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”Dacă vrei belșug pentru un an, crești grâu 

Dacă vrei belșug pentru zece ani, crești copaci 

Dacă vrei belșug pentru o sută, crești oameni.”



                                                         EDITORIAL  

 

 O șansă pentru fiecare?... 

 

 Educația, comunicarea cu societatea, 

 Lecția, înțeleasă de fiecare dintre noi... 

 Emoția, legătura cu trăirea proprie, 

    Vorba, exprimată în sentimente diferite. 

 

 Nu vrem să ne lăudăm, 

 Ci doar să vă arătăm, 

 Cât de multe am învățat, 

Ș Și noi toți ne-am bucurat. 
 

 

 
 

 

 

 

 Prof. Fina Giorgiana 
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„Șansa”-noilor generații, 

Primul număr dintr-o revistă școlară...mirajul 

cuvintelor tipărite și răspândite pretutindeni... 

Școala, este libertatea de a merge ajutat și 

îndrumat și de a oferi „O șansă pentru fiecare”. 
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 C.S.E.I. Bistrița, este o instituție modernă care promovează programele 

educaționale și terapeutic-recuperatorii centrate pe valori și principii ale educației 

incluzive, oferind elevilor cu CES posibilitatea unei dezvoltări optime. 

 

 Misiunea și scopul școlii: 

 Oferă tinerilor cu CES servicii pe baza principiului maximei flexibilități și 

toleranțe. 

 Elevul cu CES, beneficiază de un învățământ retehnologizat ( spații dotate 

corespunzător, acces la comunicații electronice, tehnologii didactice 

corespunzătoare), recuplat cu nevoile de calificare, mobilitate și flexibilitate. 

 Școala oferă elevilor posibilitatea de a învăța în funcție de ritm, capacitate și 

nevoi proprii. 

 Școala promovează calitatea, responsabilitatea, încrederea în sine, toleranța și 

respectul potrivit personalității fiecărui elev. 

 Stimulează în rândul absolvenților o atitudine activă în raport cu piața muncii.   

 

Profilul actual al școlii pregătește elevi pentru domeniile: 

 Turism și alimentație publică. 

 Mecanic. 

 Construcții, instalații și lucrări publice. 

 Fabricarea produselor din lemn. 

 Industrie textilă și pielărie. 

 

 

 

 

 

 



IImmppoorrttaannțțaa  ssttuuddiieerriiii  LLiimmbbiiii  rroommâânnee  îînn  

șșccooaallăă    
 

„Sufletul unui popor trăieşte în limba lui naţională. În ea se întipăresc ,printr-un 

indelungat proces, istoric, preocupările, frământările, aspiratiile, modul de a întelege 

existenţa, adică întreaga lui spiritualitate.“  

(Sinteze de metodică a predării limbii si literaturii române în 

invatamântul primar ; Ed. Carminis ;Elena Popescu ş autorii.) . 

 

Limba română este o patrie a 

cuvintelor, propoziţiilor şi frazelor . 

Ideile nu se pot naşte si nu pot exista 

decât în patria de cuvinte . Studiul 

temeinic al limbii române în şcoala 

creează posibilitatea dezvoltarii copiilor 

în perspectiva unei vieţi spirituale bogate 

. Limbajul sărac înseamnă o gândire 

săracă si confuză, precum si o capacitate 

creatoare limitată, lipsită de valoare 

.Numai prin limbă prin cuvinte poti 

invaţa trecutul patriei ,dragostea de ţară 

si de neam În sprijinul acestei afirmaţii 

amintim cuvintele marelui poet Mihai 

Eminescu : « În limba sa numai i se 

lipesc poporului de suflet perceptele 

bătrâneţii , istoria părinţilor săi , 

bucuriile şi durerile semenilor. » Fiinţa 

neamului românesc a dăinuit şi va dăinui 

prin puterea magică a cuvântului .

 Studierea limbii române în şcoală 

prezintă o importanţă deosebită pentru 

ca limba română este expresia fiinţei 

naţionale a poporului român iar ea s-a 

identificat continuu cu acesta in 

momentele istorice prin care a trecut de- 

a lungul timpului. Însuşirea corectă a 

limbii române de către elevi are 

repercusiuni în întregul proces al 

formării şi dezvoltării lor intelectuale. 

Unul dintre obiectivele 

fundamentale ale studierii limbii române 

este însuşirea şi aplicarea normelor de 

vorbire şi scriere corectă a limbii 

române, folosirea corectă a 

vocabularului limbii literare, precum şi 

al celui specific profesiei.  

 

 

 

Limba reprezintă tezaurul cel mai 

preţios pe care il mostenesc copiii de la 

parinţi şi care merită să fie păstrat cu 

sfinţenie de la generaţiile care-l primesc. 

Un deziderat al studiului limbii romane 

este sa unifice vorbirea elevilor din 

intreaga tara in conformitate cu normele 

limbii literare. 

Studiul limbii române duce la 

înmulţirea numărului de cuvinte 

cunoscute de elevi, la activizarea lor, la 

precizarea sensului lor, la dezvaluirea 

sensului lor figurat, la cunoasterea 

uriasei polisemii pe care o au, unele 

cuvinte din fondul principal al limbii 

noastre. Foarte importantă este 

cunoaşterea nuanţelor sinonimice şi a 

sensului figurat al cuvintelor. Astfel se 

poate înlătura monotonia din vorbirea 

elevilor. Munca de dezvoltare a 

vocabularului trebuie dublata de munca 

pentru insusirea unor temeinice 

cunostinte privitoare la sistemul de 

imbogatire a vocabularului, a 

procedeelor folosite de limba noastra 

pentru crearea de cuvinte noi. 

Prin acesta se urmăreşte ca elevii 

să devină nu numai beneficiarii limbii, ci 

şi creatori de limbă. Ei trebuie sa incerce 

sa se exprime intr-o maniera personala in 

care sa se regaseasca nuante proprii ale 

gandirii si simtirii lor. Cunoaşterea 

temeinică a limbii române poate ăi 

trebuie să ducă la formarea, cultivarea şi 

dezvoltarea sentimentului de patriotism, 

prin intermediul ei, copiii luând 

cunoştinţă cu istoria neamului.  

 

 

 



Studiul limbii române poate 

contribui la dezvoltarea gândirii logice, a 

spiritului de observaţie, a capacităţii de 

analiză, de comparare de generalizare. 

 Prin studiul limbii trebuie să se creeze 

priceperi şi deprinderi de exprimare a 

ideilor şi sentimentelor cu respectarea 

cerinţelor generale de exprimare literară. 

Funcţia socială a limbii impune 

prin calităţile pe care trebuie să le aibă: 

claritate, precizie, conciziune, 

expresivitate, corectitudine etc. A vorbi 

înseamnă a fi înţeles, înseamnă,nu numai 

a comunica ganduri, ci şi a produce un 

efect: a convinge, a impresiona, a 

determina la acţiune. Elevii trebuie să 

capete priceperi şi deprinderi de 

exprimare corectă nu numai în scris, ci şi 

pentru activitatea creatoare, care 

presupune infinite conexiuni de 

comunicare orale. 

Elevii trebuie sa capete 

deprinderea de a folosi limba pentru a 

transmite corect cunoştinţele dobândite 

şi a-şi exprima propriile lor idei si 

sentimente. De aceea, în cadrul studierii 

limbii române trebuie să cunoască 

mijloacele prin care se obţine 

expresivitatea: epitete, comparaţii, 

substituţii metaforice etc. 

Studiul limbii romane are 

menirea să facă vorbirea elevilor precisă, 

nuanţată clară. Pentru aceasta ei trebuie 

deprinşi să aleagă cuvintele şi expresiile 

cele mai potrivite, care dau nuanţă şi 

culoare. Alegerea cuvintelor trebuie 

dublată de efortul încadrării contextuale 

celei mai potrivite, în funcţie de nivelul 

la care se face comunicarea. E vorba de 

o încadrare situaţională şi în funcţie de 

contextul lingvistic şi mai ales de cel 

extralingvistic. 

Elevii trebuie deprinşi să-şi 

rânduiască ideile în chip logic, să 

organizeze exprimarea lor în funcţie de 

normele gramaticale, să foloseasca toate 

resursele de care dispune limba noastră. 

La sfârşitul şcolarităţii, vorbirea 

elevilor trebuie sa fie corect construită să 

aibă precizia şi concentrarea necesare, să 

fie în acelaşi timp nuanţată şi expresivă. 

Studiul limbii române poate şi 

trebuie să contribuie la o creştere 

spirituală a elevilor, la declanşarea 

energiilor lor spirituale. Afirmăm că 

studiul limbii române, la începutul 

secolului al XXI-lea, reprezintă condiţia 

de bază în realizarea scopului 

fundamental al şcolii. Prin studierea 

limbii române în şcoală se exercită o 

acţiune de dezvoltare a gândirii, de 

asimilare a unor cunoştinte precum şi o 

îmbogăţire a minţii elevilor . 

La lecţiile de limbă, elevii trebuie 

să-şi însuşească limba literară şi să 

respecte toate normele de limbă 

dobândite, cu posibilitatea de a trece de 

la un registru lingvistic la altul . 

Cultivarea limbii, a exprimării corecte 

bogate şi nuanţate, a eleviilor, presupune 

un control permanent al comunicării 

scrise şi al comunicării orale din partea 

profesorilor. De asemenea trebuie să 

avem o atitudine permanentă faţă de cei 

ce nu respectă normele limbii române, 

atât ca educatori cât şi ca cetăţeni ai 

acestei ţări. Rolul decisiv în cultivarea 

expresă a limbii revine şcolii .  

 

 

  

      Prof. Ghinoiu Elena



 

 

 

  În judeţul Vâlcea, sub aspect geografic sunt multe atracţii turistice naturale. În acest 

context situăm şi Masivul Cozia. Mi-am propus să prezint printr-o amplă documentare 

ştiinţifică, potenţialul turistic natural al Masivului Cozia    

  Potenţialul turistic natural este oferit de rezervaţia floristică-Cozia. În Masivul Cozia 

este reprezentată de diverse specii aflate şi în diverse părţi ale Europei; fiind unice sunt 

atracţii turistice dar şi ştiinţifice; ele sunt ocrotite prin lege de statul român. Rezervaţia 

complexă a Munţilor Cozia creează frumuseţi naturale din cele mai diverse forme de 

relief dezvoltate pe un strat petrografic interesant; se adaugă elementele de floră şi faună 

care sunt într-o diversitate. Turistul român şi străin rămâne impresionat.   

  O răspândire foarte interesantă o are în Masivul Cozia flora. Urcând pe versanţii 

nordici, observăm o etajare normală de la fag la molid, în schimb de pe feţele sudice, 

datorită influenţelor meridionale situaţia este cu totul altfel. Stejărişul urcă până aproape 

de 1300 m altitudine, una din cele mai înalte limite din ţara noastră atinsă de acest arbore. 

Sub 1000m, uneori chiar până la 400 m, pe unele văi sudice expuse la soare, fagul ia 

locul stejarului. Coniferele se întâlnesc abia spre vârfurile înalte, mai ales pe feţele 

nordice. Se poate constata uşor că Munţii Cozia sunt bine împăduriţi şi că în afară de 

golurile din jurul stâncăriilor şi de poieni mici, destul de rare, posibilităţile de a privi 

peisajul înconjurător sunt reduse. 

  Sub aspect floristic, masivul Cozia prezintă de asemenea unele particularităţi 

ecologice determinate de microclimatul şi expoziţia versanţilor, de condiţiile de 

solidificare, de influenţa maselor de aer nordice sau sudice, care au permis existenţa pe 

un spaţiu restrâns a unui mare număr de specii, aproape 800, a ceea ce reprezintă 1/5 din 

speciile care cresc pe teritoriul ţării noastre, întrepătrunderea la altitudini relative joase 

(350 – 1600 m) a elementelor alpine şi subalpine (20 specii) ca cele termofile (17 specii) 

prezenţa unui mare număr de specii endemice. Bogăţia floristică a masivului Cozia 

rezultă şi din faptul că din totalul speciilor semnalate 86% provin din regiunea central – 

europeană, 0,3% din cea caucaziană, 3,2% din specii alpine şi subalpine (lâna caprelor – 

Cerastium alpinum), firuţa (Poa violaceea), aninul de munte (Alnus viridis), floarea de 

colţ (Feonta podium alpinum), afinul (Vaccinium myrtillius), 2,4% sunt termofile 



frecvente pe versanţii sud – estici şi sudici până la 1000 m altitudine, 8,1% sunt endemice 

pentru ţara noastră din care 2,3% sunt endemice Coziei: mesteacănul de Cozia, 

trandafirul de Cozia (Rosa villosa), măceşul argeşan (Rosa argeşana). Dintre plantele 

ocrotite amintim: floarea de colt, iedera albă (Daphne blagayana), laleaua pestriţă 

(Fritillasia meleagris) şi bărbuşoaia (Erysimum comatum). Datorită acestor speciiocrotite 

de lege Munţii Cozia au căpătat numele de "Parcul Naţional Cozia". 

În flora Munţilor Coziei mai intră şi alte specii de importanţă ştiinţifică cum ar fi: iedera 

albă sau liliacul alb de munte (Daphne Blagayana), albumela, steluţa (Leontopodium 

alpinum), ghimpele (Ruscus aculeatus), acvila de munte (Aquilla chrysaetus), cocoşul de 

munte (Tetrao uragallus). 

  Rezervaţia complexă din Masivul Cozia este uşor accesibilă doritorilor de drumeţie 

şi admiratorilor de frumuseţi naturale, căci ea este situată în imediata vecinătate a 

complexului balneoclimateric Călimăneşti Căciulata. Accesul este uşor datorită drumului 

forestier ce merge de la Călimăneşti la cabana Cozia pe flancul nordic al masivului, cât şi 

datorită potecii turistice care porneşte din Complexul Călimăneşti – Cozia, peste barajul 

Turnul şi mai departe pe lângă Troiţa de lângă Răscruce, Mănăstirea Stânişoara – Cabana 

Cozia. Masivul Cozia un horst, cu altitudini de peste 1.600 m, apare ca o insulă masivă şi 

dură între Valea Sălătrucelului la est şi sud, Valea Băiaşului la nord şi valea Oltului la 

vest, sau mai corect între depresiunile Jiblea la sud şi Loviştea la nord. Alcătuit din gresie 

şi sisturi cristaline masivul a oferit un câmp larg desfăşurării proceselor de dezagregare 

ce au contribuit la formarea abrupturilor petrografice. Înfiinţată în anul 1962 rezervaţia 

complexă Cozia ocupă circa 17.100 ha, din care rezervaţiei ştiinţifice propriu-zise îi revin 

doar 5.000 ha. Stâncile au aici un aspect ciuruit rezultat al proceselor de gelivaţie. 

Multitudinii microformelor de relief din rezervaţia complexă Cozia – Naruţu li se adaugă 

covorul multicolor al plantelor şi spectaculozitatea arborilor. Din endemismele  ţării 

noastre prezente aici amintim unele specii de ortoptere ca : lsophia bracnipennis, 

Pocilomon affinis, Mezetettix transsylvanicus etc. Iar dintre endemismele Coziei amintim 

ortopterele : Isophic haezi, Ondontopodissina carphatica, Chortippus ocromleusus. 

  Aşadar potenţialul turistic natural al Masivului Cozia este dat de rezervaţia 

floristică-Cozia. Ea conţine aproape 800 de specii de plante importante pe plan local şi 

ştiinţific; se adaugă rezervaţia complexă a Munţilor Cozia cu o multitudine de 

microforme de relief, plante multicolore şi arbori spectaculoşi; zona este accesibilă prin 

trasee turistice. 

 

 



REFERINŢE 

 

 

1. Berbece I. Vasile, C. Marinoiu, A. Matei, Gh. Mămularu, Vâlcea – ghid turistic al 

judeţului, Bucureşti 1976, 136 p. 

2. Cristescu M., Ionescu Dunăreanu, Itinerare din nordul Olteniei, Ed. Sport – Turism, 

Bucureşti, 1978. 

3. Erdeli G., Istrate I., Potenţialul turistic al României, Ed. Univ. Bucureşti, 1996. 

4. Erdeli G., M. Cândea, T. Simon, Potenţial Turistic şi Turism, Ed. Univ. din Bucureşti, 

2001, 285 p. 

5. Giurcăneanu Cl., C. Mocanu, Valea Oltului, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 1967, 289 p. 

6. Graur Florescu Gh., Jean Guşetoiu, Iulia Florescu, Pe firul Oltului, Bucureşti 1966. 

7. Mohan Gh., A. Ardeleanu, M. Georgescu, Rezervaţii şi monumente ale naturii din 

România, Ed. Scaiul, Oradea, 1996. 

8. Popescu Nicolae, Munţii Coziei, ghid turistic,Ed. Sport – Turism, Bucureşti, 1987. 

9. Popescu Nicolae, Dănuţ Călin, Munţii Coziei şi Căpăţânii, Colecţia Munţii noştri, Ed. 

Sport – Turism, Bucureşti 1987, 189 p. 

10. Tamaş Corneliu, Gh. Tudor, Vâlcea turistică, Ed. Cnophys, Rm. Vâlcea, 1999, 154 p. 

  

         

        Prof. Amzuloiu Simona



Activități artistice la care au participat elevii școlii noastre  

în anul școlar 2011-2012 
 

În cadrul concursului ,, Împreuna pentru viitor „‟ , SNAC ﴾ Strategia Națională de 

Acțiune Comunitară ﴿ în anul școlar 2011-2012, elevele școlii noastre în parteneriat cu 

elevele de la Clubul Copiilor Horezu, au participat la faza regională organizată la  

Drobeta Turnu Severin cu un superb dans țigănesc, împreună cu d-nul director 

Diaconescu Mihai. 

 

 

Tot în cadrul aceluiași concurs, pentru prima dată elevele școlii noastre au 

participat la faza națională organizată în frumosul oraș Craiova, în luna mai 2012 cu cel 

mai spectaculos dans popular, la care au obținut medalii și locul I pe țara. Profesorii 

coordonatori au fost: Cîrstea Ioana, Fina Giorgiana, Budrigă Dorina, de la  Liceul 

Tehnologic Special nr.1 Bistrita și Văduva Mioara, de la Clubul Copiilor Horezu.  

 

            

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În programul din saptamana ,,Școala altfel„‟ elevii de la clasele de Turism și 

alimentație publică au confecționat diferite miniaturi împreună cu profesorii școlii 

noastre. 

 

 

Prof. Ing. Cîrstea Ioana 

Prof. Budrigă Dorina 

Prof. Fina Giorgiana 

Prof. Diaconescu Mihai 



Soyons amis! 

 
-“Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître .Ils achètent des choses 

toutes faites chez les marchands. Mais comme il n’existe point de marchands d’amis, les 

hommes n’ont plus d’amis.” Antoine de Saint-Exupéry      

                                                        

Dans la societé contemporaine, on réalise  que les hommes ne sont plus 

préoccupés de se connaître, d‟écouter les autres, d‟ apprécier la beauté du monde. Ils ont 

oublié de regarder le monde avec innocence et naïvité, ils n‟ ont plus de la confiance pour 

“créer des liens”. 

Créer des liens ou faire des amis, c‟ est le principal but pour les enfants. Ils 

doivent apprendre ȧ socialiser, ȧ perdre le temps avec les amis, parce que l‟ essentiel est 

de vivre en harmonie. 

Il faut rester un enfant pour pouvoir aimer les belles choses de ce monde et n‟ 

oubliez pas que “ on ne voit bien qu‟ avec le coeur”. 

 

 
        Prof. Peca Ana-Maria 

 



 

Tratarea diferenţiată  a copiilor cu CES 

 

 

 

Urmărind formarea și structurarea personalității copilului, în mod inevitabil ne 

punem întrebarea : "De ce fiecare copil este unic în felul său? De ce în același timp, el 

este asemănător cu ceilalți copii de vârsta lui? Ce anume îl face pe el unic și în același 

timp similar cu ceilalți? De vreme ce ei, în familie, în gradiniță, în școală pot avea 

aceleași oportunități educative pentru dobândirea cunoștințelor și abilităților, care sunt 

procesele și factorii care duc la similitudine și unicitate în același timp?" 

Natura personalității, ca produs al mediului și al eredității, este întodeauna unică, ea este 

decisivă pentru comportament în orice situație dată. Dar, cu cât vom obține mai multe 

date despre copil și vom alcătui astfel un tablou complex și integrativ, cu atât îl putem 

modela mai ușor, adaptând acțiunile noastre caracteristicilor sale. 

Adaptarea procesului instructiv-educativ la particularitățile de vârstă și individuale ale 

copiilor este conceptul cheie la care s-a ajuns pornind de la ideea lui Ian Amos Comenius 

conform căreia "din instrucția pentru oameni nu trebuie exclus nimeni, decât neoamenii".  

Pe aceeași linie a adaptării procesului de învățământ astfel încât acesta să devină accesibil 

tuturor, se înscrie și conceptul "educației pentru toți" .Aceasta înseamnă o șansă dată 

tuturor copiilor și o preocupare că indiferent de particularitățile și diferențele individuale, 

toți copii să se poată bucura de educație și instruire. Educatia pentru toți are în vedere 

nevoia de a deschide structurile de educație pentru a primi și sprijini toti copiii. Școlile 

pentru toți sunt percepute ca școli ale comunității, deschise, flexibile, democratice și 

inovatoare. Acesta poate fi un mijloc de îmbunătățire a educației în general, prin 

reconsiderarea sprijinului care se acordă anumitor copii. Se recomandă renunțarea la 

împărțirea copiilor pe categorii și considerarea fiecarui copil ca o persoana care învață 

într-un anumit ritm și stil,deci care poate avea nevoie de un sprijin diferit. În categoria 

copiilor cu cerințe educative speciale, a căror principală caracteristică este dificultatea de 

adaptare școlară, sunt integrați copiii cu deficiențe (senzoriale, mintale, fizice), copiii 

întârziați pedagogic, școlar, copiii cu dificultăți de învățare și cei cu tulburări de 

comportament. 

 

 



 

Cauzele fenomenelor de inadaptare școlara și de eșec la învățătură sunt multiple: 

cauze cu prevalență biologică (ereditatea patologică, aberații cromozomiale, tulburări ale 

metabolismului, afecțiuni ale 

SNC, deficiențe senzoriale, 

mintale, motrice); cauze cu 

prevalența bio-psihică (starea 

precară a sănătății unor copii, 

tulburări caracteriale și de 

comportament pe fondul unor 

afecțiuni psihice, insuficiența  

mintală,  senzorială, motrică, 

tulburări ale vorbirii, stări 

anxioase, fobii, timiditate); cauze 

cu prevalență socială (mediu 

familial alterat, educație școlară 

inadecvată, influența nocivă a unor 

particularități psihice ale 

părinților, greșeli de educație în familie sau în școală, influențe negative exercitate de 

mediul extrașcolar sau extrafamilial). Sistematizând cauzele fenomenelor de inadaptere 

școlară, deși acestea sunt foarte diferite, ele se pot grupa în două categorii distincte: cauze 

individuale (intrinseci) ce țin nemijlocit de starea concretă biopsihică a copilului într-un 

moment dat, de prezența unor insuficiențe fizice sau psihice, a unor maladii organice cu 

caracter cronic, a unor fenomene de dismaturitate anatomofiziologică, a unor tulburări de 

personalitate; cauze de mediu (extrinseci) ce țin de ambianța socio-familială și educativă. 

                                

 

 Prof. Mocanu Cornelia 

 

 

 

 

 

 

 



1 Decembrie 

Ziua Națională a României 

 
Cel mai mare si mai fericit moment din istoria noastră s-a desfăşurat la 1 

Decembrie 1918. Unirea tuturor românilor într-un singur stat a fost rezultatul firesc al 

luptei de secole, dusă de poporul român. 

       Pregătită de fapta lui Mihai Viteazul de la 1600, de ,,Unirea cea mică” din 1859 şi de 

lupta eroică din anii 1916-1918 ,,Unirea cea mare” s-a înfăptuit la 1 Decembrie 1918. S-a 

împlinit visarea cea mare şi de totdeauna a românilor: Unirea României într-o singură 

ţară mare cu hotare minunat de rotunde si întinse până acolo unde oamenii vorbesc 

aceeaşi limbă, limba română. 

 

  “Te-am dărâmat, hotar de odinioară  

      Brâu împletit de lacrimi şi de sânge 

    Veriga ta de foc nu mă mai strânge 

    Şi lanţul tău a încetat să doară”  

 

 Unirea a fost salutată de naţionalităţile: saşi, maghiari, secui, pentru ei,ca şi pentru 

români, viitorul însemna ,,a trăi unul lângă altul în pace.” 

 Desăvârşirea unirii 

naţionale a contribuit la 

făurirea unei Românii mai 

puternice şi mai bogate. 

 România, ţara 

noastră, s-a făurit cu mari 

jertfe, cu viaţa a zeci si sute 

de mii de viteji, să nu-i 

uităm şi să-i slăvim din 

toata inima noastră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 Ianuarie 

CUZA ȘI UNIREA 
 

 

 
Unirea este singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru și să ne 

permită a da țării organizarea ce o așteapta  de atât de mult timp. 

 

 
Hai să dăm mână cu mână 

Cei cu inima română, 

Să-nvârtim hora frăției 

Pe pământul României! 

 

Iarba rea din holde piatră! 

Piară dușmănia-n țară! 

Între noi să nu mai fie 

Decât flori și omenie! 

 

Măi muntene, măi vecine, 

Vină să te prinzi cu mine 

Și la viață cu unire,  

Și la moarte cu-nfrățire!  

 

Unde-i unul, nu-i putere 

La nevoi și la durere. 

Unde-s doi, puterea crește 

Și dușmanul nu sporește!  

 

Amândoi suntem de-o mamă,  

De-o făptură și de-o seamă,  

Ca doi brazi într-o tulpină,  

Ca doi ochi într-o lumină. 

 

Amândoi avem un nume,  

Amândoi o soartă-n lume. 

Eu ți-s frate, tu mi-ești frate,  

În noi doi un suflet bate!  

 

Vin' la Milcov cu grăbire 

Să-1 secăm dintr-o sorbire,  

Ca să treacă drumul mare 

Peste-a noastre vechi hotare,  

 

Și să vadă sfântul soare 

Într-o zi de sărbătoare 

Hora noastră cea frățească 

Pe câmpia românească! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Prof. Ciobanu Ana Maria 

 

  

 



BALUL BOBOCILOR  

2012-2013 

 

„Adolescentul tinde să adopte comportamente de risc deoarece prin prisma 

dorinţei sale de a fi unic acesta adoptă diferite forme de conduită.” (J. Rousselt 

,,Adolescentul, acest necunoscut”):  

  

 Balul Bobocilor a fost și anul acesta o serbare de succes. Elevii noi, din clasele 

a IX-a au fost primiți șă sărbătoriți cu brațele deschise. Iată ce ne-a ieșit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Băescu Alexandra 

Prof. Mocanu Cornelia 

Prof. Ciobanu Ana-Maria 

Prof. Cazacu Mihaela 

Prof. Tomescu Adina 

Prof. Budrigă Dorina 

Prof. Fina Georgiana 

 

 



 

Competiții sportive 

 

 Competiția este valorizată în școala noastră și extrem de importantă pentru 

dezvoltarea fizică și psihică a elevilor noștri. 

 Anul acesta competițiile sportive s-au desfășurat atât între elevii claselor noastre, cât 

și între elevii de la clase de la Liceul Constantin Brâncoveanu, Horezu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Chera Mihai                                  Prof. Avanu Bogdan 



Importanța jocurilor psihoterapeutice  

 
 JJooccuurriillee  ppssiihhootteerraappeeuuttiiccee  ssee  rreeaalliizzeeaazzăă  îînn  ggrruupp  șșii  ssee  bbaazzeeaazzăă  ppee  eexxppeerriimmeennttaarreeaa  

ddiirreeccttăă  aa  uunnoorr  ffoorrmmee  ddee  îînnvvăățțaarree,,  ccaarree  aaccttiivveeaazzăă  pprroocceesseellee  iinntteerrnnee  ddee  rreellaațțiioonnaarree,,  

ssttiimmuulleeaazzăă  ccooggnniițțiiaa,,  

ggâânnddiirreeaa,,  ssiimmțțiirreeaa  șșii  

ccoommuunniiccaarreeaa..  

  AAllccăăttuuiirreeaa  

jjooccuurriilloorr  ppssiihhootteerraappeeuuttiiccee  

aaccttiivveeaazzăă  aannuummiittee  

pprroocceessee  ddiinnaammiiccee  îînn  

ccaaddrruull  ggrruuppuurriilloorr::  

  DDiirriijjaarreeaa  

ccoommppoorrttaammeennttuulluuii  ppaarrttiicciippaannttuulluuii  ssee  rreeaalliizzeeaazzăă  pprriinn  rreeddaarreeaa  rreegguulliilloorr  ddee  îînncceeppuutt;;  

  UUnn  ssppaațțiiuu  aarrmmoonniizzaatt  șșii  pprriimmiittoorr  ppeennttrruu  oo  eexxppeerriimmeennttaarree  bbooggaattăă  aallăăttuurrii  ddee  cceeiillaallțții  

ppaarrttiicciippaannțții;;  

  SSttaabbiilliirreeaa  uunnoorr  tteemmaattiiccii  ppeennttrruu  oo  bbuunnăă  rreepprreezzeennttaarreeaa  aa  rreeaalliittăățțiiii;;  

  AAssiigguurraarreeaa  sseeccuurriittăățțiiii,,  ooffeerriirreeaa  uunnuuii  ssuuppoorrtt  eemmooțțiioonnaall..  

  ÎÎnn  ccaaddrruull  aacceessttoorr  jjooccuurrii  ppaarrttiicciippaannțțiiii  îîșșii  ffoolloosseesscc  ccrreeaattiivviittaatteeaa,,  eexxppeerriimmeetteeaazzăă  nnooii  

ttrrăăiirrii,,  nniivveelluull  ddee  ccoonnșșttiiiinnțțăă  eessttee  aaccttiivvaatt,,  iiaarr  ccoommppoorrttaammeennttuull  iinnddiivviidduuaall  eessttee  ppuuss  îînn  sscceennăă  

ppeennttrruu  cceeiillaallțții  mmeemmbbrrii  aaii  ggrruuppuulluuii..   

  OObbiieeccttiivveellee  jjooccuurriilloorr  ppssiihhootteerraappeeuuttiiccee  vviizzeeaazzăă  ccuunnooaașștteerreeaa  pprroopprriiiilloorr  ddoorriinnțțee,,  ddaarr  

șșii  tteemmeerrii  îînn  ssttaabbiilliirreeaa  rreellaațțiiiilloorr  ssoocciiaallee,,  ssttiimmuullaarreeaa  ccoonnvveerrssaațțiieeii  șșii  aa  ccoommuunniiccăărriiii  îînnttrree  

mmeemmbbrriiii  ggrruuppuulluuii,,  ccoonnșșttiieennttiizzaarreeaa  ccaalliittăățțiilloorr  șșii  ddeeffeecctteelloorr  pprroopprriieeii  ppeerrssoonnaalliittăățții,,  

ddeessccooppeerriirreeaa  șșii  eexxpprriimmaarreeaa  pprroopprriiiilloorr  sseennttiimmeennttee  șșii  ssttăărrii  ssuufflleetteeșșttii,,  ssttiimmuullaarreeaa  

aauuttooppeerrcceeppțțiieeii,,  îînnțțeelleeggeerreeaa  ccoommuunniiccăărriiii  nnoonnvveerrbbaallee,,  eettcc..  

  EElleevviiii  ccuu  cceerriinnțțee  ssppeecciiaallee  nneecceessiittăă  oo  aatteennțțiiee  ssppoorriittăă,,  ddaarr  șșii  oo  eedduuccaațțiiee  bbaazzaattăă  ppee  

oobbiieeccttiivvee  aallccăăttuuiittee  îînn  ffuunnccțțiiee  ddee  pprroopprriiaa  ddeezzvvoollttaarree  ffiizziiccăă  șșii  ppssiihhiiccăă,,..  DDee  aacceeeeaa,,  jjooccuurriillee  

ppssiihhootteerraappeeuuttiiccee  ssuunntt  cceellee  ccaarree  aanniimmăă  ggrruuppuurriillee,,  ssttiimmuulleeaazzăă  ccrreeaattiivviittaatteeaa,,  ccrreeeeaazzăă  ssiittuuaațțiiii  

rreeaallee  ccee  ssuunntt  ppuussee  îînnttrr--oo  sscceennăă  ffaammiilliiaallăă  ccee  llee  ooffeerrăă  ccăălldduurrăă  șșii  pprrootteeccțțiiee..  

  

                                                        PPrrooff..    BBăăeessccuu  AAlleexxaannddrraa  



  

      

CCCRRRĂĂĂCCCIIIUUUNNNUUULLL   CCCOOOPPPIIIIIILLLOOORRR 

 

 

 

 CCrrăăcciiuunnuull  ssaauu  NNaașștteerreeaa  DDoommnnuulluuii  eessttee  oo  ssăărrbbăăttooaarree  ccrreeșșttiinnăă  cceelleebbrraattăă  llaa  2255  

ddeecceemmbbrriiee..  AAccttiivviittăățțiillee  ddeessffăășșuurraattee  ppee  ppaarrccuurrssuull  pprrooiieeccttuulluuii  eedduuccaațțiioonnaall  aauu  vviizzaatt  

ccuunnooaașștteerreeaa  ddee  ccăăttrree  eelleevvii  aa  ttrraaddiițțiiiilloorr  șșii  oobbiicceeiiuurriilloorr  ccrreeșșttiinnee,,  îînnvvăățțaarreeaa  uunnoorr  ccoolliinnddee,,  

pprreeccuumm  șșii  aa  uunnoorr  ppooeezziiii..  IImmpplliiccaarreeaa  eelleevviilloorr  aa  ffoosstt  uunnaa  aaccttiivvăă  șșii  ccuu  oo  ccoommuunniiccaarree  eeffiicciieennttăă..

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul acesta, teatrul Anton Pann din Rm. Vâlcea ne-a vizitat cu: „O poveste de iarnă”. 

 

                            

        



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Băescu Alexandra 

Prof. Peca Ana-Maria 

Prof. Cîrstea Ioana 

Prof. Mocanu Cornelia 

Prof. Grigorescu Adrian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creații ale elevilor 
 

   

Florescu Nicușor. clasa a XI-a F 

 

 

Păpădie Ana-Maria, clasa a X-a D 

 

 

 

 Prof. Bălașa Elena 



 

 

Rebus  
 

 

Descoperă pe verticala  A- B  unde folosim matematica.! (….în …………… 

de toate zilele.) 

 

           A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      B 

 B 

 

 

 

1.  Îi spunem   „   +   ‟‟; 
2. Numerele care se adună  se numesc  ……………..; 

3. Rezultatul adunării se numeşte  sumă sau ……………..; 

4. Expresia „ cu ….mai puţin”  indică operaţia de…………..; 

5.      15 -  7 = ……; 

6. Este înaintea lui 6; 

7. Pe el îl scădem; 

8. Din el scădem; 

1.      

2.         

3.       

4.        

 

5.     

6.       

                  7.         

8.          



Reţetă realizată de elevii de la profilul Turism şi 

Alimentaţie publică 

Tort de frişcă cu fructe 

 

 

Materii prime: 

-1 kg frişcă; 

-0,450 g zahăr; 

-3 plicuri de gelatină; 

-3 plicuri de zahăr vanilat; 

-3 ouă; 

-1 blat de tort; 

-fructe- portocale; 

         - banane; 

Operaţii pregătitoare: 

-gelatina se dizolvă într-o cană de apă caldă; 

-ouăle se separă; 

-fructele se taie cuburi:; 

-se prepară blatul de tort şi se taie în 3 capace; 

Tehnica preparării: 

 

Frişca se bate cu 200 g de zahăr. Albuşurile se bat spumă, 

după care se adaugă 200 g de zahăr în ploaie şi se 

continuă baterea. Se pune peste frişcă, împreună cu 3 

plicuri de zahăr vanilat şi se amestecă. Gălbenuşurile se 

amestecă cu 100 g de zahăr şi gelatina înmuiată. Se pune 

vasul pe foc la bain-marie 

şi se amestecă până se 

dizolvă gelatina. Se pune 

peste frişcă şi se amestecă. 

Într-o cratiţă cu pereţii 

înalţi se aşează fructele 

tăiate după fantezia 

lucrătorului, adăugându-

se un strat de frişcă, apoi 

un capac de tort însiropat 

şi tot aşa alternativ până se termină frişca având grijă ca 



ultimul să fie blatul. Se lasă la rece, apoi se răstoarnă şi se 

poate orna cu frişcă. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Budrigă Dorina 

Clasa a X-a B 



 


