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Ce reprezintă Cultura Cucuteni  

în istorie? 

 

Cultura Cucuteni – Tripolie, una dintre cele mai vechi 

civilizaţie din Europa, prima, după unii cercetători, şi-a 

primit numele de la descoperirile făcute între anii 1884 și 

1893 în localitățile Cucuteni din judeţul Iaşi și Tripolie, 

lângă Kiev, Ucraina.  

Cultura Cucuteni a precedat cu câteva sute de ani 

toate aşezările umane din Egiptul Antic. Cultura Cucuteni 

se întindea pe o suprafaţă de 350 000 kilometri pătraţi, 

pe teritoriul actual al României, Republicii Moldova şi 

Ucrainei şi se caracteriza printr-o ceramică de foarte 

bună calitate, bogat şi variat pictată. Această cultură 

aparţine mileniilor V – III î.Hr., iar grila cronologică 

expusă poate să confirme faptul că suntem, din punct de 

vedere cronologic, deasupra apariţiei primelor piramide 

din Egipt, ceea ce, credem noi, nu este puţin lucru. 

Civilizaţia Cucuteniană este una dintre cele mai 

spectaculoase civilizații cu ceramică pictată ale lumii 

preistorice, atât datorită rafinamentului artistic, al 

formelor și decorului pictat sau incizat pe vase și statuete 

antropomorfe, a tehnologiei de prelucrare a pietrei și a 

metalelor (cupru și aur), cât și datorită întrebărilor pe 

care le ridică, multe încă fără răspuns … 
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         Despre comuna Cucuteni … 

 

Comuna se află în partea de vest a judeţului. Este 
străbătută de şoseaua judeţeană DJ280B, care o leagă spre sud 
de Ion Neculce şi Târgu Frumos (unde se termină în DN28) şi 

spre nord de Balș. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, comuna purta denumirea 

de Băiceni, făcea parte din plasa Bahlui a județului Iași şi era 

formată din satele Băiceni, Dădești, Cucuteni, Zbierești, 

Săcăreşti, Balosinești, Cârjoaia, Bărbăteşti şi Coasta Măgurii, 
având în total 2258 de locuitori. În comună funcţionau şase 

mori de apă, trei școli şi  șase biserici  ortodoxe. 

În 1950, comuna a fost transferată raionului Târgu Frumos 

şi apoi (după 1956) raionului Paşcani din regiunea Iași. În 

1968, a revenit în alcătuirea actuală la județul Iași, reînfiinţat, 
şi a primit denumirea de Cucuteni. 

În comuna Cucuteni se află situl arheologic de interes 
naţional din punctul „Cetăţuia”, de la marginea de vest a 
satului Băiceni, sit cunoscut pentru că a dat numele Culturii 
Cucuteni din eneolitic. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ion_Neculce,_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_Frumos
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN28
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Bal%C8%99,_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ia%C8%99i_%28interbelic%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/D%C4%83de%C8%99ti,_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/D%C4%83de%C8%99ti,_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/D%C4%83de%C8%99ti,_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/D%C4%83de%C8%99ti,_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Coasta_M%C4%83gurii,_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/D%C4%83de%C8%99ti,_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/D%C4%83de%C8%99ti,_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultura_Cucuteni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultura_Cucuteni
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Eneolitic&action=edit&redlink=1
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          Scurt istoric al școlii  

 

Începuturile Şcolii Cucuteni se pierd în negura timpurilor, 
primele informaţii despre existenţa ei fiind de la 28 mai 1894, 
aşa cum reiese din Registrul cu inspecţii efectuate în perioada 
1894-1949.  

S-a numit la început „Şcoala mixtă numărul 3“, apoi 
„Şcoala inferioară numărul 3“, „Şcoala primară mixtă”, „Şcoala 
de 7 ani”, „Şcoala elementară de 8 ani”, „Şcoala generală de 8 
ani“, „Şcoala generală de 10 ani”, „Şcoala coordonatoare 
Cucuteni”, „Şcoala cu clasele I-VIII Cucuteni” începând din 
anul 2005 şi Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni din anul 
2012. Primul sediu a fost într-un local construit în anul 1893 
lângă Biserica satului Cucuteni, iar din anul 1964 şcoala se 
mută într-un local nou în centrul civic al comunei.  

Profesionalismul, integritatea, cooperarea, respectul, 
responsabilitatea, autodisciplina sunt valori şi principii 
cultivate şi promovate în şcoala noastră. 

Identificarea nevoilor de educaţie şi profesionalizare ale 
comunităţii locale, au impus elaborarea unei strategii de 
marketing educaţional care vizează creşterea impactului şi a 
eficienţei activităţilor desfăşurate. 
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Târgul  
de  

mărţişoare 
 

 

           În luna martie a acestui an, mai exact pe 6 martie 2015, elevii claselor 

pregătitoare şi cei din I-IV au fost implicaţi într-o acţiune S.N.A.C. (Strategia 

Naţională de Acţiune Comunitară). 

A fost o activitate cultural artistică. S-a avut în vedere antrenarea atât a 

elevilor cât şi a părinţilor voluntari ... a tăticilor care, împreună cu copiii lor au 

confecţionat felicitări ce urmau a fi dăruite mămicilor, cât şi mărţişoare, în vederea 

organizării unui târg cu vânzare, dezvoltând astfel abilităţile de comunicare şi 

antreprenoriale ale elevilor. 

Iată taticii, împreună cu copilaşii lor, atent coordonaţi de doamnele 

învăţătoare, cum pregătit surpriza pentru mămici: 
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Câteva gânduri pentru mămici 

şi impresii la final de activitate ale 

tăticilor. 

 

   

 

 

 

Emoţii trăite de copii împreună cu mămicile, sperăm, placut surprise de 

frumoasa surpriza realizată de soţi şi copiii lor. 
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Mărţişoarele confecţionate din materiale diverse au fost prezentate 

părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice într-o expoziţie cu vânzare. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Micii noştri antreprenori au dat dovadă de 

perseverenţă, continuând să-şi vândă mărţişoarele 

realizate până la ultimul. Felicitări!” ne-a spus d-na  

director, prof. Raluca Mariana Ciudin. 
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,,Orice experiență ne schimbă, îşi lasă o amprentă asupra caracterului nostru și ne 

definește  ca persoane. Ca amator al voluntariatului, al culegerii de experiențe, afirm ferm că 

într-o lume a egocentrismului este datoria noastră să ne oprim puțin din iureşul cotidian pentru a 

răspândi zâmbete, energie şi încredere celor din jur. Activitatea desfășurată de 8 Martie mi-a 

adus bucurie, știind că am dăruit energie şi am reușit să facem oamenii să se simtă mai bine.”  

prof Cucoş Andreia, responsabil S.N.A.C. 
 

 

 

 
,,Am avut mici emoţii, deoarece a trebuit să îl 

conving pe tatăl meu să cumpere mărţisoarele 
confecţionate de noi şi să le dăruiască 

mamei.”(Lupu Octavian, clasa I) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Banii obţinuţi au fost donaţi unei familii aflată în dificultate din localitate. 
 
 

bbb 
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Imagini  din şcoală ...  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

bucurându-ne de primăvară 
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Materiale educaţionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… şi puţină creativitate 
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Concursul naţional  

„Alege! Este dreptul tău” – ediţia 2015 

 

 

Concursul, cu o tradiţie de 13 ani, este organizat de Autoritatea Natională pentru 
Protecţia Consumatorilor împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi face 
parte din strategia de informare şi educare a tinerilor consumatori.   

Anul acesta tema a fost “Dreptul consumatorilor la hrană sanatoasă”. 
Concursul a avut trei secţiuni: expoziţie de desene, faza individuală (eseu şi test 

grilă) şi concurs pe echipe (studiu de caz, interpretare spot publicitar, realizare a unui 
poster), fiecare parcurgând etapa locală, judeţeană şi naţională. 

Partenerul principal al ANPC în pregatirea ediţiei 2015 a concursului a fost 
Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi 
Strategiilor din Romania. 

Eleva Ecaterina Perju, din clasa a VIII-a, coordonată de d-na prof. Raluca Ciudin, a 
participat la secţiunea desene (etichete) şi a castigat premiul I la faza judeţeană şi 
premiul al III-lea la faza naţională.  
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                               Componenţă 

1. Perju Ecaterina – preşedinte 
2. Isăilă Ana Maria - vicepreşedinte   
3. Roman Mihaela – secretară 
4. Ghilan Sanda - membru 
5. Munteanu Mădălina  - membru 
6. Beraru Laura – membru 

7. Sângeap Beatrice – membru 

8. Cobuz Nicoleta – membru 

9. Sângiap Iustin – observator 

10. Tomulese Ancuţa – observator 

11. Radu Petronela – observator 

12. Florea Maria - observator 

 În anul şcolar 2014-2015, Consiliul Şcolar al Elevilor a fost un organism la nivelul 
unităţii, ales prin vot deschis de către elevii şcolii, care s-a implicat în derularea mai multor 
activităţi, fiind iniţiator şi al unor proiecte noi.  

Membrii Consiliului Elevilor şi-au provocat  colegii 
să pregătească mamelor pentru ziua de 8 Martie cele 
mai frumoase mărţişoare, felicitări poezii şi gânduri, 
scrise din sufletul pur de copil. 
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             Ȋmpreună cu doamna profesoară de limba 

română, ȋn fiecare lună, am reușit să trezim 

interesul colegilor din toate clasele să  studieze  o 

operă a unui autor renumit, iniţiind Clubul de 

lectură. Astfel, cu Creangă, Arghezi, Cezar 

Petrescu şi Eminescu s-au creat momente 

frumoase prin lectura unor secvenţe  ale  operelor 

acestor mari scriitori. ,,Autorul lunii” a fost ȋndrăgit 

de elevii  cărora le place să citească.  

 

,,Spune Nu Violenţei!” sau ,,STOP droguri, alcool, 

tutun!” au fost activităţi care au avut mult succes ȋn rândul 

colegilor noștri, implicându-se activ  prin realizarea de desene 

caricaturi, prezentări cu ajutorul videoproiectorului a urmărilor 

grave ale acestor vicii asupra noastră, a copiilor, dar și asupra 

oamenilor mari. 

 

Invitat la activităţile despre violenţă, a fost domnul 

poliţist din comună, care a dezbătut tema ȋn mod interactiv 

și a pus accentul pe situaţiile de prevenire și ameliorare a 

conflictelor dintre elevi ȋn ciclul primar și gimnazial. S-au 

adus ȋn dezbatere mai multe situaţii conflictuale ale elevilor 

(violenţa verbală, fizică gesturi, mimică ). Elevii au răspuns 

cu multă responsabilitate și interes, iar provocarea de a fi ei 

ȋnșiși modele de pace și prietenie ȋn colectivul de elevi a 

creat entuziasm. 

 

                                                                              A consemnat, Roman Mihaela - secretar C.E. 
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      Ghiocelul ...  
Nu este ghiocelul floarea preferată, însă cred că 

putem învăţa mult mai multe de la natură decât ne putem 

închipui … 

Şi astfel, privind un ghiocel, ne putem uşor da 

seama care e mesajul acestei flori pe lângă clasicul mesaj de 

“vestitor al primăverii” pe care l-am auzit cu toţii la şcoală. 

În mod cert, natura e mai inteligentă decât ne-am putea închipui, lucru care se reflectă şi în 

naturaleţea unui ghiocel care ne-ar putea da chiar lecţii de dezvoltare personală. 

1. Puterea de a trece dincolo de orice obstacol chiar dacă eşti o persoană vulnerabilă  

Gândeşte-te câtă fragilitate emană un ghiocel şi cu toate astea înfruntă frigul şi zidurile de 

zăpadă (pentru el zăpada e un adevărat zid) pentru a ieşi la lumină. 

2. Fii tu cel care sparge gheaţa, nu aştepta ca ceilalţi s-o facă! 

  Un ghiocel nu asteaptă niciodată după alte flori ca să-i aducă primavara. 

3. Lecţia anticipării prin recunoaşterea semnelor 

O floare atât de gingaşă ştie când se apropie primăvara înainte ca aceasta să se afişeze în toată 

splendoarea sa, astfel încat nu poate fi luată prin surprindere. 

4. Lecţia modestiei 

Învaţă de la un ghiocel ca nu poţi trece de un obstacol puternic dacă nu-ţi poţi controla ego-

ul. Gândeşte-te ce ar însemna pentru ghiocel să iasă prin zapadă cu capul în sus… floarea sa ar 

îngheţa imediat. Un ghiocel ştie că nu trebuie să se deschidă decât după ce a răzbit la lumină, în caz 

contrar ar cădea victima frigului. 

5. Nu judeca dupa aparenţe! 

Poate nu te-ai gândit niciodată de câtă forţă dă dovadă această floare atât de fragilă în 

aparenţă. Ea reprezintă îmbinarea perfectă de forţă şi sensibilitate, trasături specifice unui spirit 

puternic. 

6. Indeplineşte-ţi misiunea cu success! 

Indiferent de durata iernii, această floare şi-a îndeplinit întotdeauna la timp misiunea sa de 

mesager al primăverii, care reiese chiar din forma sa de clopoţel. Până acum ghiocelul n-a dezamăgit 

niciodată!                                                                                           Prof. Raluca Mariana CIUDIN 
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D-ale  CHIMIEI... 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

NUME:     FLUOR 

ADRESA: Localitatea: Sistemul Periodic, str. Halogenilor,   

nnnnnnnnnr. 9. 

DATA NAȘTERII: 26/06/1886 (născut ȋn Franţa ). 

SITUAŢIA FAMILIALĂ:   

orfan, patru fraţi ( CLOR, BROM, IOD, ASTATIN),  

descendent din familia HALOGENILOR. 

SITUAŢIA PROFESIONALĂ :   

M-am implicat ȋn obţinerea fluoritelor, ȋn fabricare unor lentile, ȋn obţinerea unor 

mase plastice care au rezistenţă mare la coroziune, ȋn obţinerea hexafluorurii  de uraniu, 

necesară ȋn energia atomică. 

 Mai nou, am fost solicitat ca agent de sterilizare a apei(ȋn cantitati foarte mici) 

pentru că ȋmpiedic  apariţia cariilor dentare. 

Obţinerea freonilor este o preocupare constantă pentru mine; am obţinut succese 

remarcabile și ȋn fabricarea „teflonului”. 

Am merite deosebite ȋn obţinerea compușilor organici fluoruraţi cu aplicaţie majoră 

ȋn terapeutica umană. 

                                                    

HOBI: Sunt extrem de agresiv atacând orice ţesut viu. 
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H ușor, 

H plutitor, 

H mai greu 

Dar și H foarte greu, 

Același element 

Numărul unu ȋn clasament. 

H creator, 

De multe substanţe formator,                       

H un combustibil pentru viitor.  

 

 

 

                                                               

 

 

 Alupoaie Ancuţa și Roman Mihaela -  clasa a VII-a 
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Focul, simbol al vieţii de zi cu zi  
                 

Element esenţial al vieţii, focul a căpătat în timp, 

încă din cele mai îndepărtate timpuri, înţelesuri atât de 

diverse.  

                În primul rând, termenul denumeşte, în sens 

denotativ, o ardere violentă cu flacără şi cu dezvoltare de 

căldură sau, mai concret, materie în curs de ardere. Un sens 

secundar al acestuia numeşte o împuşcătură, o lumină puternică sau chiar un semnal în navigaţia pe 

apă. Metaforic, cuvântul „foc” are conotaţii psihologice, denumind entuziasm, înflăcărare, 

neastâmpăr ori durere sufletească.  

                 Focul este unul din cele patru elemente primordiale ale vieţii, care împreună cu apa, 

aerul şi pământul, face parte din construcţia a ceea ce noi, astăzi, numim Univers sau lume. În 

întrebuinţarea sa mai veche, acesta a ajutat la prepararea hranei, a devenit o sursă reală de încălzire, 

dar şi de apărare împotriva animalelor sălbatice.  

                În accepţiunea modernă, este legat de actul religios, prin luminile care ard în biserici sau 

temple, este lumina care ne apropie de Divinitate şi care ajută sufletele să treacă cu uşurinţă într-o 

lume mai bună. În anumite culte religioase, acesta este un element purificator, prin incinerarea 

materiei, pentru ca spiritul să poată să ajungă la Ceruri, curat şi neprihănit.  

                Metafora focului a pătruns şi în muzică, scânteia care aprinde sufletele noastre şi ne 

trezeşte diferite emoţii. De obicei, focul simbolizează pasiuni puternice în cântecele de dragoste, iar 

gândurile şi sentimentele transmise de cel care le fredonează ne fac să simţim melodia care 

mocneşte în noi, precum un foc continuu, care ne umple de fericire şi speranţă şi care ne face să ne 

dorim să fim iubiţi şi să iubim.Trupul se transformă într-o flacără de emoţie, iar în subconştient 

apare visul-prevestitor. Printr-o stăpânire de sine, cu ajutorul voinţei şi raţiunii, focul poate fi 

estompat, sentimentele pot fi controlate şi bine stăpânite, însă pasiunile nu ar trebui să se stingă 

niciodată. Dorinţa va deveni vis, visul va stârni pasiuni, muzica va amplifica sentimente profunde şi 

raţiunea ne va echilibra trăirile. Viitorul nostru va depinde de acest foc din sufletele nostre, din felul 

în care vom şti să îl alimentăm, el se va concretiza apoi prin ambiţie şi prin muncă şi, atunci, nimic 

şi nimeni nu va mai putea să ne oprească să ajungem acolo unde ne dorim cel mai mult.  

                Simbol al dragostei nemăsurate, focul a ars în mitologie, în sufletul 

ambiţioşilor zei, în de-a lungul istoriei, a limitat hotare, a dat naştere unor războaie 

aprige şi nu s-a consumat nici în zilele noastre, deoarece a fost mereu întreţinut 

de oameni cu ambiţii mari, cu pasiuni diverse şi cu realizări dintre cele mai 

diverse.  

                 Element esenţial al vieţii, focul va ajuta mereu la încălzirea fizică şi 

psihică a lumii, la pregătirea hranei, la incedierea câmpurilor uscate, la crearea 

de energie combustibilă şi la diverse alte lucruri, dar ca simbol-lumină, el va 

elibera sentimente profunde, va purifica materie negativă, va provoca pasiuni dintre 

cele mai semnificative, va dezlănţui entuziasm şi iubiri inocente, va rezona în cele mai frumoase 

melodii şi va încălzi până şi cele mai amorţite suflete.  

   

                                                                       Perju Ecaterina, clasa a VIII-a 
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    Tradiţii   

   de  

 Paşte 

 

Paștele este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. 

După cum bine știm, Paștele nu cade în aceeași dată. Calculul datei acestei sărbători se 

efectuează ținând cont de două aspecte, ziua în care pică echinocțiul de primăvară și mișcarea de 

rotație a Lunii în jurul axei Pământului. Doar îmbinând aceste două evenimente se poate stabili cu 

exactitate momentul în care Iisus a fost răstignit pe cruce. 

Termenul de “paşte” se trage din cuvântul ebraic “pesah” care semnifică o trecere. Această 

trecere este clipa în care Iisus își părăsește corpul fizic, eveniment ce a intervenit în urma crucificării și 

ajunge în forma sa pură, în lumea de dincolo. Durata Paștelui este de 40 de zile și cel mai important 

moment sunt cele trei zile de după Paște. 

Obiceiul încondeiatului ouălor provine din perioada 

precreștină și a fost practicat chiar și de vechii egipteni sau 

de persani pentru sărbătorirea primăverii.  

De asemenea, un alt simbol al Paștelui este celebrul 

iepuraș. Acest concept a fost inventat în SUA prin secolul al 

XIX-lea și presupune că de fiecare dată când este Paștele un 

iepuraș de culoare albă să aducă ouă roșii.  

În România fiecare zonă are propriile ei curiozități și tradiții. De exemplu, în noaptea de înviere, 

în Țara Moților, băieții trebuie să ia toaca din biserică și s-o instaleze în cimitir unde o păzesc până 

dimineața. În cazul în care este furată, atunci ei trebuie să-i răsplătească pe toți sătenii. Fetele din 

Bucovina au o misiune și mai delicată pentru că trebuie să spele clopotnița, iar mai apoi să se spele și ele 

cu aceeași apă. În zona de nord a țării, pe lângă pască și cozonac se mai prepară și o prăjitură specială, 

numită „babă”, care se mănâncă doar în ziua de Paște. O tradiție stranie se regăsește în zona Sibiului, 

unde în noaptea de înviere un pom este împodobit cu ouă roșii, iar în Banat, cât şi în Moldova, copiii se 

spală cu apa în care a stat peste noapte un ou roșu. 

Cu siguranţă, Paștele rămâne una dintre cele mai speciale sărbători ale creștinătății. 

Dumbravă Crina, clasa a VII-a 
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“Dascălul nu este decât o flacără vie ce se stinge luminând pe alţii.", spunea Nicolae 

Iorga.  

              Da! Este un adevăr ce se poate spune despre mulţi dascăli care lucrează 

în mediul rural, dascăli care ar face orice doar pentru a privi  lumina de bucurie din 

ochii copiilor, dascăli  pentru care orice zi e o sarbătoare pentru copiii. Am 

participat la faza zonală a concursului judeţean de pictură "Copiii lui Tonitză 

descoperă lumea" la Iaşi, unde s-a prezentat un colectiv impresionant de preşcolari 

şi elevi din învăţământul primar coordonaţi de cadrele didactice îndrumătoare. 

           A fost o zi de vis şi pentru noi, şi pentru copii.  A fost o atmosferă de 

sărbătoare, am fost primiţi cu multă căldură, iar jurizarea a fost foarte corectă.  
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Copiii s-au bucurat foarte mult, nu numai pentru diploma obţinută, cu şi 

pentru faptul că au avut şansa de a socializa şi de a lega prietenii cu alţi copii de 

vârsta lor. 

 

 Pot spune că eleva mea, Radu Ana, din clasa I, a mărturisit că s-a simţit ca 

“într-un colţ de Rai pentru copii”, în clipa în care s-a văzut înconjurată de o 

mulţime impresionantă de alţi copii. 

Prof. înv. primar: Cucoş Andreia Lenuţa 
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„ZIUA EUROPEI ESTE ŞI ZIUA TA!’’ 
9 mai - Ziua Păcii şi Unităţii în Europa 

 

          

 

 

                       

     Ziua Uniunii Europene marchează istoric declaraţia de la 9 mai 1950, a 

ministrului francez de externe Robert Schuman, prin care propunea un plan de colaborare 

economică între Franţa şi Germania, pentru eliminarea rivalităţilor seculare dintre cele două state. 

Decizia a fost luată de Consiliul European de la Milano, în 1985. 

Pe parcursul istoriei, data de 9 mai a marcat evoluția României de trei ori, respectiv 

proclamarea independenţei de stat a României la 9 mai 1877, Victoria Coaliţiei Naţiunilor 

Unite în cel de-al Doilea Război Mondial la 9 mai 1945 şi Ziua Europei. 

Proclamarea independenţei statale la 9 mai 1877 nu a fost un act spontan, ci o 

încununare a strădaniilor tot mai numeroase din acei ani, o aruncare peste bord a ultimei verigi a 

suzeranităţii otomane. 

În acea zi memorabilă, Mihail Kogalniceanu, declara în Parlamentul ţării: „Suntem 

independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare!”. Independenţa astfel proclamată trebuia 

consfinţită şi apărată pe câmpul de luptă spre a putea fi impusă forţelor militare turceşti şi 

recunoscută apoi de puterile europene. 

Cel de-al doilea eveniment care marchează ziua 9 mai, este în anul 1945, când Aliaţii din 

cel de-al doilea război mondial au obţinut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel 

capăt celei mai pustiitoare conflagraţii din istoria continentului european. 

Elevii Şcolii Gimnaziale ,,Petru Poni” Cucuteni împreună cu doamna prof. Luminiţa 

Burlui, au celebrat şi ei această zi, desfăşurată într-un cadru festiv, reunind elevi şi cadre didactice 

. 

Manifestarea organizată şi-a propus promovarea valorilor culturale, naţionale şi europene, 

fiind o sărbătoare a bucuriei de a fi împreună, o zi a voinţei de solidaritate şi o zi a marii 

comunităţi din care fac parte toţi cetăţenii Uniunii Europene. 

În acest scop, elevii au realizat referate, prezentări Pawer-Point, creaţii plastice, pliante 

prezentând prin munca lor tripla semnificaţie istorică a zilei de 9 mai.  

În cadrul activităţii a fost organizat concursul ,,CETĂŢENII EUROPEI”, concurs la care 

au participat trei echipaje, reprezentând clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a, care a avut următoarea 

desfăşurare: 

1. Proba de cunoaştere, atenţie şi memorie a cuprins seturi de întrebări despre Uniunea 

Europeană, Războiul de independenţă şi Al doilea Război Mondial. 
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2.bProba localizare contra – cronometru - echipele şi-au desemnat câte doi membri, care au 

localizat pe hartă câte 20 de ţări europene. Cel mai bun timp a fost obţinut de echipa clasei a VIII-

a, 30 sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.bProba practică - echipele au prezentat o ţară din Uniunea Europeană, clasa a VI-a 

Italia, clasa a VII-a Ungaria, clasa a VIII-a Grecia. A fost o probă de aptitudini, elevii au prezentat 

o reţetă culinară tradiţională, un costum popular şi o descriere a ţării într-o prezentare power-

point. 

 

 

         Grecia 
               Locul I  

     clasa a VIII-a - 98 p 
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                Ungaria 
 Locul al II-lea 

     clasa a VII-a – 86,5 p 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Italia 
   Locul al III-lea 

      clasa a VII-a – 86,5 p 
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Concursul a fost jurizat de către doamnele profesoare Grosu Ecaterina, Manole Lucia, 

Agavriloae Liliana şi Perju Camelia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru prestaţia lor, elevii au fost răsplătiţi cu diplome şi aplauze. 

 

 

 

Mădălina Munteanu -  clasa a VI-a 

Coordonator, prof. Luminiţa Burlui 
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~  ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT ~ 

personalitate proieminentă a istoriei neamului românesc 

 

Când ne-am oprit asupra personalităţii lui Ştefan cel Mare 

şi Sfânt, ne-au venit în minte următoarele versuri populare:  

    „Ştefan, Ştefan, domn cel Mare, 

                             Seamăn pe lume nu are 

                             Decât numai mândru soare” 

sau expresia prin care s-a arătat cum l-a plâns ţara:         

                            „S-a stins Soarele Moldovei”. 

Dacă ne gândim bine, ne amintim că în galeria de aur a înaintaşilor noştri, doar doi oameni au 

fost consideraţi ’’aştri’’, ca lumini strălucitoare pe firmamentul nemuririi neamului; Ştefan cel Mare şi 

Sfânt - ,,Soarele Moldovei” şi Mihai Eminescu – „Luceafărul” poeziei româneşti. 

„Soarele Moldovei” a fost domnul cu cea mai îndelungată 

domnie, peste 47 de ani în slujba ţării, 47 de ani în care a cârmuit 

ţara cu forţă, înţelepciune şi mai ales, cu dragoste. De fapt, au 

fost 47 de ani de strălucire, căci Ştefan a strălucit în scaunul 

domnesc, în Sfatul Ţării, în fruntea oştenilor săi, pe câmpul de 

luptă şi chiar în fruntea alaiului domnesc, la petreceri. 

În tot ceea ce făcea, era atât de mult ancorat în viaţa celor 

din jurul său, încât trebuie să vedem, peste veacuri, că înţelepciunea domnitorului a stat în marea sa 

dragoste de oameni şi de viaţă. A fost domnitorul care a oferit ţării libertate, prin război veşnic cu 

duşmanii, pe care a ştiut , ca bun strateg ce a fost , să-i înfrângă şi să-i alunge peste graniţele ţării sale.  

Prosperitatea economică din vremea lui, a arătat că politica pe care a dus-o a fost eficientă. E 

uimitor că domnul, care avea atâta succes în războaie, care era neiertător cu boierii care-i stârneau 

mănia, ştia să-i asculte pe cei înţelepţi şi să se plece cu umilinţă lui Dumnezeu, căruia îi mulţumea 

pentru fiecare victorie obţinută împortiva duşmanului, construind o mănăstire sau o biserică. 

Gândul oprit cu nespusă bucurie,  mândrie şi dragoste asupra personalităţii lui Ştefan cel Mare, 

purtând o mare recunoştinţă acestui Mare domn, a cărui imagine sălăşluieşte în orice inimă de român 

ne obligă la o nobilă misiune: să transmitem urmaşilor dragostea şi respectul pe care-l merită 

„SOARELE MOLDOVEI”. 

Pornind de la această dragoste pentru domnitor, elevii şcolii au fost provocaţi să participe la 

concursul judeţean ,,Pe urmele lui Ştefan cel Mare şi Sfânt’’- ediţia I, organizat de Şcoala 

Gimnazială „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Dobrovăţ cu creaţii artistico-plastice, panouri tematice şi creaţii 

literare. Efortul lor a fost răsplătit prin obţinerea următoarelor premii: 

Alupoaie Ancuţa – cl. a VII a – Premiul I 

Perju Ecaterina – cl. a VIII a – Premiul III 

Sângeap Beatrice – cl. a V a – Menţiune 

Prof. Luminiţa Burlui 
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Zilele Şcolii “Petru Poni” din Cucuteni  au fost marcate printr-o multitudine 

de activităţi instructiv-educative şi recreative la care au luat parte cei mai mulţi 

dintre elevi. Zilele şcolii au fost pregătite cu multă atenţie atât din partea cadrelor 

didactice, cât şi a elevilor. 

       Şcoala noastră nu este un obiect neînsufleţit, o bucată de beton sau doar o 

imensă construcţie. Şcoala are viaţă, întrucât în ea se adună zilnic o mulţime de copii 

caracterizaţi de inocenţă şi fericire ce sunt mereu pregătiţi să descopere lumea, iar 

şcoala le oferă această posibillitate, de aceea zilele şcolii reprezintă prilejul ideal de a 

o sărbători. 

Demersul nostrum, gândit a fi o paralelă între atitudini, aspiraţii, manifestări 

vechi şi noi atât ale elevilor cât şi a părinţilor, nu este acela de a ne substitui în 

judecători absoluți ai unei perioade sau alta din istoria noastră. Nu am avea 

competența necesară și nici nu ne dorim acest lucru. Noi ne-am doit doar să 

prezentăm realități rămânând ca invitaţii să reflecteze asupra lor. 

 Ne-am dorit să analizăm aspecte care pe noi, ca școală, să ne ajute să înțelegem 

de unde venim, unde am ajuns și încotro ne îndreptăm, ce să facem ca să avem 

rezultatele pe care ni le dorim și, cu siguranţă că şi invitaţii prezenţi, atât ca părinţi, 

reprezentanţi ai autorităţilor locale sau ai bisericii, îşi doresc acelaşi lucru pentru 

elevii noştri. 
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 Şi pentru că noi ne dorim, în fiecare an, ca această sărbătoare a noastră să iasă 

perfect, am început pregătiriile prin înmânarea invitaţiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

În așteptarea invitaților ... 
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Primirea invitaților ... 
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Activităţile au fost deschise de un mic discurs din partea doamnei director, iar 

apoi acestea şi-au urmat cursul, fiind întrerupte doar de aplauzele şi urările 

invitaţilor. 

      Activităţi ale elevilor demult uitate ... dar nu şi de noi ... 
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 Invitaţii au fost poftiţi să treacă şi pe la standul unde găseau bijuterii lucrate 

margeluţă cu margeluţă şi …  cu mare drag de elevi ai şcolii. 
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Prima activitate a fost o scenetă de pantomimă ce a pus în prim-plan 

contrastul dintre şcoala din zilele noastre şi cea a părinţilor nostrii. Sincer, aceasta mi 

s-a părut cea mai interesantă modalitate de a scoate în relief diferenţele dintre şcoala 

pe care o urmăm noi şi cea pe care au urmat-o părinţii şi bunicii nostri. Totodată, 

aceasta a scos în evidenţă oportunităţile de care beneficiază elevul zilelor noastre în 

comparaţie cu cel al secolelor trecute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocul de pantomimă a fost urmat de o horă realizată de clasele mai mici, însă 

nu fără a stârni interesul pentru joc al invitaţilor.  
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Un dans modern care a încântat privirile spectatorilor.   

 

 

 

 

Pentru că la reuşita şcolară a 

copilului contribuie în mare măsură aplecare părintelui spre nevoile acestuia, am 

reliefat prin două scenete atitudini de ieri şi … de azi … 

De ieri …  

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Şi de azi …  
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Au urmat întrebări adresate invitaţilor în legătură cu cele urmărite, de 

asemenea aceştia au dezvăluit detalii din viaţa lor de elevi.  
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După prima parte a interviurilor au urmat alte piese de teatru ce priveau 

aceeaşi temă Şcoala de azi şi de ieri ce evidenţiau probleme şi valori ale acestora ale 

elevilor, de ieri şi ... de azi. 

De ieri … rememorate la un ceai 
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Şi de azi …  

Şi totusi ... poate vina nu este a lor în totalitate!!! 

 

 

A urmat o nouă serie de interviuri, opiniile sunt importante pentru crearea unei  
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Aspiraţiile elevilor a fost un aspect pe care am vrut să-l descoperim. 

De ieri …  
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Şi de azi …  

Un moment mult aşteptat a fost interviul luat elevilor în legătură cu meseria 

pe care o vor urma în viitor. Cei mici au avut cele mai interesante răspunsuri: unii vor 

să devină nimic, alţii vor medici, iar unii  vor să fie vedete. Această activitate a 

stârnit amuzamentul multora dintre invitaţi, dar şi a prezentatorului care a fost de 

asemenea intervievat . 
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Prin multitudinea de activităţi gândite de către cadre didactice fiecare copil a 

avut şansa să se evidenţieze. 

Această minunată sărbătoare s-a încheiat cu aplauze şi laude din partea 

invitaţilor, iar noi, elevii, am fost bucuroşi că totul a ieşit perfect. 

A, şi cu o vizită la Muzeul Cucuteni a distinşilor invitaţi, cărora le mulţumim 

pentru prezenţă. 

 

          

 

 

 

Pentru mine, Zilele Şcolii “Petru Poni” Cucuteni vor rămâne mereu o amintire 

plăcută, întrucât fiecare amintire plăcută îmi dă şansa să evoluez, iar această şansă 

mi-a fost oferită în repetate rânduri.  

Zilele Şcolii nu sunt despre elevi, ci despre şcoală, căci pe ea o sărbătorim cu 

atâta bucurie în luna iunie.   

                                                                                                      …şi fotograful   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 Perju Ecaterina, clasa a VIII-a 
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Lumea viitorului – concurs 
 
 

               Lumea este într-o permanentă evoluție, iar cele mai incredibile tehnologii vor deveni 

uzuale odată cu trecerea anilor. Dacă acum 100 de ani, omul trăia în condiții greu de imaginat 

în zilele noastre, peste 100 de ani lumea va arăta așa cum puțini își imaginează. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O provocare pe care am propus-o micilor şcolari de clasa I, să işi imagineze cum ar 

arăta o lume a viitorului. 

Elevul, Lupu Octavian a răspuns acestei provocări şi a pus pe hartie o viziune de mijloc 

a viitorului, unde găsim o lume tehnologizată dar în care domneşte nesiguranţa, unde prietenii 

noştri sunt extratereştri.....şi astfel a mai adăugat un premiu pe lista de şcolar.  

 

 

                                           

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. înv. primar Cucoş Andreia Lenuţa 
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          CUNOAȘTEREA  DE  SINE … STIMA  DE  SINE 
 
              
 

 Cunoaşterea de sine se dezvoltă odată cu vârsta şi cu 
experienţele prin care trecem. Pe măsură ce creștem și ne 
maturizăm, începe să se contureze în mintea noastră o imagine despre noi. 
Această reprezentare mentală a propriei persoane poartă numele de 
imagine de sine şi presupune conştientizarea a “cine sunt eu” şi a “ceea ce 
pot să fac eu”. 
            În strânsa legătură cu imaginea de sine se află stima de sine. Aceasta 

se referă la modul în care ne evaluăm pe noi înşine, cât de  “buni” ne 

considerăm, comparativ cu propriile noastre aşteptări sau comparativ cu 

alţii. Atunci când o persoană are o impresie bună despre sine, se acceptă şi se 

respectă, spunem că are o stimă de sine pozitivă. Dimpotrivă, dacă persoana 

se consideră respinsă de ceilalţi şi se evaluează negativ, spunem că are o 

stimă de sine scăzută. 

Persoane cu stimă de sine pozitivă Persoane cu stimă de sine scăzută 

 ȋși asumă responsabilităţi 

 au ȋncredere ȋn forţele lor:  “Voi reuși 
să..” 

 se comportă  independent: “Mă pot  

descurca singur” 

 sunt mândri de realizările lor:, “Sunt 
mândru pentru că …” 

 ȋndeplinesc fără probleme sarcini noi: 

“Pot face acest lucru …” 

 ȋși exprimă emoţiile pozitive, dar și pe 
cele negative: “Îmi place de mine așa 
cum sunt.” 

 oferă ajutor și sprijin colegilor 

 sunt nemulţumite de felul lor de a fi: “Nu 
sunt bun de nimic.” 

 evită să realizeze sau să se implice în 
sarcini noi: “Nu voi fi în stare să iau 
examenul.” 

 se simt neiubite şi nevaloroase: “Nu mă 
place nimeni.” 

 îi blamează pe ceilalţi pentru nerealizările 
lor: “Profesorul a fost nedrept cu mine.” 

 pretind că sunt indiferente emoţional: 
“Nu mă interesează că am luat nota 4 
la...” 

 sunt uşor influenţabile: “Prietenii mei 
cred că este bine să fumez.” 
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O stimă de sine pozitivă şi realistă dezvoltă capacitatea de a lua decizii 

responsabile şi abilitatea de a face faţa presiunii grupului. Cei cu stima de 
sine pozitivă sunt mult mai adaptaţi şi mai fericiţi şi ai de obicei relaţii 
pozitive cu ceilalţi.  

 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Riscurile unei stime de sine scăzute 

sunt multiple:  
 

- probleme emoţionale: depresie,anxietate, 
iritabilitate  
 
- probleme de comportament: agresivitate  
 
- scăderea performanţelor şcolare: eşec 
şcolar, abandon şcolar  
 
- creşterea riscului consumului de alcool, 
tutun, droguri  
 

 

 

 

 

 

Prof. Mioara Mărisac 
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 Pentru că teatrul ne-a intrat 

deja în sânge prin multitudinea 

de roluri pe care le-am pus în 

scenă cu ocazia diverselor 

evenimente, ne-am hotărât să 

participăm şi la Concursul 

Kreatikon la secţiunea teatru. 

Împreună cu d-na director Raluca 

Ciudin şi d-na prof. de limba 

română Ecaterina Grosu, ne-am urcat în microbuzul şcolar şi am 

plecat la Iaşi.  

Am intrat în concurs cu toţii, 

prezentând două piese de teatru şi un 

dans pe o melodie proprie. Am câştigat 

două premii II, ceea ce ne bucură foarte 

mult, fiind fooooarte mulţi participanţi. 
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Şi după multe ore de aşteptare pentru a intra în concurs, ne-am 

răsfăţat puţin în Palas Mall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Isăilă Ana Maria, clasa a VIII-a 
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                     ZIUA EROILOR  

          Cinste și onoare  pentru eroii  

                   neamului românesc 

                     

         

 

Și anul acesta,  ca în fiecare an,  românii 

de pretutindeni, cu profundă recunoștință în 

suflete și  în  conștiințe,  prețuiesc pe toți eroii 

cei de demult ai luptelor pentru libertate, 

unitate și păstrarea credinței strămoșești. 

Această zi coincide, nu întâmplător,  cu 

sărbătoarea Înălțării Domnului, la 40 de zile 

după ziua Învierii  Domnului.  

             

Măcar în această zi, noi, adulții,  trebuie să 

reamintim copiilor faptele vitejești, curajul excepțional de 

care au dat dovadă semenii noștri în luptele de la Posada, 

Rovine, Podu Înalt, Călugăreni, Plevna, Oituz, Timișoara, 

București(1989) etc. 

             Cu siguranță, mulți români varsă o lacrimă de 

recunoștință la auzul acelui pomelnic mult prea lung de 

eroi și martiri ai neamului românesc.  

              

 

Să ne plecăm genunchii și să  ne 

înălțăm gândurile pentru pioasa reculegere în 

fața eroilor noștri,  să  oferim o floare  „spre a 

fi mai dulce somnul” lor și să ne promitem 

nouă înșine că vom încerca o schimbare, o 

reînnoire a sufletelor noastre în a deveni mai 

buni, mai cinstiți, mai muncitori, plini de 

înțelegere, dragoste și dăruire. 

 

Beraru Laura, clasa a VI-a, coordonată de prof. Lucia Manole 
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22 mai 2015 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A  BIODIVERSITĂŢII 

Învelişul biotic al Terrei cuprinde peste 500.000 specii de plante şi peste 1.500.000 specii de 

animale, legate funcţional, material, energetic şi evolutiv. Varietatea atât de mare a fiinţelor vii, plante, 

animale, ecosisteme, precum şi interacţiunile dintre acestea constituie  biodiversitatea (diversitatea 

biologică). 

CUM ESTE DISTRUSĂ BIODIVERSITATEA? 

 Distrugerea habitatelor ca rezultat direct al activităţilor antropice; 

 Introducerea unor specii străine (alohtone) care pot conduce la perturbarea ecosistemului; 

 Poluarea din surse antropice a tuturor factorilor de mediu; 

 Supra-exploatarea unor specii, ca urmare a pescuitului, vânătorii, cultivării ; 

 Schimbările climatice globale, care pot crea condiţii în care anumite specii nu se pot adapta. 

LISTA ROŞIE a fost creată  în 1963 de Uniunea Internaţională de Conservare a Naturii şi reprezintă 

inventarul cel mai complet al stării de conservare a speciilor de animale şi plante, fiind cel mai bun indicator 

al stării biodiversităţii mondiale. 

Lista Roşie are rolul de a cataloga şi de a sublinia plantele şi animalele care prezintă cel mai mare risc de 

extincţie la nivel global ( de exemplu, cele catalogate drept Critic Ameninţate, Ameninţate şi Vulnerabile). 

Lista Roşie a Speciilor Ameninţate aduce informaţii esenţiale despre starea de conservare şi distribuţia 

speciilor de plante şi animale de pe întreg globul. De asemenea, ea prezintă informaţii şi despre plantele şi 

animalele categorizate drept Dispărute sau Dispărute în Sălbăticie, asupra speciilor care nu pot fi evaluate 

din lipsa detaliilor (deficit de informaţie) şi despre plantele şi animalele care sunt sau ar fi aproape 

ameninţate, dacă nu ar exista programe de conservare. Această Listă Roşie cuprinde în prezent nu mai puţin 

de 41.415 specii.  

Peste 5.487 de mamifere care populează Pământul sunt pe cale de dispariţie. Lista roşie a speciilor 

ameninţate cu dispariţia arată că peste jumătate dintre speciile de mamifere de pe Pământ se îndreaptă 

sigur către dispariţie, cu precădere primatele care trăiesc în Asia. Cea mai mare ameninţare pentru animale 

este pierderea habitatului, inclusiv defrişările din cauza expansiunii umane în habitatele naturale ale 

animalelor. Sudul şi sud-estul Asiei sunt zonele identificate ca cele mai ''periculoase'', din cauza creşterii 

rapide a populaţiei.  

Cel puţin 76 specii de mamifere au dispărut deja pentru totdeauna, începând cu anul 1500.  
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ELEFANTUL AFRICAN DIAVOLUL TASMANIAN 

 

FOCA CASPICĂ MĂGARUL ASIATIC 

URSUL POLAR 
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Potrivit actualizării din anul 2008  a Listei Roşii 12%, sau 1.227  dintre toate speciile de păsări 

sunt ameninţate cu dispariţia. Lista Roşie a speciilor ameninţate, realizată de Uniunea Internaţională 

pentru Conservarea Naturii, arată că 192 specii de păsări sunt critic ameninţate, ceea ce înseamnă că 

există un risc  imens de a dispărea în sălbăticie. Grav este faptul că şi până cele mai răspândite specii din 

trecut, încep să dispară. 

        

 

 

   

VULTURUL EGIPTEAN ALBATROS 

CINTEZA DE COPAC PORUMBELUL ROZ 
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Nici ecosistemele oceanice nu au scăpat nevătămate în urma activităţilor oamenilor. Cetaceele, mai 

ales balenele, sunt specii ameninţate cu extincţia din cauza vânătorii iraţionale. Aproape un sfert din 

speciile de balene şi delfini din lume sunt ameninţate cu dispariţia, dintre care nouă specii, sunt clasificate 

drept critic ameninţate cu dispariţia, cea mai periculoasă treaptă a clasamentului. Principalele ameninţări ale 

speciilor oceanice sunt pescuitul, distrugerea habitatului, dispariţia hranei şi mediul zgomotos. Încălzirea 

globală a început şi ea să afecteze întrucât aduce noi boli şi competiţie între specii, precum şi schimbări în 

hrana lor.  

         

PAPAGAL DE MAURITIUS VULTURUL CU CIOC SUBŢIRE 

DELFINI 

CĂLUŢ DE MARE 
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Peste 19.000 de specii de plante sunt clasificate ca fiind pe cale de dispariţie şi numeroase altele  

ajung în pragul dispariţiei în fiecare an înainte ca biologii să le poată identifica.  

                           

                                                           

Să avem grijă de natură pentru a ne putea bucura cât mai mult de minunăţiile ei! 

     Cobuz Raluca, clasa a VIII-a, coordonată de prof. Lucia Manole 

CORAL PEŞTE FLUTURE 

PALISANDRU 
CACTU (BIZNAGUITA) 

RODIE ACCACIE 
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PROIECTE EDUCAŢIONALE CUPRINSE ÎN CALENDARUL  

REGIONAL ŞI JUDEŢEAN AL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

 

I. „Să cunoaștem Cultura Cucuteniană!” 
 

Proiectul „Să cunoaștem Cultura Cucuteniană” a fost cuprins în CAER 2015. 

În urma desfășurării activităților din cadrul proiectului educațional „Șă cunoaștem Cultura 

Cucuteniană”, pe parcursul anului şcolar 2014-2015, s-a constatat că atât scopul, cât și obiectivele 

propuse au fost atinse. Stârnindu-li-se interesul pentru cunoașterea istoriei europeane și a 

elementelor esențiale ce reprezintă spiritualitatea cucuteniană, elevii participanţi, din clasele V-XII, 

au prezentat interes pentru originile istorice, au realizat referate şi lucrări plastice pe tema propusă, 

asimilând astfel informații ce privesc istoria şi geografia Culturii Cucuteniene, demonstrând un 

comportament responsabil față de activitățile întreprinse.  

 

Activitățile desfăşurate în cadrul proiectului au fost: 

1. „Muzeul nostru, istoria noastră”- elevii din clasele V-VIII au participat la vizionarea 

unui film privind vestigiile neologice aparţinând Culturii Cucuteni, în vederea vizitei ulterioare, în 

scop documentar, a Muzeului Sitului Arheologic Cucuteni. În urma participării la vizita de teren, 

elevii au acumulat noi achiziţii privitoare la necropola tumulară daco-getică, la piese arheologice 

originale datând din perioada Culturii Cucuteniene şi elemente specifice istoriei locale, valorificate 

ulterior în cadrul concursului „Să cunoaştem cultura cucuteniană!”.   

     2. „Să descoperim istoria pe dealul Cetăţuia” – în săptămâna destinată activităţilor 

educative extracurriculare „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” elevii, grupaţi şi coordonaţi de cadre 

didactice, prin mici săpături, au colectat fragmente de vase ceramice vechi de 5000 de ani, pe 

Dealul Cetăţuia, ştiut fiind că în această zonă încă se mai găsesc urme ale Culturii Cucuteniene. 

Aceste fragmente au fost spălate şi uscate în vederea observării picturii şi motivelor de pe aceste 

fragmente. 

3. „Să cunoaştem cultura şi aşezările cucuteniane!” – în cadrul activităţii - concurs „Să 

cunoaştem cultura şi aşezările cucuteniane!” s-au desfăşurat acţiuni de mediatizare a acesteia pe 

site-ul şcolii, pe grupurile de discuţii, prin afişe şi pliante, cu ajutorul cărora participarea la nivel 

judeţean, a fost una numeroasă.  

 

Concursul a vizat două coordonate:  

1. Cultura Cucuteniană  

2. Aşezările cucuteniene  

Activitatea s-a desfăşurat pe nivele de învăţământ: 

gimnazial şi liceal şi a avut două secţiuni:  

1. Artă plastică  

2. Referate 

Participanți au fost 47 elevi, premiaţi fiind 11 și 10 cadre 

didactice 

Parteneri au fost Inspectoratul Școlar Județean Iași şi 

Primăria Cucuteni. 
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II. „Acasă – spre poezia la sat”  
 

Proiectul „Acasă – spre poezia la sat” a fost cuprins în CAEJ 2015. 

 
În urma desfășurării activităților din cadrul proiectului educațional „Acasă – spre poezia la 

sat”, s-a constatat că atât scopul, cât și obiectivele propuse au fost atinse. Elevii au prezentat interes 

pentru originile satului natal, au realizat poezii și lucrări plastice pe tema propusă lărgindu-şi 

orizontul cultural, dezvoltându-şi imaginaţiei, sensibilitatea şi spiritul creator, cultivându-şi 

dragostea pentru arta poetică, ceea ce duce la formarea unei personalităţi umane complexe. Au 

demonstrat un comportament responsabil față de activitățile întreprinse, creând imagini individuale 

originale ale satului. 

 

Activitățile desfăşurate în cadrul proiectului au fost: 

 

1. „Colind Sfânt” – tradiții și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou - în urma unei selecţii a 

elevilor din unitate, bazată pe criterii bine stabilite, au fost create de către aceştia programe artistice 

care au reflectat obiceiurile şi tradiţiile din zona Cucuteni: cântecul cerbului, colinde şi dansul 

ursarilor. Programele pregătite vor fi prezentate elevilor din unitatea şcolară, părinţilor şi membrilor 

comunităţii. 

 

2.„Viersul de la sat”- recital - elevii din clasele  I-VIII, selectaţi pe baza abilităţilor artistico-

expresive de care au dat dovadă pe parcursul anilor de studiu, au participat la un recital de poezie. 

În urma participării la recital, elevii au acumulat noi achiziţii referitoare la particularităţile de 

recitare şi creare de poezie, achiziţii ce vor fi valorificate ulterior în cadrul activităţilor de creaţie 

poetică din concursul „Satul natal ”. 

 

3.„Satul natal”- concurs judeţean – s-au desfăşurat acţiuni de mediatizare a  acesteia pe site-

ul şcolii, pe grupurile de discuţii, prin afişe şi pliante. Concursul s-a desfăşurat atât la nivel primar, 

cât şi la nivel gimnazial şi a constat în crearea de poezii, respectând tematica satului, loc al 

copilăriei, apotropaic, ascuns, cu pragul îngust, cu ferestrele amintirilor larg deschise, cu cântul 

ploii, dealurile înverzite, nopţi înstelate ce plăpând ne întâmpină devenirea şi creştem pe nevăzute, 

uităm veselii şi sărbători, legende mitice. Elevii împreună cu coordonatorii lor au pregătit poezii în 

vederea participării la concurs. Regulamentul de organizare a concursului şi fişa de înscriere au fost 

postate pe site-ul şcolii, pe grupul de lucru pentru activităţile educative. 

 

4.„Ilustrat”- concurs judeţean - participanţii la concursul „Ilustrat” au pregătit fotografii, 

colaje cu imagini, desene sau filmuleţe, care să surprindă esenţa satului de pretutindeni, întrucât 

copiii iubesc necuprinsul sat, cu uliţele lui strâmte, cu gârla mereu depărtată, cu anotimpul 

recoltelor şi movilele-i prăpăstioase. Materialele concepute au fost trimise atât on-line la 

responsabilul activităţii cât şi prin poştă. 

 

Participanți au fost 38 elevi, premiaţi fiind 10 și 7 cadre didactice 

Parteneri au fost Inspectoratul Școlar Județean Iași şi Primăria Cucuteni. 

 

 

 

Consilier educativ, Ecaterina Grosu 
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RĂMAS BUN GIMNAZIU! – BUN 

VENIT LICEU! 

 
  

 

 

 

 

Absolvenții claselor a VIII-a, 

promoția 2015, au avut onoarea de a-și lua 

rămas bun de la domnii profesori și de la 

colegi în cadrul cursului festiv. 

  
 

 

 

 

 

 

 

În deschidere, absolvenţii au adresat cuvinte 

de mulțumire profesorilor doamnei dirigintă și 

doamnei director.  

 

 

 

 

 

Deși cuvintele au fost de prisos, 

doamna dirigintă Ecaterina Grosu și-a 

exprimat regretul pentru despărțirea de 

un colectiv bine închegat și ne-a 

transmis să nu uităm, oriunde vor ajunge 

de aici mai departe, că binele învinge 

întotdeauna răul și nu numai în basme.  

 

 

 

 

 

Doamna director ne-a transmis un îndemn spre echilibru și spre o trăire 

frumoasă a adolescenței în care să îmbine seriozitatea studiului cu timpul liber 

petrecut alături de prieteni. Ne-a dorit, de asemenea, mult succes și să nu uite 

niciodată colegii și profesorii de care tocmai ne-am despărțit! 
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Cursul festiv a fost marcat de momente 

sensibile, cuvinte frumoase care ne-au pătruns şi 

ne-au rămas în memorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trufanda Alexandru, clasa a VIII-a 
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La finalul anului şcolar 2014-2015, elevii cu rezultate bune şi 

foarte bune la învăţătură au fost premiaţi într-un cadrul festiv, în 

prezenţa autorităţilor locale. 

Premiile oferite elevilor au fost obţinute prin sponsorizarea de 

către d-na Maria Cozma, reprezentanta firmei Agro Ilmar căreia îi 

mulţumim şi pe această cale. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  Clasa  pregătitoare                                                                                                              Clasa I 

 

 

 

 

 

                                                                  Clasa a II-a                     Clasa a III-a 
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Clasa a IV-a 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Clasa a V-a 

 

 

 

 

 

 

Clasa a VII-a 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a VIII-a                                                                                              Clasa a VI-a 
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           Mult aşteptata dată de 26 iulie îmi aducea bucuria de a pleca în tabăra Perlele 

Nistrului alături de prieteni noi şi prieteni vechi, căci e al doilea an când merg. Drumul spre 

tabără a fost lung, dar a fost presărat cu glume şi bucurie din partea noastră, iar când am 

ajuns în interiorul curţii taberei parcă ne-am fi cunoscut de ani buni, deşi nu trecuseră 

decât câteva ore. 

            Primul lucru care l-am făcut când am ajuns a fost să ne cazăm-cu ocazia acesteia am 

cunoscut persoane noi şi am fost întâmpinaţi de educatorii detaşamentului 2, cel din care 

urma să facem parte.Îmi amintesc cum imediat după ce am ajuns am pornit împreună cu 

ceilalţi în explorarea taberei care e destul de mare şi impresionantă la  cele 3,5 hectare ale 

sale. Se apropia ora 2, iar asta însemna un singur lucru: siesta ce se sfarşea la 4. Însă în 

prima zi ne-am ocupat de creearea unei devize pentru detaşamenul 2 (sau  Deşaşament, aşa 

cum obişnuiam noi să-i spunem). 

 

        

După siestă mi-am luat chindiile, adică o gustare ce consta în suc cu biscuiti, 

îngheţată cu bomboane şi alte bunătăţi. Apoi m-am alăturat unei activităţi, îmi amintesc că 

în prima zi am pornit cu entuziasm spre cercul de germană şi  am învăţat alfabetul limbii  

germane. Între timp s-au mai desfăşurat şi activităţi precum: volei, baschet, desen, 

vizionarea filmelor, piscină sau fitness.  

Deviza Detaşametului 2 

„Suntem daci cu toţi aici, 

De la mari pân’ la cei mici. 

Trăim, murim în ţara ce-o iubim! 

Trăiască, trăiască  

Trăiască şi-nflorească  

Moldova, Ardealul şi Ţara 

Românească! ” 



61 
 

       Am uitat să menţionez despre momentele artistice ale serii ce însemna  pregătirea unei 

piese de tetru, unui cântec, unui dans şi a tot cee ce  reprezintă talent pentru un concurs al 

detaşamentelor. Un moment important al serii era strigarea devizei din toate puterile, 

drept pentru care am câştigat numele de „cel mai gălăgios detaşament”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima zi a adus detaşametului meu un meritat loc unu, ceea ce se întâmpla mai mereu. 

 

Dimineţile începeau cu gimnastica ce nu era pe placul tuturor, dar ne înviora 

numaidecât. Urma curăţenia în cameră, apoi masa, apoi nenumarate activităţi. Unul dintre 

lucrurile ce mi-au plăcut a fost badmintonul. Ştiu că nu am lăsat paleta din mână până ce nu 

s-a sfârşit activitatea, chiar dacă eram obosită şi lipsită de puteri la un moment dat, nu m-

am lăsat înfrântă. De asemenea, am făcut vizite şi în afara taberei în locuri precum: Muzeul 
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de  Istorie Naţional al Republicii Moldova, Mănăstirea Curchişi Orheiul Vechi - un loc plin 

de linişte şi lumină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toate se desfăşurau în cea mai mare bucurie şi dăruire din partea noastră. Venise 

serata educatorilor, adică era rândul lor să pregatească momente artistice pentru noi şi 

într-adevăr s-au descurcat de minune: cântecele, dansurile şi piesele de teatru au generat la 

fel multă emoţie ca şi în cazul momentelor artistice pregătite de noi, astfel am putut vedea 

dăruirea acostora pentru tabără, pentru noi. 

Când am ajuns în ultima zi, cea destinată plecării, ne-am oprit o clipă şi ne-am pus 

întrebarea: „Când a trecut timpul?”. Apoi a urmat un moment trist destinat despărţirii 

presărate cu  lacrimi. În drum spre casă  am continuat să împărtăşim tristeţea despărţirii 

care era fericită în felul ei pentru că plecam acasă şi îmi făcusem prieteni noi. 

         

 Cu toate cele întâmplate, fericite sau mai puţin 

fericite îmi va face plăcere ca peste ani să privesc copii 

mergând în tabere şi să spun cu entuziasm: „Am fost şi eu 

cândva aşa, am fost şi eu cândva în tabăra aceea şi o să 

mai vreau să fiu aşa cândva.” 
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              Au fost 10 zile încărcate şi nu cred că cineva poate spune că nu s-a distrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

   Perju Ecaterina, clasa a VIII-a 
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NEVOIA DE CARTE 
 

                Procesul de luare a deciziilor este un proces frecvent in viaţa de zi cu zi. Deseori decidem 

fără a fi conştienţi de acel lucru, fiindcă există obiceiuri căpătate, în comportamentele noastre, de-a 

lungul anilor. Dar sunt şi decizii care, înainte de a fi luate, necesită o gândire îndelungată si o analiză a 

variantelor. 

               Atunci când luăm o decizie cu privire la viitoarea opţiune 

şcolară (ce şcoală vom urma) sau la carieră (ce meserie vreau 

să am), alegerea trebuie făcută foarte atent, ţinând cont şi 

punând în balanţă mai mulţi factori. Profesorii, diriginţii, 

părinţii nu pot hotărî ce vor face copiii, dar îi pot consilia şi 

îndruma asupra opţiunilor viitoare. Aşadar, dragi părinţi, 

prezentăm, în rândurile de mai jos, câteva aspecte care trebuie 

urmărite în luarea unei decizii şi capcanele în care pot cădea atunci când este vorba de viitoarea şcoală 

sau profesiune: 

     - valorile personale (idealurile individuale) – în urma chestionarelor aplicate la clasă, de către 

diriginţi, s-a constatat că personaje din telenovele,  vedetele TV (fotbalişti, cântăreţi de manele) 

reprezintă modelul reuşitei în viaţă si carieră. De asemenea, canalul preferat al multor copii este acela 

la  care se cântă manele şi se difuzează telenovele. Oare aşa trebuie să fie? 

     - scopul in viaţă – pentru mulţi copii, dar şi adulţi, scopul îl reprezintă notorietatea şi banii, prea 

puţini considerând educaţia un scop în sine, neţinând cont că majoritatea persoanelor educate au o 

meserie bună şi bine plătită, sunt cunoscuţi şi respectaţi de cei din jur.   

    - familia din care provine – statistica arată că elevii care au rezultate 

bune provin din familii care ţin legătura cu şcoala, fără să aibă neapărat o 

situaţie materială bună. Aşadar, creaţi copiilor dumneavoastră o atmosferă 

plăcută în familie şi arătaţi că vă interesează soarta lor. Criticile de genul „eu 

nu pot să te oblig, dacă nu înveţi ai să rămâi la sapă nu au dat rezultate niciodată”. 

Prezentaţi copilului un viitor luminos, dar  pentru  a ajunge la acest deziderat trebuie depuse eforturi 

susţinute. 

   - imaginea de sine - o imagine pozitivă despre propria persoană creşte şansele de 

reuşită. Un rol important îl au părinţii şi profesorii care trebuie să încurajeze 

copilul în lucrurile bune pe care le face sau le poate face. 
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 - talentele şi abilităţile (îndemânările) – trebuie descoperite de la vârste mici, deoarece acestea 

trebuie cultivate de timpuriu pentru înscrierea într-o şcoală cu profil vocaţional (sportiv, arte) sau 

pentru înscrierea la o şcoală profesională în scopul obţinerii unei calificări într-o meserie pe care 

tânărul o va face cu plăcere.                                                                                                                                          

-  cercul de prieteni – de obicei, prietenii se duc la aceeaşi şcoală, pentru a rămâne nedespărţiţi. 

Poate fi un lucru pozitiv deoarece aceasta poate ambiţiona elevii mai slabi, dar şi un lucru negativ  în 

cazul copiilor care nu au aptitudini pentru un anumit profil. De exemplu, copiii cu talent literar să 

ajungă la un profil real (matematică sau informatică).  

- presiunile din jur - de multe ori părinţii sunt aceia care iau decizii în locul 

copiilor din dorinţa ca aceştia din urmă să devină  cineva. Copilul trebuie să fie 

lăsat să aleagă ce vrea el, ajutat uneori, dar niciodată să nu i se impună ce va 

face  în viitor. O meserie făcută din pasiune aduce satisfacţii şi în final şi 

recompensă materială. Indiferent de factorii ce intervin în luarea unei decizii  

toate motivele trebuie puse în balanţă astfel încât alegerea să fie cea corectă.  

Ştiinţa şi societatea evoluează rapid apărând pe piaţa muncii noi domenii şi profesii. De aceea, 

chiar dacă copilul termină o şcoală în care obţine o calificare şi se 

angajează, în câţiva ani s-ar putea să nu mai fie nevoie de oameni 

cu o astfel de pregătire; prin urmare va fi nevoie să  se recalifice. 

De aici apare nevoia continuării studiilor, cu cât înveţi mai mult, cu 

cât devii mai educat, vor exista 

mai multe puncte de plecare 

pentru o nouă recalificare. Nu 

este admisibil că unii părinţi să nu-şi susţină copiii în urmarea 

studiilor, unii dintre ei abandonând şcoala şi angajându-se în 

domenii cu activităţi sezoniere. Tentaţia este mare: tânărul câştigă 

bani, capătă o oarecare independenţă, familia nu-l mai întreţine. 

Va rămâne, totuşi, un muncitor necalificat, care va trebui să 

facă toata viaţa munca cea mai grea şi mai prost plătită din 

domeniul său.  

           În concluzie, tinerii cu un nivel redus de instruire şi calificări profesionale minime sunt cei 

mai expuşi marginalizării sociale şi economice şi, din aceasta cauză, sunt pe cale să-şi contureze o 

imagine negativă, să devină nemulţumiţi şi descurajaţi în faţa viitorului! 

                                               Prof. Raluca Mariana Ciudin 
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Dacă nu ştiai... 
 

 3 x 37 = 111 si 1 + 1 + 1 = 3  

6 x 37 = 222 si 2 + 2 + 2 = 6  

9 x 37 = 333 si 3 + 3 + 3 = 9  

12 x 37 = 444 si 4 + 4 + 4 = 12  

15 x 37 = 555 si 5 + 5 + 5 = 15  

18 x 37 = 666 si 6 + 6 + 6 = 18  

21 x 37 = 777 si 7 + 7 + 7 = 21  

24 x 37 = 888 si 8 + 8 + 8 = 24  

27 x 37 = 999 si 9 + 9 + 9 = 27  

 

 1 x 9 + 2 = 11  

12 x 9 + 3 = 111  

123 x 9 + 4 = 1111  

1234 x 9 + 5 = 11111  

12345 x 9 + 6 = 111111  

123456 x 9 + 7 = 1111111  

1234567 x 9 + 8 = 11111111  

12345678 x 9 + 9 = 111111111  

123456789 x 9 +10 = 1111111111  

 

 9 x 9 + 7 = 88  

98 x 9 + 6 = 888  

987 x 9 + 5 = 8888  

9876 x 9 + 4 = 88888  

98765 x 9 + 3 = 888888  

987654 x 9 + 2 = 8888888  

9876543 x 9 + 1 = 88888888  

98765432 x 9 + 0 = 888888888  

 

 1 x 8 + 1 = 9  

12 x 8 + 2 = 98  

123 x 8 + 3 = 987  

1234 x 8 + 4 = 9876  

12345 x 8 + 5 = 98765  

123456 x 8 + 6 = 987654  

1234567 x 8 + 7 = 9876543  

12345678 x 8 + 8 = 98765432  

123456789 x 8 + 9 = 987654321  

 

 7 x 7 = 49  

67 x 67 = 4489  

667 x 667 = 444889  

6667 x 6667 = 44448889  

66667 x 66667 = 4444488889  

666667 x 666667 = 444444888889  

6666667 x 6666667 = 44444448888889  

etc 

 

 4 x 4 = 16  

34 x 34 = 1156  

334 x 334 = 111556  

3334 x 3334 = 11115556  

33334 x 33334 = 1111155556  

etc  

 

 1 x 9 + 2 = 11  

21 x 9 + 33 = 222  

321 x 9 + 444 = 3 333  

4 321 x 9 + 5 555 = 44 444  

54 321 x 9 + 66 666 = 555 555  

654 321 x 9 + 777 777 = 6 666 666  

7 654 321 x 9 + 8 888 888 = 77 777 777  

87 654 321 x 9 + 99 999 999 = 888 888 888  

 

 

 9 x 9 = 81  

99 x 99 = 9 801  

999 x 999 = 998 001  

9 999 x 9 999 = 99 980 001  

99 999 x 99 999 = 9 999 800 001  

 

 1 x 1 = 1  

11 x 11 = 121  

111 x 111 = 12321  

1111 x 1111 = 1234321  

11111 x 11111 = 123454321  

111111 x 111111 = 12345654321  

1111111 x 1111111 = 1234567654321  

11111111 x 11111111 = 123456787654321  

111111111 x 111111111 = 12345678987654321  

 

Prof. Raluca Mariana Ciudin 
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REBUS – să ne punem neuronii în mișcare!!! 

 

1. Rezolvând corect rebusul, pe verticala A veţi descoperi denumirea unei 

ştiinţe. 
            A               

1                            

    2                       

      3                     

    4                       

      5                     

      6                     

  7                         

        8                   

Rezolvati rebus
 

 

1. Învelișul viu al Pământului 

2. Primul zoolog care a formulat termenul „ecologie” 

3. Totalitatea factorilor abiotici dintr-un anumit spațiu de viață 

4. Ecologia este o ramură a ... 

5. Biotop+biocenoză 

6. Individ dintr-o specie 

7. Savant care a reliefat principiul interacțiunii în lumea vie 

8. Acțiune de colectare a materialului biologic 

MOCANU RADU,  CLASA a VIII-a 

 

                                                                  

 

 

http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/ecologie-6#1
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/ecologie-6#2
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/ecologie-6#3
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1. Rezolvând corect rebusul, pe verticala A-B veţi descoperi un organ 

vegetativ cu rol în fotosinteză. 

 

 
                       A 

                  1                     

                  2                     

          3                             

                  4                     

5                                       

              6                         

                    B                   

Rezolvati rebus
 

1. Provine din ovar 

2. Procesul invers al fotosintezei 

3. Partea lățită a frunzei ( articulat) 

4. Firișoare pe suprafața limbului 

5. Proces prin care se formează substanțe hrănitoare 

6. Partea mai îngroșată a pețiolului 

NIȚU TEODORA, CLASA a V-a   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/biologie-11#1
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/biologie-11#2
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/biologie-11#3
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/biologie-11#4
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/biologie-11#5
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/biologie-11#6
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3.  Rezolvând corect rebusul, pe verticala A-B veţi descoperi denumirea 

BIOLOGIEI pentru clasa a VI-a. 

 

                A               

      1                         

            2                   

    3                           

              4                 

              5                 

        6                       

            7                   

8                               

                B               

Rezolvati rebus
 

1. Celenterat marin 

2. Denumire în limba latină a cuvântului „moluscă” 

3. Clasă de animale din care face parte și albina 

4. Stadiu din ciclul de dezvoltare a cărăbușului 

5. „Ochi simpli” la păianjen în număr de 8 

6. Animal înrudit cu racul 

7. Ajută la formarea pânzei de păianjen 

8. Au corpul acoperit de o crustă 

 

SÎNGIAP BEATRICE,  CLASA A-VI-A 
 
 
 

 

SOLUȚIILE REBUSURILOR LE GĂSIȚI ÎN NUMĂRUL URMĂTOR AL REVISTEI 

 

Coordonator, 

Prof. Lucia Manole 
 

http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/biologie-12#1
http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/biologie-12#2
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