul al II-lea 

An şcolar 2012-2013 

Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013 

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 14 aprilie 2013 

Cursuri – luni, 15 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013 

Vacanţa de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 15 septembrie 2013 

SĂPTĂMÂNA 1-5 aprilie 2013 se va numi SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI 

BUN şi va fi dedicată activităţilor extraşcolare şi extracurriculare. 

Cercuri 

 Şi în semestrul al II-lea vor avea loc activităţi în cadrul cercurilor tematice: 

Cercul de biogeografie ―Banatul Montan‖ - coord. prof. Florentina Puşu 

Cercul de istorie ―File de istorie‖ - coord. prof. Ilie Bădescu, prof. Ionuţ Gârtoi 

Cercul de lectură - coord. prof. Constanţa Cablea 

Cercul de desen - coord. prof. Ovidiu Russ, Palatul Copiilor Reşiţa 

Oana Ana Karina Vlad 

Maria Raul Ami Larisa 



 

- 36 - 

 


