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"Noi nu vedem cu ochii, ci cu
mintea. Dacă mintea e goală,
ochii privesc fără să vadă."

Ștefan Odobleja
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Îndatoriri ale elevilor la școală -extras din  Statutul elevului și din Regulamentul de ordine

interioară al școlii.

Proiect la ed.socială - Școala, prietena mea 

Ziua Culturii Naționale -Poezie Ion Creangă - Vlad Geampalia clasa a VII-a A

„Mica Unire” 24 ianuarie - Mândruță Ștefan - clasa VI-B

   Scrisoare către Nică – din “Amintiri din Copilărie”, de Ion Creangă- STAN CLAUDIU,

CLASA a V-a C - Prof. Îndrumător: TEONICA CHIŢA 

  Scrisoare către Nică -  CIOBAN SOFIA , CLASA a V-a C - Prof. Îndrumător: TEONICA

CHIŢA

Scrisoare către Harap-Alb - David Stănică, CLASA a V-a C  Prof. Îndrumător: TEONICA

CHIŢA 
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PROIECT- Expoziția de monedă din școala mea

Sceneta Protecția mediului - clasele a V- a

Planeta noastra -viitorul nostru - clasa V-D

Activități la clasă de Ziua Națională a Lecturii -  Prof. Mariana Voinea

Arta digitală. Ce trebuie să știi? - prof. Mirela Ursică
Provocarea literară- prof. Mariana Voinea

POEZII-Culorile muzicii, Copilărie, Vara, Codrul  clasa a VIII-a A, B prof. Mariana Voinea

Școala, așa cum mi-o imaginez eu – provocare pentru un blog - Ana Stanciu

Prezentare elevi colaboratori  la revista 
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de a frecventa cursurile, 

de a se pregăti la fiecare disciplină,

de a păstra curăţenia în spaţiile școlare,

să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea

notelor, precum și părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru informare în legătură cu

situaţia lor școlară. 

Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ţinută decentă, atât în scoală cât și în afara

ei. 

Legile statului; Regulile de circulaţie și cele cu privire la apărarea sănătăţii; Normele de protecţia
muncii și cele de prevenire și stingere a incendiilor;  Normele de protecţia mediului; 

Elevilor le este interzis să perturbe desfășurarea orelor de curs (vorbit neîntrebat, atitudine

necuviincioasă faţă de profesor, distragerea atenţiei colegilor).

Elevii și părinţii nu pot solicita școlii soluţionarea conflictelor declanșate în mediul virtual.

Să distrugă documente școlare (cataloage, foi matricole, carnete elevi etc.);

Să alerge pe holuri, pe scări,

Să deterioreze bunurile din patrimoniul școlii (inclusiv cărţile și manualele împrumutate de la

bibliotecă); 

Să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs fără acordul profesorului;  Înregistrarea și

difuzarea de imagini (foto, video) din incinta școlii, din timpul orelor de curs, cu excepţia
evenimentelor organizate de școală și cu acordul directorului; 

Să folosească limbaj și gesticulaţie triviale, ori expresii injurioase, să aibă comportamente

jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare; 

Să aibă o ţinută neconformă cu mediul școlar, extravagantă, excentrică, stridentă, vulgară (la

fete - machiaj excesiv, păr vopsit, accesorii stridente; la băieţi - păr lung/ neîngrijit/ vopsit,

cercei/ accesorii excentrice, tunsori extravagante);

Să sustragă și să-și însușească bani sau alte obiecte care nu le aparţin;

Să consume sau să incite la consumul de băuturi alcoolice, droguri, ţigări, seminţe, gumă de

mestecat, în incinta școlii și în perimetrul ei.  

Elevilor le este interzis să poarte încălţăminte neadecvată (pantofi sport cu rotile, role etc.)

care poate duce la accidentarea lor, sau a altor persoane; 

Pătrunderea în grupurile sanitare care nu le sunt destinate;

Să părăsească incinta școlii în timpul programului.

         Pentru că am cerut elevilor pentru proiectul "Școala - Prietena mea" să scrie reguli de

comportament pe care le respectă la școală, am extras și aici o mică parte din îndatoririle pe care le

au elevii  în unitatea de învățământ, din Statutul elevului și din Regulamentul de ordine interioară al

școlii.

Elevii  au obligaţia: 

Elevii trebuie să cunoască și să respecte: 

Este interzis elevilor:

Îndatoriri ale elevilor la școală
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Proiect - Școala, prietena mea
Argument:

Suntem într-o perioadă critică, efectele pandemiei

si a scolii on - line au produs efecte serioase in

randul copiilor, foarte multi nu mai sunt interesați
de scoala,  mulți copii din mediul rural au abandonat

scoala, sau sunt pe punctul de a o face. Elevii

trebuie  sa-si gaseasca motivatia si bucuria de a

merge in fiecare zi la scoala. Prin implicarea ta în
acest proiect putem încerca să prevenim

abandonul școlar.

Scopul proiectului:

valorizarea si promovarea instituției de învățământ

în care înveți

Cerința (la alegere):

Scrie 10 motive pentru care mergi la școală
Construiește macheta în miniatură a școlii

Adună informații despre Ștefan Odobleja 

Scrie reguli pe care le respectăm la școală

   Reclamă pentru școala mea

   Școala este un aspect important din viața
noastă, fie că ne place sau nu. Școala ne învață
multe lucruri esențiale. Iată 10 motive peentru

care merg la școală:

-Pentru a învăța.

-Pentru a socializa

-Pentru a mă putea angaja undeva decent când

cresc mare

-Pentru că este obligația mea legală
-Pentru a deveni un om educat

-Pentru a fi disciplinat

-Pentru că unele materii îmi plac

-Pentru a mă simții bine în pauze

-Pentru a-mi exersa creierul

-Pentru a dobândii abilități folositoare

IFTIMIE ALEXANDRU
clasa a VI-a D

   REGULI DE RESPECTAT LA SCOALA

La scoala trebuie sa respectam urmatoarele

reguli:

-sa ne respectam colegii si profesorii

-sa nu ne batem,sa ne intelegem

-sa nu facem glume despre colegi daca ei nu

sunt de acord

-sa venim intr-o tinuta cu urmatoarele

culori:alb,gri,bleumarin,negru

-sa nu pornim un conflict sau sa il continuam

-sa nu distrugem bunurile scolii

-sa nu aruncăm gunoi in clasa sau in scoala

-sa nu utilizam telefonul mobil in timpul orelor

Cateva reguli de respectat pentru scoala

online:

-sa tinem camera si microfonul deschise

-sa nu facem altceva in timpul orelor online

-sa nu ne uitam pe internet sau sa vorbim la

telefonul sau prin mesaje in timpul orelor online

-sa fim prezenti la toate orele chiar daca

suntem online.

GHEORGHE TUDOR
clasa a VI-a D

CIUTACU DANA ,BARBULESCU
VLAD   clasa a VI-a B
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Proiect - Școala, prietena mea
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Țeican Iulia Letiția   ,   Voinea Maria-Alexandra       clasa VII-A

WEINER ANDREEA    VI-C

TEODORESCU NICHOLAS CEZAR   V-BSERBAN ELENA RAISA   V-B

IANCU ALESSIA  V-B
CIUCA MAYA , BODE BIANCA   V-B



Proiect - Școala, prietena mea

MANDRUTA STEFAN, ZAMFIR ROBERT, RADU LUCA,
DICU DAVID    clasa a VI-a B

● Mie îmi place să merg la școală, deoarece:

1. Mă întâlnesc cu prietenii și cu colegii;

2. Putem socializa și ne confruntăm în păreri și idei;

3. Ne vedem cu doamnele profesoare și cu domnii

profesori, majoritatea fiind foarte simpatici și buni

cu noi;

4. Ascultăm explicațiile la temele predate, pe viu de

la profesori;

5. Ne jucăm în pauze;

6. Putem face schimb de jocuri fizice și electronice;

7. Facem sport pe teren sau în sala de sport;

8. Suntem la curent cu ce se întâmplă în clasă și în
școală;

9. Mai ieșim și noi din casă;

10. Când primim note, ni se trec și în carnetul de

note, personal.

●ȘTEFAN ODOBLEJA:

1.S-a născut la 13 octombrie 1902, la Valea

Izvorului, Județul Mehedinți;
2.A fost medic militar, scriitor român, filozof și

părinte al ciberneticii;

3.Ștefan Odobleja a fost ales membru post-

mortem al Academiei Române, în anul 1990;

4.Și-a publicat operele fundamentale la Paris, în
Franța, în limba franceză, pe care o vorbea fluent;

5.Trei licee îi poartă numele: în Turnu-Severin,

Craiova și București; Satul natal, o stradă și Spitalul

Militar din Craiova, îi poartă, de asemenea, numele;

6.A decedat la 4 septembrie 1978;

7.Opere : ”Psihologia consonantistă și cibernetica”

               ”Metodă de transonanță toracică”

               ”Fonoscopia”, etc.

●MACHETA ȘCOLII:

●REGULI DE COMPORTAMENT LA ȘCOALĂ:

1.Să respectăm școala și profesorii;

2.Să păstrăm ordinea și disciplina în școală;

3.Să avem grijă de bunurile școlii;

4.Să ne însușim cunoștințele predate;

5.Să ne manifestăm civilizat și cu demnitate;

6.Să fim curați și ordonați;
7.Să păstrăm ținuta (uniforma școlară) îngrijită și

curată;

8.Să participăm la acțiunile de colectare a

deșeurilor și de promovare a mediului curat și

igienic;

9.Să respectăm regulile de igienă și sanitaro-

epidemiologice.

10.Să fim cuminți, să ne respectăm colegii și să-i

ajutăm, la nevoie. 

PATRASCU CEZAR RARES
clasa a VI-a D
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Omagiu lui Ion Creangă
 Cu o minte luminată,

Hotărât sa facă artă.

Intr-o lume foarte larga

Cunoscut ca Ion Creanga.

In 37' s-a nascut,

Povestitorul ne-ntrecut

Caci el a scris pentru copii,

Povestioarele hazlii.

In 74' publica,

''Nu lucrezi , n-ai ce mânca''

Opere în ''Convorbiri''

Ce vor rămâne amintiri.

În 75 s-a cunoscut,

Cu Eminescu , cel știut

Și în Junimea el intra,

Cu tot ce-a scris , cu tot ce-avea.

Amintirile-l cuprind,

Din fiecare povestind:

''Mărioara cea zgârcită''

Soacra cea fără de frică.

El multe a scris,

A fost de fală
Cu-al lui Păcală și Tândală
Și pupăza pe-o dugheană.

Moșnegi cu fete și feciori,

Harap și Cuza , luptători,

Capra și cu iezii ei,

Pisica cu motocei.

Multe hopuri a trecut,

Le-a îndurat cum a putut.

Cu Eminescu tot vorbea

Ca să-i aline durerea.

Dar 89 s-a grăbit,

Amândoi s-au prăpădit

Și-n urma lor ei au lăsat,

Opere de neuitat.

''A fost , a fost

Că de n-ar fi fost

Nu s-ar povesti''      

       Vlad Geampalia
 clasa a VII- a A   

  România sărbătorește Ziua Culturii

Naționale la 15 ianuarie, data de naștere a

geniului  Mihai Eminescu.

 Vlad Geampalia din clasa a VII - a A ne-a

încântat cu  o poezie minunată creată de el în
onoarea marelui poet publicată în primul

număr al revistei Caleidoscop anul trecut.

  Cu ocazia Zilei Culturii Naționale 2022 vă
publicăm poezia prin care Vlad îi aduce un 

 omagiu lui Ion Creangă.

Recunoscut datorită măiestriei basmelor,

poveștilor și povestirilor sale, Ion Creangă
este considerat a fi unul dintre clasicii

literaturii române mai ales datorită operei

sale autobiografice Amintiri din copilărie.

                                                                                 prof. Ana-Maria Gagniuc
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ALEXANDRU IOAN CUZA - DOMNUL UNIRII

Mândruță Ștefan - clasa VI- B

    Unirea Principatelor Române, săvârșită prin alegerea

aceluiași domn în Moldova, la data de 5 ianuarie, și în Țara

Românească, la 24 ianuarie 1859, a consfințit dorința de

veacuri a poporului român de a trăi împreună, ”toți cei de-un

neam și de-o limbă, din teritoriul vechii Dacii”.

 Prin acest act istoric măreț, care marca nașterea României

moderne, reînvia iarăși visul împlinit al marelui domn

unificator, Mihai Viteazul, de la 1600,  unirea celor trei Țări

Române.

  Personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza a avut un rol esenţial

în desăvârșirea Unirii și în modernizarea noului stat

românesc. 

  Propunerea ca Alexandru Ioan Cuza să fie ales ca Domn al

Moldovei s-a transformat în dorință strigată de popor la

București, și avea ca temei popularitatea internă și externă
de care se bucura, patriotismul și iubirea de neam, ideile

progresiste pe care le insufla în cercurile unioniste ale

vremii. 

  Alexandru Ioan Cuza poseda o educație europeană de

excepție, atât din familie, cât și din școlile parcurse.

Obținuse diploma de bacalaureat în litere la Sorbona în 1835,  

cu calificative lăudabile, studiase Facultatea de drept și

științele războiului la Paris, apoi în Academia Mihăileană de la

Iași, era colonel în Oastea moldoveană, iar din 1858, ministru

de război al Moldovei, pe timpul domniei Prințului Grigore

Alexandru Ghica, și reprezentat al orașului Galați în divanul

ad-hoc de la Iași. 

Calitățile sale de om integru și onest, de ofițer demn și

dinamic, doritor de dreptate și adevăr, au făcut ca Alexandru

Ioan Cuza să fie iubit de oștire și de popor, și acceptat de

clasa politică conservatoare.

   Domnia de șapte ani a Măriei Sale Cuza Vodă a avut o

intensitate și o valoare istorică fără seamăn, pentru

România. Reformele lui Cuza erau de neconceput pentru

partidele din țară și pentru marile puteri ale epocii.

 Acele reforme au deschis calea României moderne

contemporane. Reforma administrației și a statului, reforma

fiscală, reforma învățământului, reforma oștirii, reforma

religioasă, reforma electorală, reforma justiției, o nouă
Constituție, au contribuit la bunăstarea poporului și la

modernizarea țării.

   În 1859, marea majoritatea a românilor erau ţărani lipsiţi de

educaţie și săraci. Alexandru Ioan Cuza, sprijinit de noua

clasă politică reprezentată de mica boierime românească,

conștientă de necesitatea unui stat puternic, a realizat

reformele radicale prin care au crescut drepturile ţăranilor

români. 

   Reforma agrară reprezintă ceva ce nimeni nu ar fi

crezut vreodată că se va face: ţăranii români au primit

pământ ca să îl poată lucra, să își întreţină familiile

numeroase. Cea mai mare parte a pământurilor Ţării

erau la acel moment în posesia bisericilor străine. Cuza

este cel care a naţionalizat acel pământ și l-a repus la

dispoziţia și folosinţa românilor. Prin Legea rurală din

14 august 1864, peste 400.000 de familii de țărani au

fost împroprietărite cu loturi de teren agricol, iar

aproape alți 60.000 de săteni au primit locuri de casă
și de grădină. De aceea în casele  țăranilor români se

găsea adesea poza lui Cuza Vodă pusă lângă icoanele

la care se rugau. 

    Domnitorul Cuza a înţeles că salvarea stă în educaţia
românilor și a făcut școli și universităţi în care românii

să înveţe. A fost dată legea pentru obligativitatea

învățământului primar și au fost înființate primele

universități din țara noastră, respectiv cea de la Iași în
1860, care azi îi poartă numele, și cea de la București în
1864. Au fost aduși cei mai buni specialiști din afara

ţării ca să îi înveţe pe români cum să construiască și să
se instruiască. Se înființează Școala Națională de Arte

Frumoase, la București, la conducerea căreia este

desemnat Theodor Aman și este inaugurată, în
premieră, o Școală de Medicină Veterinară. 

   Apoi au fost elaborate și promulgate Legea

contabilității, Legea consiliilor județene, Codul Penal și

Legea instrucțiunii publice, precum și crearea

Consiliului de Stat.

  Tot în această perioadă a fost organizată și armata

națională.

  În septembrie 1865, Alexandru Ioan Cuza a acordat

companiei engleze Barkley-Stanisforth construirea

liniei ferate București-Filaret-Giurgiu (fiind calea cea

mai scurtă care lega capitala țării cu Dunărea și astfel

cu restul lumii).

 În această perioadă se construiește spitalul ”Noul

Pantelimon”, sau ”Colentina”, și se înființează Serviciul

Poștei Române. Odată cu adoptarea la 1 ianuarie 1865
a Legii telegrafo-poștale a fost reglementat și statutul

propriu al personalului, apărând primele uniforme în
cadrul Poștei Române. În același an este introdus

serviciul abonamentelor prin poștă la presa din țară și

străinătate precum și organizarea serviciului de poștă
rurală care asigura legătura între comune.

 Toate acestea au definit domnia Domnului Cuza ca

fiind deosebit de curajoasă, modernă și progresistă.

„Mica Unire”
 24 ianuarie
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Cu drag , 
                                                                       STAN  CLAUDIU  GABRIEL, Clasa aV a C 

                                                                             Prof. îndrumător: TEONICA CHIŢA 

Dragă Nică,

         Îţi scriu pentru că te admir foarte mult și îmi place să iţi citesc toate întâmplările

tale și poznele pe care le-ai făcut. Eu mă numesc Claudiu și am 11 ani. Pot să iţi spun

că am citit toate apecierile care s-au scris despre tine și cred că mă pot numi fanul

tău. Dintre toate năzbâtiile pe care le-ai făcut, cel mai mult m-a impresionat

întâmplarea cu scăldatul în râu. Nu-mi vine nici acum să cred, după luni de zile în care

ţi-am citit cartea, că mama ta te-a descoperit,te-a urmărit ca „un spion”și, până la

urmă, ţi-a plătit cu „aceeași monedă”. 

        Știu că nu ai avea de ce să citești scrisoarea aceasta, a unui a cititor necunoscut

și că, ai putea-o lăsa să se prăfuiască pe un ultim raft dintr-o bibliotecă veche, dar

știu sigur că tu nu ești așa. Admir la tine curajul de care ai dat dovadă atunci când a

intrat în încurcătură, demnitatea cu care îţi porţi pe umeri vina, chiar și dacă află tot

satul și amuzamentul tău cu care îi scoţi pe toţi din tristeţe. Nu cred că există un

copil care să nu fi citit măcar o întâmplare de a ta și să nu-l fi impresionat. De fiecare

dată când îţi citesc cărţile, poznele mă impresionează din ce în ce mai mult. Citesc

despre tine, dar, parcă mă văd pe mine, în oglindă. Acest lucru, mă face să îmi pun

multe întrebări...Oare, cum poţi, de fiecare dată, să îţi păstrezi demnitatea, chiar

dacă ai făcut cea mai mare poznă din viaţa ta, care te-a costat foarte mult? Cum faci

mereu ca mama ta să te iubească la fel de mult după fiecare poznă, chiar dacă nu au

trecut nici măcar 5 minute de la aceasta? Și, oare cum îi faci întotdeauna și pe

ceilalţi să fie părtași și complici la poznele tale? Pentru asta te admir foarte

mult...Te-aș sfătui să rămâi întotdeauna așa și să nu te schimbi, pentru că tu ai fost,

și vei rămâne cel mai poznaș, cel mai isteţ și cel mai drăguţ „erou”al meu, și al

oricărui copil căruia îi plac aventurile...

         Mi-aș dori să mai fiu și eu un copil,ca tine și să pot din nou să „zburd”ca un

fluture din floare în floare, fără să mai îmi port de grijă, să simt permanent că mama

este lângă mine și că mă va scoate din orice încurcătură aș intra. Aș dori să rămân și

eu ca tine, un personaj principal și important în memoria oamenilor, dar și într-o carte

cu file vechi și prăfuite ...

          Poate îmi vei răspunde într-o zi și, sper din tot sufletul, ca aceasta să nu rămână
pentru tine doar o simplă scrisoare…

Scrisoare către Nică – din “Amintiri din Copilărie”, de
Ion Creangă.

                                                                2 februarie 2022, BUCUREȘTI
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 Cu drag,
CIOBAN  SOFIA , CLASA a V-a C

LICEUL TEORETIC  „ŞTEFAN ODOBLEJA” 
Prof. îndrumător: TEONICA CHIŢA 

Dragă Nică,

                                            București, 3 februarie 2022
 

                    Îţi scriu astăzi și, deoarece  tu nu mă cunoști, dă-mi

voie întâi să mă prezint: mă numesc Diana, locuiesc in

București și învăţ în clasa a V a C la Liceul Teoretic Ștefan

Odobleja, sector 5, București.

       Am citit cu ceva timp în urmă despre copilăria ta și m-am 

 hotărât să îţi scriu să îţi povestesc despre copilăria mea.

         Poate  nu o să-ţi vină să crezi , dar astăzi noi nu mai

umblăm desculţi și în costum popular, ci suntem „ înnebuniţi”
să purtăm doar haine de „firmă”.

            Noi nu mergem la scăldat în apa curată a râului, așa cum

făceai tu, pentru că de cele mai multe ori apa e murdară și

preferăm piscina, unde, evident, mergem cu mașina, nu pe jos!

                  Noi nu suntem treziţi de cântecul pupezei pe care, fie

vorba între noi, nu l-am auzit niciodată, ci doar de alarma

telefonului mobil.

              Cât despre cireșe, noi nu ne urcăm în pom să le culegem

și să ne bucurăm de gustul lor proaspăt și aromat , le

cumpărăm de la piaţă sau de la supermarket(fără gustul și

aroma de altădată). Cred că unii dintre noi, cei care trăim la

oraș nu am văzut un cireș înflorit numai în poze (pe internet,

evident).

            Mi-am dat seama că ţi-am povestit despre  niște lucruri

care, sunt convinsă, nici nu știi ce sunt: telefon mobil, piscină,

internet, supermarket. Ele au fost inventate penrtu a ne ușura

viaţa, cel puţin așa se zice.

            Gândindu-mă la bucuria și plăcerile copilăriei tale,

comparându-le cu cele ale copilăriei mele, nu pot să nu îmi pun

întrebarea: care dintre ele este mai frumoasă?

             În încheiere, îţi transmit rugămintea ca, în cazul în care

tu ai răspunsul la întrebarea mea, să mi-l scrii și mie să vedem

cum putem face ca toţi copiii din lume să aibă parte de cea mai

fericită copilărie. 

                                      

Scrisoare către Nică 
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 Cu drag,
                David Stănică, CLASA a V-a C          

Prof. îndrumător: TEONICA CHIŢA 

                                    Dragă Harap Alb, 

     Vreau să îți spun, în primul rând, că sunt un mare fan al

tău! Ești eroul meu favorit din copilărie. Ai fost ca un

supererou al lumii vechi! De aceea, îți scriu această
scrisoare, pentru a-mi exprima recunoștința pentru

lucrurile pe care le-am învățat de la tine.

        La fel ca în filmele cu supereroi , tu ești curajos,

modest, generos și știi să îți faci prieteni. Ai trecut prin tot

felul de probe grele prin care un om obișnuit nu ar fi putut

trece și le-ai depășit pe toate cu success.

     Să nu crezi că am uitat de prietenii tăi: Gerilă, Flămânzilă,

Setilă, Ochilă și Păsări-Lăți-Lungilă. Trebuie să recunoști că
au fot prieteni de nădejde! Chiar ai niște prieteni buni, așa

amici mi-aș dori și eu!

      Din povestea ta eu am aflat că, pe lângă oamenii buni,

întodeauna va exista un ,,Spân‘‘ care să ne puna bețe-n

roate, iar cel mai bun lucru de facut, chiar daca pare că
avem nevoie de ajutorul său,  ar fi sa il ignoram, pur si

simplu , să nu ne aliem cu el!

     Motivul real pentru care îți scriu această scrisoare este

că încă mai avem nevoie de supereroi ca tine! Umanitatea

este expusă în fața pericolelor: saracia, foametea, lipsa de

apă, frigul și războiul. Sunt sigur că tu și prietenii tăi ați
putea termina cu toate acestea!

  Bineînțeles că șase oameni nu sunt destui pentru a opri

tot haosul....

                     Numai de ne-am putea întâlni, ce bine ar fi!                          

      Dar eu știu că vremea poveștilor a trecut și că acum e

vremea supereroilor adevarați. Sunt sigur că lumea asta

mare este plină de astfel de viteji, gata să salveze planeta.

Iar dacă nu găsim unul, atunci noi, copiii,  am putea fi viitorii

supereroi!                                                          

                   

 Scrisoare către Harap-Alb
                                               București, 3 februarie 2022
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Cu toată dragostea,
                                                   TĂNASE GEORGIANA, CLASA a V-a C   

                                                                            PROF. Îndrumător: TEONICA  CHIŢA
 

                                    Dragă  Nică,

                                                                                                                                  

           Sunt câţiva ani de când cartea lui Ion Creanga

„Amintiri din copilarie”, care descrie cu atâta farmec

întâmplările copilăriei tale, ocupă un loc de cinste în
biblioteca și în inima mea.

          Plăcerea lecturării acestui volum, precum și

minunata prezentare făcută la școală de doamna

profesoară de limba română au făcut din tine

personajul meu preferat. Și cum să nu fie așa, când

în fiecare vacanţă merg în judeţul Teleorman, la

casa bunicilor mei, unde, împreună cu copiii de

vârsta mea fac și eu năzdrăvănii asemănătoare. Nu

degeaba s-a spus despre această carte că prezintă
„copilăria copilului niversal”. Mă regăsesc în ea

adesea!

          De fiecare dată când ajung în sătucul dintre

dealuri, petrec multă vreme în grădina care

întruchipează pentru mine un mic paradis al

copilăriei. Vara, când cobor panta ce duce spre

micul zăvoi de pe malul râului, aud chiotele vesele

ale copiilor care se bălăcesc la cotul apei și parcă
văd în faţa ochilor scena în care și tu mergeai la

scăldat. Lanul de porumb din apropiere, cu frunze

foșnitoare, ascunde parcă fuga ta spre casă, după
ce mama ta, Smaranda, îţi luase hainele de pe malul

râului .                                                      

          Iarna, nu trece nicio vacanţă fără să merg la

colindat împreună cu copiii din vecini. Se-ntâmplă,

uneori, să ne mai latre cîinii la vreo casă și să fugim,

gramadă, împiedicându-ne prin așternutul pufos de

zapadă, iar dacă întâmplarea se repetă, ajungem pe

la casele noastre aproape transformaţi în oameni

de zapadă, dar într-o clipă ne încălzim lângă soba

fierbinte și-n jurul mesei încărcate de bunătăţi.

 Scrisoare către  Nică
                       4 februarie 2022, București
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                           Dar ce frumos e-n vacanţa
de Paște! Zăvoiul din vale devine un loc

magic în care din caiși se cerne calda și

înmiresmata ninsoare a florilor albe.

  Cântecul pupezei nu mai contenește și-

mi amintește cu drag de pupăza din teiul

humuleștean, numai că pe mine nu mă
mai trezește numeni să merg cu

noaptea-n cap la școală! Alte vremuri,

alte obiceiuri! Copilăria e minunată
oricând și pretutindeni, căci ea e vârsta

fericită a jocului și a lipsei de griji!

        Totuși, pe măsură ce trece timpul,

precum albinele ce roiesc prin livada

însorită în luna lui Florar, alte gânduri îmi

dau năvală.Va sosi vremea alegerii unui

drum în viaţă, iar eu, de mic m-am hotărât

să devin om de știinţă. Voi lăsa în urmă
jocul și jucăriile copilăriei. Mă așteaptă
examene grele!

        Dar, oricât voi trudi, sunetele naturii

îmi vor aduce, din când în când, cu

siguranţă, ecouri din însorita mea

copilărie și din minunatele tale „Amintiri

din copilărie”, ecouri care îmi vor lumina

sufletul și mă vor face să depășesc

dificultăţile cu zâmbetul pe buze. Iată de

ce, încă de pe acum îţi mulţumesc pentru

creațiile tale, care ne-au încântat

copilăria și îţi scriu, plin de recunoștinţă,

aceste rânduri.
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I S T O R I E

 

          Mai există vânturi ce spală
                  Șindrila tăcută din case bătrâne

                                      Trăirea lor dreaptă, egală
                                      Există, păstrează, rămâne.

 

                                      Mai există stâlpi nepătaţi
                                      De asprimea culorii amare

                   Ei poartă pe umerii lor încrustaţi
                                     Strălucirea stelei polare.

                                     Ca-ntr-o istorie rămasă
                       Noi vorbim azi prin stâlpii de casă.

PAGINI DE POEZIE

CLASA a VII-a C

poezii scrise de
CORLAN ALEXANDRU

   Prof. îndrumător: 
      TEONICA  CHIŢA

CÂND  DIMINEŢILE

 

Când dimineţile au început să soarbă
                         Soarele tolonit în pridvor,

                         Aerul zgâria prin iarbă
  Gândurile ce mă neliniștesc și mă dor.

 

 

                           O liniște pe umeri mi s-a-nzăpezit

                           Din ochiul fântânii mult și subţire

                           Se scutură izvorul repezit

                           Și arborii pentru o adâncă iubire.

DAŢI-VĂ  MÂINILE,  PĂMÂNTENI

                                      Popoare!

             Nu vă însemnaţi hotarele cu

                                      Acizi tari

                                      Lăsa-ţi pământul-

                                      Nu-i otrăviţi sângele!

               Crestaţi-i mai bine venele cu

                                      Pluguri

                                      Să iasă din ele

                                      Lanuri de grâu și de flori

                                      Oameni!

                                      Nu vă închideţi cu garduri

                                      Masive de fier

                      Lăsaţi pământul să respire soare-

                                      Nu-l ucideţi cu umbră
                                      Trimiteţi mai bine copiii

            Să-i pieptene barba de nisip

                                      Cu jocul lor

                                      Daţi-vă mâinile pământeni

                                      Și-mbrăţișaţi  pământul!
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Vino primăvară!

Vino primăvară!

Vino, primăvară,

Nu te amâna, 

Eu sunt altă vară
 Pentru toamna ta,

                                                                     

Vino, lasă iarba

Să o simt sub pași-

Eu sunt încă verde,

N-ai cui să mă lași

Vino înc-o dată, 

 Lasă-mă să-ţi fiu

 Cerul tău de ape, 

 Visul tău târziu.

 Stai doar o secundă,

 N-o să-ţi fiu sfârșit-

 Timpul meu e-o undă
 Care-a înverzit.

 Vino, primăvară,

 Trupul meu ţi-e scară.

 

PAGINI DE POEZIE

CLASA a VII-a C

poezii scrise de
RĂDULESCU  CARMINA

   Prof. îndrumător: 
      TEONICA  CHIŢA

 

COPIL HOINAR

Dacă închid ochii,

Și ascult vantul,

Sărut lumina 

Și gust pământul.

Sorb cu sete din petale,lacrimile florilor

De iubire și de viaţă,de zare

Dor îmi e sa beau lumină,

Ca in clipa care o să vină.

Fericirea să o aflu și eu copil hoinar,

Ca un foc aprins de soare 

Vreau să îmi dea vantul răcoare

 Să mă stingă,

 Să mă aprindă din nou.



    Viața este drumul pe care îl alegi de mic,  pe

care îl urmezi până la capăt. Viața este

tristețe, fericire, pasiune, și amintiri frumoase

și urâte. În acești ani din viață învățăm din

greșeli, făcând alegeri proaste la început.

    Aș putea asemui viața cu un joc pe care îl
joci după regulile tale, trecând peste

obstacolele pe care ți le rezerva așa -  numita

“viață”.

  

 Sporiș Mara Ioana

  clasa a VIII-a C 

 Prof. îndrumător Alina Galer

  DEFINIȚII PERSONALE

1.VIAȚA este rezultatul elementelor,

sentimentelor trăite alături de prieteni,

sentimente ce reies din amintiri, dar și din 

 tristețea provocată de diferite traume care ne

influențeaza viitorul într-un mod bun sau rau.

2.PRIETENIA este ajutorul primit de la alte

persoane, prin loialitate, prin iubire, care ne

influențează cursul vieții până la momentul

desparțirii.

3.CUNOAȘTEREA este evoluția noastră in

căutarea necunoscutului, pornind in aventuri,

descoperind noi idei, luminandu-ne mintea si viața.

  Marcu Marilena 

  clasa a VIII-a C 

 Prof. îndrumător Alina Galer
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Viața
          Pentru că subiectul adus în discuție de

doamna prof. de limba română m-a provocat, o să
scriu și eu câteva cuvinte despre viață, nu o să
încerc  să dau o definiție personală, pentru că, din

punctul meu de vedere, ar fi insuficient.

Ce este VIAȚA? Păi...viața este tot și toate, viața
este lumină dar și întuneric, este veselie și

tristețe, este umanitate, demnitate dar și

cruzime, este suferință și bucurie, este fericire și

iubire, este talent, este prezență, este curiozitate

și ignoranță, este gândire, este putere, este

influență sau subjugare, este sentiment,

moralitate și stăpânire, este superficialitate și

temeinicie, este acțiune, autenticitate, atenție,

profunzime,  dar este și  grijă și inconsecvență,

este ironie, este răutate și bunătate, este joc și

intenție, este naturalețe și înșelăciune, este

oxigen și frumusețe, este uimire și încântare, este

minune, cântec și admirație.

          VIAȚA este o călătorie în timp și spațiu, un

amestec tumultos de trăiri și senzații , o magie a

cosmosului, un tren care merge fără încetare.

Viața.....eu o văd ca pe o corabie, viața este un

copac, este o pasăre, este o plantă, este un

spectacol , este un curcubeu, este culoare, este

artă, este tot ce vedem, tot ce auzim, tot ce

simțim, tot ce iubim, tot ce facem, tot ce gândim,

tot ce visăm, tot ce dorim, tot ce trăim. Asta e

viața! Și așa cum se spune, așa și este - viața

este frumoasă, trebuie să o prețuim. 

           Eu aș scrie poezie, aș construi vieții statuie,

m-aș închina ca la o zeitate, i-aș dărui

nemărginirea, i-aș aduce ofrande, aș onora-o, aș
consacra-o pentru că ea - viața este Dumnezeu.

prof. Ana Gagniuc
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Scenariul jocului de rol

Rol PREZENTATOR

BUNA ZIUA! SUNTEM ELEVI la

Liceul Teoretic Stefan Odobleja.

Suntem aici sa VA PREZENTAM

SCENETA NOASTRA ECOLOGICA

CU O PARTE DIN ELEVII CLASEI a V-

a. Sper sa va placa si sa fiti mai

responsabili atunci cand aruncati

gunoiul,sa aveti grija de mediul

inconjurator.

DACẰ APA E CURATẰ, VIAŢA ne

este  ASIGURATẰ.

ROL Vrajitoarea Poluare 1

 -Azi mã simt nespus de bine!

Am încredere în mine,

Cãci eu sunt o vrãjitoare

Cu putere foarte mare.

Am un nume, o splendoare

Mi se spune “POLUARE”.

Cu bagheta fermecatã
Eu cutreier lumea toatã.

Nimeni nu poate sã facã
Rãu, atật cật sã mã-ntreacã.

Tot ce voi aţi aruncat,

În pãmậnt am adunat

Și atac la suprafaţã
Tot ce îmi apare-n faţã.

Am adus la disperare

Lumea înconjurãtoare!

Natura  

 -Da, afirm cu voce tare

Cã nu am dușman Mai mare

Ca aceastã vrãjitoare,

Ce-i numitã “Poluare”!

Sol și apã, aer, toate

Zi de zi sunt poluate.                                      

Sceneta Protecția mediului - clasele a V- a                    

 Bolnav 1    

-Chiar și azi m-am întrebat:

Oare ce s-a întậmplat

Și de unde tot apare

Cậte-o boalã rarã, care

E așa de-nverșunatã,

Cã nu poate fi tratatã?

Boli mai vechi de ce sunt oare

Tot mai neîndurãtoare?

Nici la plante și-animale

Parcã nu mai sunt normale!

Poluarea   2

 -Eu vã fac sã pãtimiţi!
Nu cumva sã-mi mulţumiţi,
Cã n-aș reuși nimic,

Dacã voi, mãcar un pic,

Pe oriunde vã aflaţi,
Nu aţi vrea sã m-ajutaţi.
Eu am forţã de atac

Dacã-mi faceţi voi pe plac!

Rậul Poluat 

-Multã dreptate mai are

Vrãjitoarea Poluare!

Dupã cum aţi remarcat,

Eu sunt Rậul Poluat.

Nu știu dacã v-aţi gậndit

Cật sunt eu de necãjit,

Cãci în apa mea curatã
Permanent e aruncatã
Vreo substanţã ce provine

De prin fabrici și uzine,

Chiar și din gospodãrii,

Toxice substanţe… mii.              

BUZATU IOANA RAISA
CLASA V-D

ANTON ANA ARIANA   CLASA V-D
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Sceneta Protecția mediului - clasele a V- a                    
 Lacul Poluat 

-Și în mine-s deversaţi
Cadmiu, plumb, mercur, fosfaţi,
Nichel, arseniu, fenoli

Și-alţi aducãtori de boli.

Însã oamenii adunã
Și deșeuri. Împreunã,

Sunt acestea aruncate

Și în ape-nvecinate,

Care, astfel murdãrite,

Nu mai pot fi folosite.

Oamenii ce murdãresc

Singuri chiar se pedepsesc.

Poluarea 2 

-Ei vã fac nefericiti,

Copilașii mei iubiţi!
Ei sunt foarte sãritori

Și m-ajutã deseori.

Plumbul     

-Eu sunt Plumbul cel faimos,

Pentru cã-s periculos.

Cauzez, precum se știe,

Foarte gravã anemie.

La rinichi, stomac, eu fac

Rele multe, cãte-mi plac.

Am un colosal succes

Pentru cã eu am ales

Ca o ţintã de atac

Sistemul nervos și fac

Fel de fel de leziuni,

Chiar și la copiii buni.

Tot ce mintea dirijeazã
Mult se deterioreazã.

Pot reduce foarte tare

Și puterea de-nvãţare.

 Amoniacul

- Mã numesc Amoniac! 

Sã ucid, sunt maniac,

Însã nu sunt vinovat

Cã-s în ape semnalat.

Eu adesea mã ivesc,

Și atunci cậnd nu doresc!

Din gunoaie aruncate,

Ce-s de ape reciclate,

Se ivește-ngrozitor

Gazul cel otrãvitor,

Ce-i amoniul și, astfel,

Mã ivesc și eu, din el.

Așadar, voi mã creaţi,
Cậnd gunoaie aruncaţi.
Deci, sunteţi cei vinovaţi.
De aceea, meritaţi
Multe boli sã suportaţi.
Singuri, voi vã condamnaţi.
Dar mai sunt sacrificate

Vietãţi nevinovate,

Mor și oameni corecţi, care

Nu provoacă poluare.

Poluarea 3

-Vãd cã ești un trãdãtor

Și vorbești acum ușor

Contra celor ce, se pare,

Fac un ţel din poluare.

Dragii mei, sã știţi voi bine

Cã eu am pe lãngã mine

Ajutoare…sute, mii,

Chiar destul de mulţi copii!

Dar acum v-am prezentat

Pe aceia care-au dat

Apelor o poluare

Cu succes ceva mai mare.

 Dunãrea 

 -Plante, resturi adunate

De prin curţi,  hậrtii uscate,

Ambalaje, multe sparte,

Chiar și animale moarte,

Sunt în apã aruncate.

Noi le descompunem foarte

Greu și, din acest proces,

Se întậmplã foarte des

Sã rezulte-o cantitate

De amoniu, care poate,

Ea, la rậndu-i, sã omoare

Plante și vieţuitoare.

În acest proces dispare

Și o cantitate mare

De oxigen. Ca urmare,

Apele-s otrãvitoare.

Oxigenul 

-Cam aproape-n orice loc,

Parcã simt cã mã sufoc.

Zi de zi mã tot rãresc,

Greu mai supravieţuiesc!

Cật de fericit eram

Cãnd și eu contribuiam

Ca un ingredient sfậnt

Pentru viaţã, pe Pãmậnt!

Azi, mã simt epuizat,

Tot mai mult solicitat

Poluanţi sã descompun.

Pentru cã vreau sã fiu bun,

Lupt ca sã-i anihilez.

Astfel mult mã neglijez.

Cu durere eu vã zic:

Zi de zi mã fac mai mic!
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Sceneta Protecția mediului - clasele a V- a                    
 Apa Subteranã 

-Și eu multe pãtimesc,

Pentru cã mereu primesc,

Tot de oameni aruncate,

Din otrãvuri, mare parte.

Ușurel, se infiltreazã
Și așa mã polueazã.

Pot apoi și eu, ușor,

Ca, prin apa de izvor,

Prin fậntậni, canalizare,

Prin orice utilizare,

Chiar și dacã nu doresc,

Vietãţi sã otrãvesc.

Bolnav 1

– Trebuie sã nu uitãm

Cậţi microbi eliberãm.

Cậnd noi apa folosim,

Iar cu ei ne pricopsim.

Ecologist 1

-Uneori n-avem habar

Cật de multe boli apar

Pentru c-am utilizat

La bãut sau la spãlat

Apa ce-a fost infectatã
Cu mizerie-aruncatã
De acei ce nu gậndesc

Ce mult rãu pricinuiesc.

Bolnav 1

 -Astfel sunt alimentare

Toxiinfecţii, de care

Uneori cu greu scãpãm,

Numai dacã ne tratãm.

Foarte des e întậlnitã
Cunoscuta hepatitã.

 Ecologist 1

-În  același fel, se știe,

Facem și dizenterie.

Bolnav 1 

-Toate-s greu de suportat.

Uneori s-a întậmplat

Cã bolnavul a murit,

Pentru cã n-a reușit

El sã fie-nvingãtor.

Și nu e deloc ușor,

Dupã ce te-ai infectat,

Sã rãmậi nevãtãmat.

Bolnav 2     

Vine pansat la un  picior,

șchiopãtậnd.

-Au!…Au!…

Foarte greu, dar am venit

Sã vã spun ce-am pãtimit.

Ieri, fiind o zi cu soare,

Am plecat, un grup mai mare,

La un iaz. Aici erau

Tineri mulţi, ce se distrau.

Unii, plini de voioșie,

Înotau cu voinicie.

Dat mi-a fost sã nu am parte

De momente minunate.

Cậnd în apã am intrat,

Într-o sticlã m-am tãiat.

Ea fusese aruncatã.

În pãmậnt fiind fixatã,

Apãrea ca un cuţit
Lat și bine ascuţit.

Ecologist 1 

-Apa care-i poluatã

Bine trebuie filtratã
Și apoi dezinfectatã,

Ca sã fie consumatã.

Încercaţi sã socotiţi
Ce mulţi bani sunt cheltuiţi,
Timp și cãtã energie,

Care ar putea sã fie,

Chiar și parţial, reduse,

Dacã n-ar mai fi expuse

Apele așa de tare

La cumplita poluare!

Banii economisiţi
Ar putea fi folosiţi,
De exemplu, sã facã
Parcuri și locuri de joacã.

Ecologist 3

- Cred cã foarte bine-ar fi

Dac-am economisi

Apa bunã de bãut.

Ar mai fi un început

Bine dac-am folosi

Robinetul zi de zi.

Dacã el s-a defectat,

Negreșit, imediat

Trebuiue el reparat.

Folosind pentru spãlat

Și-n grãdinã, la udat,

Apa ce s-a adunat

De la ploaie, într-un vas,

Apa bunã a rãmas.

Astfel sigur reușim

Apã sã nu irosim.

Ecologist 1

- Apã economisim

Și atunci cãnd folosim
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 Nu furtun, ci o gãleatã,

La  mașina ce-i spãlatã.

Tot la fel de bine-ar fi

Sã folosim “apa gri”,

Care este colectatã
Din aceea consumatã
La spãlãri. E reciclatã,

Apoi direcţionatã,

Prin conducte și canale,

Spre nevoi mai speciale.

Ecologist 2 

-Ei, stimatã Poluare,

Tot așa te crezi de tare?

Multe ace, la un loc,

Și-a gãsit al tãu cojoc!

Tot mai tare ne dorim

Nici mãcar sã te zãrim

Și, oricật ai sã insiști,

Prea mult timp n-ai, sã exiști!

Toţi:  

 -Rãul ce s-a întậmplat

Ar putea fi reparat,

Cãci noi foarte bine știm:

Împreunã reușim!

Vrãjitoare Poluare,

Nu mai ai nicio scãpare!

 POVESTITORUL

Pentru cã din lumea toatã
Grabnic fi-vei alungatã.

Știm cã foarte mult dorești

Terra sã o stãpậnești,

Dar va deveni iar sfậnt

Tot ce-i VIAŢẰ pe Pãmậnt!

Apã, aer, sol și toate

Ce sunt astãzi poluate,

Tot ce Dumnezeu ne-a dat,

Încã poate fi salvat!

Astãzi noi am învãţat:

Vremea e de reparat

Rãul care-a reușit

Mediul de-a îmbolnãvit!

PLANETA NOASTRĂ -VIITORUL NOSTRU 
       Our planet, Our future            

FILIP MARIA CATALINA       
  CLASA V-D

MANOLACHE DARIA MARIA    
   CLASA V-D BARBU EVA MARIA    CLASA V-D
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  PARASCHIV ANA SOFIA  
   CLASA V-A



 Proiect-Expoziția de monedă din școala mea

Clasa a V-a B

Clasa a VII-a C

Clasa a VI-a B

Clasa a VI-a A
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Activități la clasă de Ziua Națională a Lecturii

 Prof. Mariana Voinea

Ziua Națională a Lecturii este un

eveniment special creat pentru a aduce

conștientizarea importanței lecturii în
viața elevilor. Este o zi grozavă pentru a

le arăta copiilor că lectura poate fi

distractivă, plină de satisfacții. 
Cu ocazia acestei sărbători, îi ajutăm pe

elevi să dezvolte o pasiune pentru cărți
bune și lectură, deoarece este una

dintre cele mai eficiente metode de

învățare.

În cadrul orei de limba și literatura

română, elevii Liceului Teoretic „Ștefan

Odobleja” au citit și au găsit cele mai

interesante răspunsuri pentru

întrebarea zilei „Ce sunt cărțile?”

Cărțile explorează creativitatea și

claritatea în mintea noastră. 

Fără cărți viața este imposibilă. 

Cărțile joacă rolul important de profesor,

ghid și prieten în viața noastră.

Cărțile ne împărtășesc durerea. Doar

cărțile ne pot simți durerea și fericirea.

Cărțile sunt instrumente de predare

pentru profesori. 

Cărțile sunt mărturia existenței noastre,

vor exista până la sfârșitul acestei lumi.

Cărțile nu mor niciodată. Cred că ele

joacă un rol important în viața tuturor. 

15 februarie
2022
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         Arta digitală, care a purtat la început numele

de artă computerizată sau artă new media, se

referă la arta realizată folosind diverse tipuri de

software specializat, computere sau o mare

varietate de dispozitive electronice. Orice produs

realizat cu ajutorul mijloacelor digitale poate fi

clasificat ca artă digitală, printre cele mai

cunoscute exemple regăsindu-se animațiile,

fotografia, videoclipurile sau picturile digitale. 

         Prima utilizare a termenului de artă digitală a

fost la începutul anilor 1980, când inginerii

informaticieni, alături de unul din primii artiști

digitali, pionieri ai domeniului și anume britanicul

Harold Cohen, au conceput un program de desen

cunoscut sub numele de AARON. Programul care

utilizează o inteligență artificială a fost scris în așa

fel încât putea realiza singur desene mari, originale,

pe foi de hârtie așezate pe podea. De la această
incursiune timpurie în inteligența artificială, Cohen

a continuat să ajusteze programul AARON pe

măsură ce tehnologia devine mai sofisticată. Dar

arta realizată de programul lui Cohen ridică o

întrebare: „Dacă ceea ce face AARON nu este artă,

ce este mai exact și în ce fel, în afară de originea ei,

diferă de „lucru real”?" 

      De aici pornește o dezbatere în lumea artei care

încă nu a atins o concluzie. Poate fi considerată
arta digitală artă „reală?” Cu siguranță! În definitiv,

pentru a fi realizată apelează mai mult sau mai

puțin la aceleași tehnici și abilități creative de care

are nevoie și arta considerată „tradițională”. Scopul

principal al artei este acela de a exprima emoțiile
trăite de artist, este o modalitate de a le da viață,

de a transpune o bucățică din sine în realitate, iar

acest lucru este valabil indiferent de mediul folosit

în final de către artist. Crearea artei digitale de

bună calitate necesită aceeași la fel de mult talent,

originalitate,cunoștințe, efort și abilități ca orice

altă piesă de artă tradițională. Prin urmare, este

corect să spunem că arta digitală poate fi numită
artă „reală”.

prof. Mirela Ursică
      

        Arta digitală poate fi realizată în multe moduri

diferite folosind programe de software și elemente

de hardware variate. Pentru început, totuși, pentru

a crea artă digitală este nevoie de:

O tabletă grafică și un stylus adecvat

Programe software, precum Photoshop, Maya,

3dMax, Clip Studio Paint, Procreate etc. 

Un computer sau un laptop pentru rularea

software-ului

Creativitate, imaginație, puțin talent și muncă din

plin.

   La fel ca arta tradițională, arta digitală este

variată și se împarte în mai multe subgenuri. În
general ea poate fi cel mai ușor împărțită în artă 2D

și 3D. 

Cea mai simplă este grafica 2D, care reflectă
modul în care desenăm folosind un creion și o

bucată de hârtie. În cazul artei digitale imaginea se

află pe ecranul computerului, iar instrumentul cu

care desenăm poate fi un stylus pentru tabletă sau

un mouse. Ceea ce este generat pe ecran pare să
fi fost desenat cu un creion, un stilou sau o

pensulă. Unele din cele mai la îndemână exemplele

sunt ilustrațiile de toate tipurile utilizate în cărți, în
comics, manga.

Ilustrație realizată de Maria Ursică 

(@neythanith_draws)
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prof. Mirela Ursică

Concept pentru personaje din jocul video The Witcher 3

 (https://conceptartworld.com/news/the-witcher-3-wild-

hunt-concept-art/)

Concepte pentru armura

personajului Geralt din Rivia

din jocul video The Witcher 3

 (http://www.gamer.ru/the-

witcher-3-wild-hunt/tri-

novyh-skrinshota-iz-igry-

vedmak-3)

         Elementele de grafică 3D, într-o explicație
cât mai simplă, sunt obiecte modelate cu

ajutorul programelor software, iar mai apoi, după
ce se adaugă, după caz, detalii și texturi, sunt

aranjate într-o compoziție urmând a fi ulterior

randate sau generate rezultatele finale. În mod

obișnuit, grafica pe computer 2D utilizează
grafica raster ca mijloc principal de reprezentare

a datelor sursă, în timp ce grafica pe computer

3D utilizează grafică vectorială în crearea de

instalații de realitate virtuală imersivă. O posibilă
a treia paradigmă este generarea de artă în 2D

sau 3D în întregime prin execuția unor algoritmi

codați în programe de calculator. Aceasta poate

fi considerată forma de artă nativă a

computerului. Exemple de artă digitală 3D sunt

arta fractală, Datamoshing, arta algoritmică și

arta generativă în timp real.

Arta digitală este aplicabilă în lumea reală în job-

uri precum efecte digitale pentru producții
cinematografice, designul jocurilor video (unde

este poate cea mai mare concentrare de artiști

digitali în roluri precum concept artist, director

artistic, ui/ux artist etc.), design digital, design

web, logo design, imprimări 3D pentru elemente

prostetice și multe altele.



25

REALITATE

 
Mi-ar fi așa de greu,

Să-ți pot spune mereu,

Că sufletul meu e slăbit,

Gândurile mele l-au îngrădit.

Și stă închis între niște gratii

Ce-l strâng și-l sufocă.

Nu are scăpare și nici rezolvare,

Nici acum, nici în altă epocă.

Pentru un timp am crezut

Că în vis te-am văzut,

Într-o amintire te-ai prefăcut

Și nu păreai deloc satisfăcut.

Trecutul nu poate fi uitat,

Însă viitorul poate fi schimbat

Doar dacă nu mă abat

De la a nu mai fi înhibat

De orice ochi holbat.

GEANTĂ THEODORA ALEXANDRA
Clasa a VIII-a B

Provocarea literară:
                   prof. Mariana Voinea

 
Încearcă să creezi o poezie plecând de la

cotidian. 

Scrie pe o foaie 4 detalii despre o amintire a

ta: un om întâlnit pe stradă, un obiect care ți-
a atras atenția, un loc surprinzător, un

sentiment care te-a copleșit cândva. 

Asociază-i o culoare și un sunet. 

Găsește două lucruri care ți-au plăcut și două
care nu ți-au plăcut în cel moment al vieții
tale pe care ți l-ai amintit .

Toate elementele notate pe foaie trebuie să
se găsească în poezia ta. Pune-i un titlu.

Poți însoți poezia ta de o imagine/desen,

schemă etc sau poți scrie poezia ta sub

forma unei caligrame.

Codrul
 

În pădure am pătruns

Într-o zi cu mult soare

Și timid eu m-am ascuns

Dându-i fricii ascultare.

Era liniște în casa vietăților și a lucrurilor fascinante

Prinzând curaj, m-am ridicat

Stând pe loc, eu m-am uitat

La împrejurimile puternic colorate

Cu toate că numai pasările cântau,

Pădurea era plină de viață
Căci locul magic în care eram

Avea pretutindeni o puzderie de verdeață.

Verdele Aprins și liniștea asurzitoare

Îmi lumina judecata convingătoare

Pe când singurătatea și îndoielile înșelătoare

Nu puteau fi mai suparătoare!

Popescu Daniel

Clasa a VIII-a B

Pagini de poezie
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Pagini de poezie

Vara

 de Nicolae Iuliana

 

Stăteam, priveam pe geamul luminat.

Vedeam copaci,

Vedeam copii,

Vedeam cum macii înfloresc.

 

Era o atmosferă caldă,

O zi obișnuită,

Dar o lumină roșie-și făcea apariția nestăpânită.

Țânțarii apăreau din zori,

Și ei nestăpâniți,
Mușcând pe toți cei care se aflau

Pe câmpul verde de smarald.

 

Parfumul dulce al verii se simțea,

Iar vesele rândunelele zburau

Și se adăposteau

Fiindcă noaptea venea.

Clasa a VIII-a B

Descoperiri 

                       de  Miruna Popa

Niciodată nu poți ști pe cine vei vedea pe stradă
Fie el om sau pisic, fie o doamnă c-o umbrelă.

N-ai cum să-ți imaginezi povestea omului din gară
Cu valiza-mprăștiată și cu cu ochelari de soare.

Oare-n ce vagon se urcă?

Chiar nu vei putea ghici când decizi sa-ți amintești

Despre tabăra de schi si despre munții prea neliniștiți.

Nu poți mereu să știi totul, nici nu trebuie să-ncerci

Trebuie doar să te bucuri de ce descoperi zi de zi

Poate fi o floare rară, sau o melodie nouă
Doar tu le vei știi defapt adevărata valoare.

Clasa a VIII-a A

Prof. îndrumător:
Mariana Voinea
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Culorile muzicii

                                            de Ana Timiș

Muzica e stilul meu

Prin ea mă reprezint,

Mă înalță ca pe un zmeu

Ca printr-un mod succint.

Fără ritm și fără bas

Pentru ea sunt mereu as,

Niciodată fără adidas

De vis mereu distras.

Mereu simt că visez

Pe aripile notelor pășesc,

Iubirea pe gânduri o clasez

Cu deznodământ avansez.

Însă revin cu modestie

Prezentând o umbră argintie.

Urmează-ți tot timpul inima,

Fără a o dezarma.

Plăcut impresionantă
Totodată înșelătoare,

Armonia sunetelor, asonanța
Folosind muzica cutreieratoare.

Clasa a VIII-a A

Parcul

                                           de Tache Alexandra

 

Pe o alee luminată
Se vede natura minunată,
Cu pasărele ciripind
Și mulți oameni vorbind.

Dintr-o dată se vede un copac căzând,
Iar păsări zburând. 
Verdele devine neobservat
Când omul este vinovat

Mă uit la copacul căzut 
Și mă supar de necrezut,
Natura devine inexistentă 
Iar omenirea indiferentă

Copii fericiți vin alergând 
Ca să înceapă să parcurgă,
Șotronul desenat pe jos,
Ca să nu fie mai prejos!

  Copilărie

                    de  Ana Stanciu

Pagini de poezie

Prof. îndrumător:
Mariana Voinea
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Școala, așa cum mi-o imaginez eu 

provocare pentru un blog

           Ana Stanciu

 
      Școala, așa cum mi-o imaginez eu, trebuie să aibă
în centrul atenției confortul emoțional al elevilor.

Principalul scop al școlii ar trebui să fie acela de a-i

învăța pe copii să învețe să gândească, iar lucrul

acesta se obține cel mai bine prin discuții libere.

Răspunsurile elevilor nu trebuie să fie întotdeauna

exacte. Elevul nu trebuie să se teamă să greșească.

El trebuie să aibă curajul de a exprima gânduri sau

intuiții chiar dacă acestea nu reprezintă răspunsuri

exacte ci doar aproximații. Multe idei spontane vin

prin discuții libere, prin conversații.
  Școala nu trebuie să le ofere elevilor doar sfaturi și

învățături pe care ei să le învețe și să le reproducă cu

exactitate, ci trebuie să-i facă pe aceștia să-și

păstreze curiozitatea copilăriei. În primii ani de viată,

copiii pornesc de la zero și învață extrem de rapid

limbajul, mersul și descoperă mediul înconjurător. Ar

trebui ca școala să păstreze curiozitatea elevilor pe

care îi primește la o vârstă fragedă și să cultive arta

de a pune întrebări pentru a afla răspunsuri.

  Ar trebui completată rutina cu spontaneitatea care

stimulează imaginația. Nu trebuie să ne temem de

răspunsuri greșite și de nereușite. Copilul, când este

mic învață să meargă după ce a căzut de multe ori.

  Școala trebuie să te pregătească pentru viitor.

Trebuie să înveți cum să citești o carte, să-ți faci

notițe, să-ți pui întrebări, să gândești, să analizezi și

să tragi concluzii.

  Școala este o mare parte din viață și continuă și

după ce ai ieșit demult pe porțile sale. Cum timpul

petrecut împreună cu școala este atât de lung,

trebuie privită cu profunzime și relația dintre oamenii

ei. O relație îți poate influența viața și modul de a

gândi.

  În concluzie, îi invit pe toți, profesori și elevi, să
participe la școala gândului creativ.

Iubire de o vară
                  de Uzun Iana

Prințeso,
Te-am văzut pe bancă-n parc,
Și-am simțit că-n piept nu trag.
M-a lovit o amintire
Atunci când te-am văzut pe tine.

Tu ești ca o piesă rară,
Vreau să te cânt la chitară.
Arzi ca scrumul de țigară 
Așteptând ca el s-apară.

Eu uitându-mă la tine
Parcă aș vrea o întâlnire,
O iubire de o vară
Ca o ultimă țigară.

Mi-a plăcut să te revăd,
Stând în același loc.
Ascultând sunetul păcii
Stabilit de cerul nopții.

Când la tine m-am uitat.
Chipul ți s-a luminat
Cerul s-a întunecat,
Tu pe mine m-ai uitat.
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Domnișoara de la gară

Mara Vasile,

 
Te-am văzut într-o zi la gară,

Stăteai cu o domnișoară,

Amândoi în lumi de-o vreme paralele,

Deși privim aceleași stele

Nu mai părem adevărați

Eram străini,

Dar când ochii ni s-au întâlnit,

Și prima dată când te-am zărit,

De altfel prima mea dată când m-am îndrăgostit,

A fost dragoste la prima vedere,

Și să sperăm că nu la ultima revedere

Te iubesc și te doresc,

Și in viață te primesc,

Dar tot ce trebuie să știi tu,

Este că eu sunt închisă acum,

În teroare și amar,

Pentru că sufletul mi-e pe jar

După un băiat oarecare 

Ce din mireasma de floare 

A ieșit s-a îmbătat,

Din sufletul meu nevinovat

Mireasma era chipul tău 

În grădina vieții noastre 

Răsăriră două astre

Din dragoste fără păcat

Sinceră să fiu,

Nici acum nu te-am uitat.

                              clasa a VIII-a A

O plimbare 

Mara Prună

 
Poteca îngustă,

Dor de amintirea tinereții,
Picioarele noastre

Urmând drumul vietii.

Pașii mei urmându-i calea,

Privirea potrivindu-i starea.

Ochi albaștrii ca marea,

Amintindu-mi plecarea.

Apusul soarelui a cuprins

Orașul rece și pustiu,

Bărci și porturi goale

Cuprinse de frigul ce apare.

Prof. îndrumător:

Mariana Voinea

Pagini de poezie
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