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Mândru că sunt român. Ziua națională a României
Semnificația Zilei Naționale a României

1 Decembrie a fost adoptată prin lege ca Zi Națională a României în anul 1990, după
revoluția din 1989,marcând unul dintre cele mai importante evenimente istorice Proclamația
de la Alba Iulia, care a avut loc la 1 decembrie 1918 în care este atestată unirea tuturor
românilor din Transilvania şi Banat cu România.
Cu ocazia Zilei naționale la ora de educație socială am celebrat români care au avut o
contribuție imensă atât la dezvoltarea țării noastre cât și la definirea identității naționale. Prin
urmare, ei nu trebuie dați uitării, ci trebuie amintiți de fiecare dată când avem ocazia.
Personalitați marcante ale culturii românești.Iată un top 60 de români făcut cu elevii pe
care i-am împărțit în 4 grupe:
Literatura-scriitori și poeți români
Istorie-domnitori,regi,oameni politici
Sport- sportivi români
Cultura- aici avem inventatori,savanți,compozitori,pictori,sculptori, artiști etc.
Istorie
Literatura
Cultură
1.Mihai Eminescu 1.Ștefan cel Mare
Sport
1.George Enescu
2.Vlad Țepeș
2.Ion Creanga
1.Nadia Comaneci 2.Constantin Brâncuşi
3.George Cosbuc 3.Mircea cel Bătrân
2.Simona Halep
3.Aurel Vlaicu
4.Ion Luca Caragiale 4.Regele Carol I
3.Gheorghe Hagi 4.Henri Coanda
5.Vasile Alecsandri 5.Regina Maria
4.Ivan Patzaichin 5.Dumitru Prunariu
6.Mihail Sadoveanu 6.Ecaterina Teodoroiu 5.Helmuth
6.Traian Vuia
7.Tudor Arghezi 7.Mihai Viteazul
Duckadam
7.Petrache Poenaru
8.George Topîrceanu 8.Regele Mihai
6.Gabriela Szabo 8.Ciprian Porumbescu
9.Octavian Goga 9.Alexandru Ioan Cuza 7.Lia Manoliu
9.Ana Aslan
10.Iancu de Hunedoara 8.Ilie Nastase
10.Ioan Slavici
10.Emil Racoviță
11.Lucian Blaga 11. Iuliu Maniu
9.Ion Țiriac
Grigorescu
12. Dimitrie Cantemir 10.Gică Popescu 11.Nicolae
12.Emil Cioran
12.Nicolae Tonitza
13.Mircea Eliade 13. I.C.Bratianu
13.Theodor Aman
14.Nichita Stanescu 14. Neagoe Basarab
14.Ștefan Luchian
15.Mircea Cărtărescu15. Nicolae Bălcescu
15.Nicolae Paulescu
16.Marin Preda
17.Marin Sorescu
18.Liviu Rebreanu
19.George Bacovia
20.Nicolae Labiș
3

Personalități marcante ale culturii românești

Alexandru Ioan Cuza 20 martie 1820 – 15 mai 1873,
a fost primul domnitor al Principatelor Unite și al statului național România. Prin alegerea sa
ca domn al Moldovei, la 5 ianuarie 1859, și al Țării Românești, la 24 ianuarie 1859, a fost
înfăptuită Unirea celor două principate. Ales domnitor, Cuza a dus o susținută activitate
politică și diplomatică pentru recunoașterea Unirii Moldovei și Țării Românești de către
Puterea suzerană (Imperiul Otoman) și Puterile Garante și apoi pentru desăvârșirea Unirii
Principatelor Române prin înfăptuirea unității constituționale și administrative. Aceasta s-a
realizat în ianuarie 1862, când Moldova și Țara Românească au format statul român unitar
modern, adoptând oficial numele de România, cu capitala la București, cu o singură adunare
și un singur guvern. În anul 1866, o largă coaliție a partidelor vremii, cunoscută sub
denumirea de Monstruoasa Coaliție din cauza orientărilor politice diferite ale membrilor săi,
l-au forțat pe Alexandru Ioan Cuza să abdice.
VIESPE RAZVAN MIHAI CLASA VII-B

APALAGHIEI VICTOR ANDREI VII-C
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Personalități marcante ale culturii românești
proiectele elevilor
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Mândru că sunt român. Peisaje frumoase din România
1.Transfăgărășan

Drumul care înfruntă Munții Făgărașului
Curbele impresionante ale Transfăgărășeanului, idealul
oricărui șofer, i-au dus vestea acestui șerpuitor departe
de granițele românești. Poate datorită curajului său de a
înfrunta fără teamă înalții Munți ai Făgărașului și a uni
Muntenia cu Transilvania. Este un drum sălbatic, în ciuda
cuceririi de către om, unde forma muntoasă abruptă se
îmbină armonios cu șoseaua, iar valea propune peisaje de
rămas în suflet. Muntele aleargă la vale, însă tu te poți opri
seren pe marginea drumului pentru a admira plenitudinea.
Și aerul dulce de munte.

2.Sighișoara, județul Mureș

Piața centrală a vechii cetăți
Poate că Evul Mediu a fost acuzat de multe, ba chiar numit
”Epoca întunecată”, dar noi știm că am rămas cu destule
comori de pe urma lui. Sighișoara este una dintre ele
pentru că nu fără motiv această cetate medievală,
înțesată de turnuri, a purtat cu titlul de ”perla
Transilvaniei”.
Aflată pe malul Târnavei Mari, mai are astăzi doar 9 din cele
14 Turnuri ale meșteșugarilor, dar noi nu ne-am face griji
că asta ne lasă fără suficiente obiective istorice cu care
să ne umplem sejurul. Dacă nu ai ajuns încă să vezi
Sighișoara, prima impresie va fi aceea că ai fost teleportat
într-o poveste desprinsă din Evul Mediu și că, din moment
în moment, un cavaler călare îmbrăcat în armură de oțel îți
poate tăia calea. Senzația va căpăta tot mai multă putere
pe măsură ce vei căuta să vizitezi Turnul cu Ceas,
considerat principalul obiectiv turistic care adăpostește,
printre altele, Sala Armelor și Camera de Tortură.

3.Sibiu Podul Minciunilor

Poate că la nasul turistic al Sibiului nu mai ajungi cu una cu două
de când a fost declarat capitală europeană, dar cine a fost acolo
știe că motive sunt pentru ambele (și pentru titlul ce i se dat, și
pentru ridicarea nasului). Totul pare minimalist, modest, dar în
același timp de o finețe grăitoare, iar frumoasele sale străzile
pietruite se încăpățânează să evoce cu orice preț perioada
dominării habsburgice, E ceva în aerul sibian care păstrează
istoria tumultoasă și, în ciuda liniștii, pare că cel mai mic strănut
ar putea dezlănțui furtuna.
VOINEA MARIA ALEXANDRA CLASA VII-A

TEICAN IULIA LETITIA CLASA VII-A
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Tradiții, obiceiuri , meștesuguri românești

Lumea din care face parte taranul roman a fost
dintotdeauna bogata in obiceiuri si traditii.
Acestea par a fi pentru cei care le privesc din
exterior, manifestari folclorice fabuloase. Pentru cei
care le cunosc insemnatatea, stiu ca aceste obiceiuri
si traditii ascund intelesuri profunde, despre relatiile
interumane si despre relatiile oamenilor cu natura.
Prin astfel de manifestari, oamenii din diverse zone
ale tarii, au incercat sa dea insemnatate anumitor
momente sau intamplari din viata lor.
Obiceiurile traditionale romanesti au ca si modalitati
de exprimare: muzica, coregrafia, gestica sau mimica.
Sunt fapte culturale complexe, menite inainte de
toate, sa organizeze viata oamenilor. Marcheaza
momentele importante ale trecerii lor prin lume, si le
modeleaza comportamentul.
Obiceiurile de peste an erau, in general, in directa
legatura cu trecerea timpului, a calendarului, dar si a
muncilor in colectivitatile agricole sau de pastori.
Indeplinirea lor potrivit datinei, era in interesul intregii
colectivitati, toata lumea aducandu-si aportul.
La obiceiurile legate de momentele importante ale
vietii omului, interesul indeplinirii obiceiului cadea,
inainte de toate, asupra individului si a familiei lui..
Vizeaza momentele cele mai importante din viata
unui om: nasterea, casatoria si moartea.
Folcloristii numesc astăzi obiceiurile traditionale in
legătură cu nasterea, initierea, casatoria si moartea,
obiceiuri sau rituri de trecere. In general, nunta, prin
desfăsurarea ei ampla si caracterul sarbatoresc si de
mare veselie, atragea cea mai mare si cea mai activa
participare a colectivitatii.
PATRU DIANA MARIA CLASA VII-A
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Tradiții, obiceiuri , meștesuguri românești

SOARE ANASTASIA MARIA V-B

ALECU MIRUNA IOANA VI-A
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Cartea preferată. Recomandări de lectură
clasa a V-a A
Titlul: Unul dintre noi minte

Autor: Karen M. McManus
Editura : Herg Benet
Nr .pag : 386
personajele principale sunt:
Bronwyn ,Addy ,Nate si Cooper.

Într-o după-amiază de luni, cinci elevi de la Liceul
Bayview intră în camera de detenție.Bronwyn, tocilara,
va merge la Yale și niciodată nu încalcă vreo regulă.
Addy, prințesa, este frumoasa populară a liceului. Nate,
delincventul, este deja eliberat condiționat după ce a
fost prins vânzând droguri. Cooper, atletul, este starul
echipei de baseball.Și Simon, proscrisul, este creatorul
unei faimoase aplicații de mobil care lansează bârfele
fierbinți ale liceului.
Atâta doar că Simon nu mai iese de la detenție. La
finalul orei în care cei cinci trebuie să-și ispășească
pedeapsa, Simon moare. Potrivit anchetei, decesul nu
este un accident. Luni moare, iar marți apar dezvăluiri
senzaționale programate de el despre cei patru colegi
care i-au fost alături în clipa morții, ceea ce îi
transformă rapid în suspecți. Dacă nu cumva criminalul
este altcineva și se află în libertate…
Toată lumea are secrete, nu? Ceea ce contează e cât
de departe ai merge ca să le protejezi.
One of us is lying este un roman de mister, suspans
pentru tineri .Cartea foloseste multiperspectiva pentru
a arata punctele de vedere ale tuturor celor patru
suspecti elevi. Principalele teme din One of us is liying
sunt efectele marginalizarii ,dorinta de putere si
minciuna versus adevar. Efectele marginalizari:romanul
se concentreaza in jurul consecintelor ingrozitoare ale
marginalizari unui individ din grupul social mai larg.
STRATULAT EVA MARIA
Titlul: Inocenții

Autor:Ioana
Pârvulescu
Editura:Humanitas
Anul apariției: 2016
Nr. pagini: 364

FLOREA MATEI GABRIEL

Titlul: Matilda
Autor: Roald Dahl
Editura: Arthur

GRECU ILINCA NATALIA

MATEESCU MARIA
ALEXANDRA

Titlul: Povesteste-mi ceva
Autor: Sharon Creech
Anul aparitiei: 2016
Editura: Arthur
Personaje principale: Salamanca Tree
Hiddle, Phoebe Winterbottom, Bunicul,
Bunica;

In cartea “Povesteste-mi ceva” scrisa de Sharoon
Creech este vorba despre o fata numita Salamanca Tree
Hiddle, pe scurt Sal, care pleaca intr-o calatorie lunga cu
masina alaturi de bunicii ei, cu scopul de a vedea tot ce a
vazut mama ei in ultima ei calatorie. Povestea incepe
atunci cand bunicii o roaga pe Sal sa le povesteasca ceva.
Din poveste aflam despre prietena ei, Phoebe
Winterbottom, despre mama disparuta si despre ce s-a
intamplat cu mama lui Sal. Aceasta ne povesteste despre
durerea cand a aflat ca mama ei nu o sa se mai intoarca si
despre cum a reusit sa treaca peste ea. Tatal fetei nu a
mai putut suporta si a decis ca cei doi sa se mute in Ohio,
cu ajutorul, unei femei misterioase numita Margaret
Cadaver. La noua ei scoala, Sal s-a imprietenit cu Phoebe,
o fata ciudata, cu parinti modesti si impotriva
colesterolului. Intr-o zi, mama lui Phoebe a plecat, lasandule un biletel ca nu se mai simtea in largul ei si ca vrea sa-si
revina. Tatal lui Phoebe a incercat sa o caute, sa o sune,
dar, degeaba. Sal a inceput sa-si amintesca despre
momentele in care i s-au intamplat si ei aceleasi lucruri si
isi facea griji, crezand ca mama disparuta nu o sa se
reintoarca. Intre timp, aflam despre cine este, de fapt
Margaret Cadaver, si chiar despre nebun. Este o carte
foarte interesanta, cu invatatura si pe care o citesti tot
timpul cu un nod in gat. Nici acum nu-mi pot da seama
daca are un final fericit sau trist. Recomand aceasta carte
pentru cei care trebuie sa scrie o fisa de lectura in limita
unui termen. Chiar daca are 274 de pagini, este foarte
captivanta si poate fi citita in 2 zile, cum am facut eu.
Daca vreti sa faceti un rezumat/povestire, nu o sa va fie
usor sa alegeti ideile esentiale.
TOPOLOIU ANDREI CRISTIAN
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Cartea preferată. Recomandări de lectură
Titlul: Povestea unui omulet
din clasa a IV-a
An aparitie: 2016
Autor: Judy Blume
Editura: Arthur
Nr pagini:163
Varsta: 6-10 ani

clasa a V-a A

Povestea unui omuleţ din clasa a IV-a este o
carte înduioşătoare şi plină de umor despre
încercările unui copil de a-şi găsi locul într-o
familie în care fratele mai mic ocupă tot spaţiul.
La 9 ani, Peter are o ţestoasă simpatică. Are și
un frate mic şi zăpăcit, asupra căruia se
îndreaptă toată atenţia celor din jur. E de mirare
cum Colţunaş, micul „monstru" care distruge
tot ce atinge, stârneşte admiraţie, pe când el e
tratat cu indiferenţă de toată lumea. Doar Peter
și țestoasa lui știu adevărul despre Colțunaș.

TIRLOGEANU CATINCA IOANA

Titlul cărții: Harry
Potter si camera
secretelor
Autor: J.K Rowlling
personaje principale :
Harry
Potter,
Hermione
Granger,
Ron Weasley
Nr. pagini: 395

NICULESCU MUGUREL
Titlul cărții : Bunicuta Hotomana
Autor: David Williams
Nr de pagini: 213
Editura: Arthur
Personaje principale: Ben, bunicuta

RAICU ANDREI
Titlul:Pisicile Razboinice
Autor:Erin Hunter
Anul apariției: 2012
Nr. pagini: 320-350

BALASOIU LUCA MIHAI

Titlul cărții : Copacul minciunilor
Autor: Frances Hardinge

MATACHE MIRUNA MARIA

PARASCHIV ANA SOFIA

POPA ANDREI

Un baietel pe nume Ben era trimis in fiecare
seara de vineri, de catre parintii lui, la bunicuta
sa. Acesta nu suporta gandul ca trebuie sa
stea in fiecare vineri cu bunicuta sa care
mirosea a varza, ba chiar mai mult, toate
mancarurile pe care bunicuta le gatea erau din
varza, inclusiv desertul. Intr-o seara, bunicuta il
aude pe Ben zicandu-le parintilor lui la telefon
ca bunicuta este foarte plictisitoare. Bunicuta
s-a intristat, nu voia ca unicul ei nepot sa o
creada plictisitoare. Intr-o alta seara, Ben
descopera niste bijuterii in cutia cu biscuiti a
bunicutei. Peste cateva seri, Ben decide sa o
urmareasca pe bunicuta penrtu a afla unde se
ducea. Poate afla de unde a luat bunicuta
bijuteriile,nu? Bunicuta isi da seama ca Ben a
urmarit-o. In urmatoarele zile bunicuta ii
explica cum ea era si inca este un hot de
bijuterii mondial si cum visul ei era sa fure
Bijuteriile Coroanei. In urmatoarele zile, Ben
afla multe lucruri despre Bijuteriile Coroanei in
speranta sa le fure impreuna cu bunicuta sa,
pentru a ii indeplini dorinta din tinerete. Dupa
multe insistente, bunicuta este de acord sa
fure impreuna cu Ben Bijuteriile Coroanei.
Oare cei 2 vor reusi sa fure nepretuitele
bijuterii? Asta trebuie sa aflati voi!
BARBU EVA MARIA clasa V-D
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Felicitări de Crăciun pentru
copiii de la Centrul de plasament
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Mesaje de Crăciun pentru
copiii de la Centrul de plasament

clasa a VIII-a B
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scopul jocului:
dezvoltarea și promovarea
spiritului de competiție al
elevilor
Obiective generale:
personalități din
România
dezvoltarea sentimentului
de mândrie națională,
motivarea elevilor pentru
autorealizare, având drept
model mari oameni ai țării
care și-au adus contribuția
în istorie, cultură, artă,
sport, știință, tehnologie
și ale căror merite sunt
recunoscute
pe
plan
național și mondial.
personalități din
cultura
universală
(Grecia,Franța)
-valorificarea
cunoștințelor dobândite la
disciplinele studiate în
școală
-creșterea
interesului
pentru învățare, motivarea
elevilor prin joc
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Ghicește personajul - joc

SERBAN ELENA RAISA clasa a V- a B
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„Povestea mea de Crăciun prin TIM”

În faimoasa sa teorie a
inteligențelor multiple din 1983,
Howard Gardner sugerează că toți
indivizii au profiluri de inteligență
personală care constau în
combinații de șapte tipuri diferite de
inteligență. Aceste inteligențe sunt
verbale-lingvistice,
logicomatematice,
vizual-spațiale,
corporale-kinestezice, muzicalritmice, interpersonale și
intrapersonale (Gardner 1983,
1993).
De atunci, Gardner a adăugat un al
optulea tip de inteligență pe listă,
cel al inteligenței naturaliste și a
sugerat, de asemenea, existența
unui al nouălea tip de inteligență, cel
al inteligenței existențialiste
(Gardner 1999).
Scopul proiectului „Povestea
mea de Crăciun prin TIM”, parte
integrantă a opționalului „Literatura
și teoria Inteligențelor Multiple”, a
fost să contureze un plan de lecție
care să răspundă acestor tipuri de
inteligențe și, în același timp, să
optimizeze abilitățile de comunicare
ale elevilor.
În imagini, vă prezentăm o colecție
de activități de Crăciun desfășurate
cu elevii claselor a VII-a A și B, toate
legate de inteligențele multiple ale
lui Gardner. Sunt potrivite pentru
orice nivel de studiu și sunt
minunate pentru a oferi o provocare
pentru elevi.
Prof. Mariana Voinea
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„Literatura și Teoria Inteligențelor Multiple”

Prof. Mariana Voinea

„Povestea
mea

de
Crăciun
prin
TIM”
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„Literatura și Teoria Inteligențelor Multiple”
Matilda

Cunoașterea inteligențelor multiple ale unui elev ne permite să îi ajutăm să-și folosească punctele
forte pentru a-și ascunde slăbiciunile și pentru a-și consolida și completa educația. De exemplu, dacă
un copil este un elev kinestezic, cereți-i să repete răspunsuri pentru lecția curentă împreună cu
aruncarea unei mingi sau încurajați-l să interpreteze scene din opera studiată într-o formă dramatică.
Utilizarea capacităților de învățare naturală a copiilor va ajuta la asigurarea succesului pe parcursul
anilor de școală. Teoria Inteligenţelor Multiple permite organizarea unei instruiri interactive şi
diferenţiate, susţinând dezvoltarea unui învăţământ adaptat elevilor, care îi sprijină să îşi valorifice
propriile resurse, să îşi formeze capacităţile de autoinstruire şi să-şi dezvolte motivaţia pentru
învăţarea permanentă.
Iată temele propuse activitatea de stimulare a interesului pentru lectură din cadrul opționalului
„Literatura și Teoria Inteligențelor Multiple”:
Grupul nr. 1 – Inteligența lingvistică:
1. Alcătuiți o compunere în care descrieți o zi petrecută cu Matilda la mall.
2. Realizați o scrisoare pe care să o trimiteți Matildei și în care să o felicitați pentru pasiunea pe care o
are.
Grupul nr. 2 - Inteligența logico-matematică:
1. Realizați o figură geometrică care să reprezinte conținutul textului narativ.
2. Realizați un rebus în care să se regăsească personaje din acest text.
Grupul nr. 3 – Inteligența corporal-chinestezică:
1. Gândiți-vă că Matilda ar fi prietena voastră. Ce joc de mișcare i-ați propune să încercați? (prezentare
jocului- text explicativ)
Grupul nr. 4 – Inteligența naturalistă:
1. Găsiți un corespondent din lumea animală sau vegetală pentru Matilda. (prezentare – trăsături animal
vs Matilda)
2. Imaginați-vă cum s-ar comporta Matilda în natură. Ar proteja natura? V-ați închipui-o în ipostaza unui
grădinar? (propunere: articol de ziar)
Grupul nr. 5 – Inteligența muzicală:
1. Dacă Matilda ar trăi în zilele noastre, ce fel de stil muzical credeți că i-ar plăcea? (explicați de ce)
2. Asociați fiecărui personaj câte o melodie care l-ar reprezenta. (explicați de ce)
Grupul nr. 6 – Inteligența spațial-vizuală:
1. Desenați portretul fizic al Matildei în variantă modernă și clasică.
2. Imaginați-vă că Matilda este adolescentă. Ce stil vestimentar ar aborda? (modele de haine cu
descrierea lor)
Grupul nr. 7 – Inteligența interpersonală:
1. Imaginați-vă că sunteți Matilda și ați ajuns prin intermediul imaginației pe o planetă necunoscută.
Care ar fi primul lucru pe care l-ați face? Cum ați comunica cu locuitorii acelei planete?
Grupul nr. 8 – Inteligența intrapersonală:
1. Gândiți-vă la mesajul pe care vi-l transmite comportamentul fetei. Vă amintește de ceva sau de
cineva?
2. Cum o vedeți pe Matilda peste 10 ani?

Prof. Mariana Voinea
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„Literatura și Teoria Inteligențelor Multiple”
Matilda
Prof. Mariana Voinea
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Ziua cu fapte bune - Felicitările de Crăciun

Am postat o mică parte din
felicitările confecționate de elevi
pentru copiii de la centrul de
plasament,care au fost adaugate
alături de cadourile de Crăciun
aduse de elevii inimoși.
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Proiect – Expoziția de monedă din școala mea
Scopul proiectului:
prezentarea monedelor naționale sau ale altor
MONEDA EURO

state precum și curiozități legate de apariția
acestora
Activități premergătoare:
realizarea unui LOGO, a unui afiș de promovare a
expoziției,
insigne confecționate de elevi cu logoul
proiectului,
cartonașe cu descrierea monedei, țara
emitenta, valoarea monedei etc.
realizare de colaje cu fotografii cu diverse
monede
Materiale necesare:
texte în format digital și non-digital necesare
pentru redactarea proiectului
monede și bancnote naționale și internaționale
fără valoare - Bancnote inscriptionate cu
mentiunea "specimen"
strângere de informații despre elementele de
siguranţă ale bancnotelor în circulaţie
orice alte informații pe care le considerați utile
pentru realizarea proiectului
Dicționar:
numismatică - ramură a istoriei care se
ocupă cu studiul monedelor și al medaliilor
vechi.
valută - totalitatea mijloacelor de plată
exprimate în moneda altui stat

Euro este moneda oficială a 19 din cele
27 de state membre ale Uniunii
Europene.
Statele din „Zona euro”, sunt Austria,
Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda,
Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania.
Statele membre din afara zonei euro
Bulgaria - leva BGN
Croația - kuna HRK
Cehia - coroana CZK
Ungaria - forint HUF
Polonia - zlot PLN
România - leu RON
Suedia- coroana suedeză SEK
Statul membru care a ales să nu
participe
Danemarca - coroana daneză DKK

Leul românesc unitatea monetară a României.
Monede și bancnote în circulație
Monede :1 ban, 5 bani, 10 bani, 50 bani
Bancnote:1 leu, 5 lei, 10 lei, 20 lei, 50 lei,100 lei, 200 lei, 500 lei
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Proiect – Expoziția de
monedă din școala mea
Știați că :
un euro costa 4.94 lei romanesti?
Numele de euro a fost ales in 1995 in Madrid?
Simbolul,,€’’provine din greaca (epsilon,care este prima litera
din cuvantul Europa)
Cele 2 lini paralele semnifica stabilitatea
Codul ISO pt euro este EUR
Este folosit in 19 din 27 de tari ale Europei
FALAHATI MOJAVERI MARIAM

RADU MATEI CATALIN VIII-B
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ARBORELE MATEMATIC
Clasa a V-a B
Proiectul a fost realizat pe echipe
cerința:
Realizați un ''arbore matematic''
folosind proprietățile înmulțirii și
relația dintre înmulțire și împărțire.

coordonator grupa II eleva FILIPOVICI SARA ADELINA

prof. Ioana Crăciuneanu
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"Borcanul cu dorințe''
Clasa a V-a

Dragi elevi,
Vă propun această activitate, pentru
anul nou care a început, un an plin de
speranțe și sper cu multe bucurii.
Ce trebuie să faceți? să luați un
borcan pe care să îl decorați cum
aveți inspirație, să îl etichetați
"Borcanul cu dorințe'', să așterneți
pe hartie colorată, visele voastre,
dorințele pentru anul 2022 și să le
introduceți în borcan. Puteți adauga
cele mai năstrușnice dorințe,
indiferent cât de imposibile pot
părea. Dar ca să glumim un pic știți
cum se spune: ,,ai grijă ce îți dorești,
că s-ar putea să se împlinească.'' De
asemenea puteți să vă adaugați
obiective pe care să le atingeți
pentru fiecare lună a anului 2022.
La final, faceți o poză borcanului și
postați-l aici.
Nu trebuie să dezvăluiți dorințele
voastre secrete. prof. Ana Gagniuc

PARASCHIV ANA SOFIA

RAICU ANDREI

MITOIU AILIN MARIA
SOARE ANASTASIA MARIA

BUZATU IOANA RAISA

DOBRE EDUARD ANDREI

MATACHE MIRUNA MARIA

VASILE BIANCA
MIHAELA

CIORCHINA SARA
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Cele 7 minuni ale lumii antice
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Proiect - Geometria în viața mea

prof. Pascu Daniela

Galileo Galilei (fizician, matematician, astronom și
filosof italian 1564-1642) spunea ca :
,,Natura vorbeşte în limba matematicii, literele acestei
limbi sunt cercuri,triunghiuri şi alte figuri geometrice”.
Deci matematica in general, si geometria, in special, isi trag seva
din viata cotidiana si isi gasesc apoi nenumarate aplicatii in viata
cotidiana. Geometria se gaseste peste tot, in proiectarea,
constructia sau utilizarea imobilelor, mobilierului sau a altor
elemente de utilitate practica cotidiana, iar acestea pot fi
reprezentate de elemente geometrice care ne inconjoara in orice
imprejurimi interioare sau exterioare.
EXTERIOR: CATEDRALA MANTUIRII
Intrarea in Catedrala se realizeaza printr-o cladire sub forma unei
prisme patrulatere, avand acoperisul ca o piramida triunghiulara
sustinuta prin intermediul unor arcade in forma de semicerc de
stalpii cu forma cilindrica. Cladirea propriuzisa este simetrica si are
in componenta 4 corpri cilindrice , pe fiecare parte, cu acoperis
semisferic din tabla. Pe centru exista de asemenea 2 corpuri
impunatoare sub forma unor cilindri cu acoperis sub forma de
semisfera.

Geometria este
importanta in
viata cotidiana
deoarece o
intalnim peste tot
in jurul nostru,
neexistand nici o
zi in care sa nu
fim tangenti cu
forme
geometrice
palpabile.
Deci…tot ce
ne inconjoara
e geometrie.

ANGHEL RAFAELA MARIA VII-D

STANCU STEFAN VII-D
Colaj foto CU FORME GEOMETRICE

BACIU MARIA DIANA VII-D
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„Muzeul Copiilor”

informare elevi

Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti - PROEDUS
Muzeul Copiilor vă prezintă la începutul anului 2022
două tururi interactiv-educative: „Ocolul Pământului
în 80 de curiozități” și „Kids in Pyramids”.
Vizitele durează între 80 de minute și până la
maximum 120 minute. Cei mici vor descoperi alături
de facilitatorii PROEDUS informații noi utilizând
învățarea prin experiență.
„Ocolul Pământului în 80 de curiozități” ce presupune
o călătorie pe toate cele 7 continente ale Terrei unde
pot fi explorate particularități despre climat, floră,
faună, relief, populație, cultură, personalități
marcante, tehnologie, știință, monumente și
ansambluri arhitecturale. Expoziția este dedicată
copiilor cu vârste de până la 15 ani.
„Kids in Pyramids” presupune o călătorie în timp în
perioada Egiptului Antic. Înconjurați de elemente
arhitecturale emblematice și jocuri interactive,
aventurierii vor intra în interiorul piramidelor, vor
vizita camera sarcofagului, vor săpa în nisip căutând
artefacte, vor găsi cheia camerei comorilor, vor afla
despre hieroglife, vor construi mini piramide, vor urca
pe Sfinx, vor descifra codurile ascunse ale zeilor
egipteni și multe alte surprize. Expoziția este
dedicată copiilor cu vârste de până la 13 ani.

Muzeul Copiilor se află în centrul Capitalei,
pe bulevardul Decebal nr. 11
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Proiect -Matematicieni renumiți
prof. Pascu Daniela
Gheorghe Țițeica
Arhimede, cel mai faimos matematician și inventator al
Greciei Antice considerat un geniu al Antichității
Puzzle-ul regelui Hieron, care a dus la cunoscutul “principiu al lui
Arhimede” are o origine interesantă. Regele Hieron a ordonat
bijutierului său să-i facă o cunună de lauri dar nu era sigur dacă
coroana era făcută numai din aur sau din aur amestecat cu alte
metale. Acesta i-a ordonat lui Arhimede să deslușească misterul fără
a recurge la topirea coroanei.Arhimede s-a gândit la rezolvarea
problemei în timp ce făcea baie în cadă şi a realizat că, cu cât intra
mai mult în cadă, cu atât apa se revarsa în afara cadei. În acest fel a
dedus că poate afla volumul coroanei şi, implicit, densitatea acestuia
(raportul dintre masa şi volum dezvăluie densitatea unui corp).
Arhimede a calculat densitatea coroanei şi a constantat că aceasta
este mai mică decât densitatea aurului. Practic, coroana de aur era
confecţionată de fapt din aur şi argint.
Legea lui Arhimede sau principiul lui Arhimede este o lege a
hidrostaticii, care afirmă că un corp scufundat într-un fluid este
împins de către fluid, de jos în sus, cu o forță egală cu greutatea
volumului de fluid dislocuit de către corp. Această forță se numește
forță arhimedică sau forța lui Arhimede.

Pitagora

Teorema lui Pitagora este una dintre cele mai cunoscute
teoreme din geometria euclidiană, constituind o relație între cele
trei laturi ale unui triunghi dreptunghic.
Teorema lui Pitagora afirmă că în orice triunghi dreptunghic,
suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei
(latura opusă unghiului drept).
LEONHARD EULER

clasa a VII-a C

Arhimede

clasa a VII-a D
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Proiect - Matematicieni renumiți
prof. Pascu Daniela

clasa a VI-a A
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AVENTURI FĂRĂ CUVINTE

-fragmentde Ionescu Denisa
clasa a VIII-a D

Descriere: „Olivia Lugall, o fetiță de 11 ani, foarte răsfățată, suferă un accident de
mașină în drum spre Târgul de primăvară. În urma acestuia, rămâne într-un somn
adânc timp de 7 săptămâni. În tot acest timp, visează că se află într-o altă lume, în
care ea nu se poate exprima în propoziții. Spune numai câteva cuvinte, fără a le lega
între ele. Are parte de multe aventuri interesante și neașteptate, care ajung să îi
schimbe viața cu totul.”

MAMA
''Pot să vă spun că mama este ființa cea mai dragă mie. Mă îndrumă mereu pe
calea cea bună și mă ajută la nevoie. M-a invățat primii pași, pentru ca mai apoi
să o răsplătesc cu primul meu cuvânt, MAMA.
Este o persoană înaltă și slabă, cu părul șaten și creț. Când mă uit în ochii ei
verzi ca smaraldul, îmi imaginez un univers pur, unde există doar binele. Mâinile
sunt firave și subțiri, dar tare calde atunci când îmi mângâie fruntea cu multă
finețe. Urechile nu sunt diferite, dar eu văd un alt univers, cu sunete în loc de
vorbe, care îți împărtășesc taine ascunse.
Mama este muncitoare, mereu o asemăn cu furnicuța din povești. Dimineața
la spital pentru a îngriji pacienții, seara la spălat năzdrăvanele rufe care parcă se
pun intenționat în coș. Vasele...la fel! Se murdăresc de parcă au avut un război
cu mâncarea. Este darnică, blândă și fericită.
Am privit-o cu ochi de bebelusi, o privesc cu ochi de elev, și o voi privi cu ochi
de adult. Nu m-a lăsat să mă dau bătută niciodată și m-a sprijinit. Mama este
ființa pe care o iubesc din toată inima mea și nu îmi pot imagina viața fără ea!"
Blog
Călător prin povești
https://denyionescu.wordpress.com/20
20/11/23/am-scris-o-carte
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