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Într-o lume a poluării, a lipsei de responsabilitate, a
grabei, copiii Şcolii Gimnaziale Nr. 7 din Buzău au
beneficiat de activităţi multiple, desfăşurate în cadrul
proiectului “Mănâncă responsabil”.Acesta şi-a propus să
îi educe pe cei mici în spiritul unui bun cetăţean care ştie
să aleagă alimentele neprocesate, să achiziţioneze
produse de la producător, să ocrotească mediul şi să
respecte valorile, fiind un program de acţiune orientat
spre învăţarea globală în Anul European pentru
Dezvoltare (2015). Consumul responsabil de hrană
reprezintă o alegere conştientă de alimente, luând în

considerare aspecte referitoare la deciziile noastre privind
sănătatea, mediul, economia, cultura etc.

Proiectul s-a desfăşurat sub forma unei poveşti despre un
fermier care corespondează cu elevii. Aceştia l-au însoţit pe
tot parcursul anului pe mesagerul preferat, de la care au primit
sarcini diverse. I-au pus întrebări şi au primit răspunsuri. Au
lucrat în echipă şi au descoperit ce înseamnă solidaritatea. Au
vizitat Staţiunea de Cercetare Legumicolă, au plantat flori, au
confecţionat decoraţiuni din materiale refolosibile, au gătit,
au degustat, s-au informat în legătură cu alcătuirea lăzii de
compost, au făcut schimb de reţete, au realizat mărţişoare eco
şi au ascultat poveşti despre apă, pământ, păsări, animale.

Profesorii le-au fost alături în această aventură, învăţând
cu toţii ce înseamnă să mănânce responsabil. Deoarece “un
copil este ca o sămânţă de floare. Cât de frumos va creşte, cât
de frumos va rodi, depinde de grădinarul care o va îngriji, de
ce pământ şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig,
de furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă... Cum ai
putea s-o rupi ori să o calci în picioare, când e tot ce va mai
rămâne în urma ta.” (Irina Petrea)

Feed-back-ul pozitiv al participanţilor, implicarea în
activităţile proiectului a unui număr mare de elevi
îndreptăţesc continuarea acestei experienţe didactice şi în

MĂNÂNCĂ
RESPONSABIL!
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anul şcolar 2016-2017. Elevii abia aşteaptă noi provocări
din partea fermierului, noi aventuri în lumea alimentelor
sănătoase, a compor-tamentelor responsabile.

Georgiana – V B –

Mihai – VI B –

Raluca – VI B –

Miruna – VI C –

Andreea – V D –

Cosmina – VI B –

Anca – VII D –

Daria – VI B –

Luca – II A –

Alina – părinte –

Daniela – părinte –

„Mi-am dat seama ce înseamnă să
ai o alimentaţie sănătoasă şi cât de mult ajută stilul de
viaţă.”

„Am învăţat cum să mănânc mai
sănătos, să fiu mai ecologist şi să preţuiesc mai mult
natura.”

Mi-a plăcut acest proiect deoarece
am fost toţi o echipă.”

Am învăţat că
sănătatea este cea mai importantă.”

Proiectul MR ne-a
făcut să fim mai atenţi cu sănătatea noastră.”

Am învăţat cum să
facem un meniu sănătos.”

Am făcut cunoştinţă cu
reţete vechi româneşti.”

Am descoperit
importanţa fructelor şi legumelor în
detrimentul produselor fast-food.”

Chiar dacă miroase urât,
compostul este ecologic şi hrănitor pentru
plante.”

Copilul meu a devenit
mai responsabil cu privire la ceea ce
mănâncă. Ne corectează uneori şi pe noi.
Pentru pachetul de la şcoală vrea fructe. Ia la
el mai multe pentru a le oferi şi colegilor care
nu au. Felicitări! Continuaţi!”

Consider că temele

abordate în proiectul MR sunt constructive, utile,
responsabilizându-i pe copii, educându-i pentru un viitor
mai sănătos!”

„

„

„

„

„

„

„

„

„

Coordonatori proiect:
prof. Ştefana Stanciu

prof. Marilena Urmuzache

Impresii:
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În anul 2015-2016 unul dintre cele mai palpitante concursuri la care
şcoala noastră a participat a fost competiţia naţională Olimpiadele
Kaufland. Programul a fost iniţiat şi implementat de către Şcoala de
Valori, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice, sponsor principal fiind S.C. Kaufland România S.A.

Domeniile de desfăşurare ale activităţilor au fost diverse: mediu
(ecologizare, plantare,eco-bricolaj, reciclarea deşeurilor, protejarea
resurselor, reciclare selectivă), sport şi sănătate (competiţii sportive, stil
de viaţă activ, sport şi nutriţie, pacheţelul sănătos,cumpărături inteligente,
dinţi frumoşi şi sănătoşi), ştiinţă-cultură-educaţie (invenţii, civilizaţi în
trafic, prim ajutor, orientare profesională, vizite informative, vizite
culturale, educaţie financiară, internet, estetică urbană) şi creativitate şi
tradiţii (expoziţii interne, dans şi muzică, creaţii literare, design
vestimentar, teatru, tradiţii).

Şcoala noastră s-a înscris în competiţie în luna octombrie 2015 şi a
derulat numărul maxim de activităţi, prezentate pe pagina de concurs
dedicată acestora, coordonator fiind profesor Ivan Iuliana. Din punctajul
maxim de 7800 de puncte, Şcoala Gimnazială nr 7 Buzău a realizat 106
activităţi cu un punctaj de 7260 de puncte, locul 4 la nivelul judeţului
Buzău. A fost implicat un număr de 19 cadre didactice şi un număr
aproximativ de 500 de elevi dintr-un efectiv de 1030 de elevi.

Activităţile au fost diverse, distractive şi educative. Cele dedicate
mediului, de exemplu, au constat în plantarea de pomi, de flori, în
confecţionarea de căşuţe pentru păsări de către elevi sau în reciclarea
deşeurilor electrice şi a celor din hârtie şi plastic. S-au derulat şi sesiuni de
informare şi de educare privind necesitatea utilizării raţionale a resurselor
planetei, implementându-se şi un nou sistem de selectare a deşeurilor.

Activităţile care s-au grupat în domeniul Sport şi sănătate au fost
variate, de la campionate de fotbal, de baschet şi de şah la spectacol de
majorete, festivaluri de dans modern si dansuri populare si demonstraţii de
arte marţiale si fitness.

De un mare interes au fost sesiunile de prezentare a invenţiilor create
de elevi şi creaţiilor literare, spectacolele de teatru, precum şi expoziţiile
de fotografie şi desen şi design vestimentar. Reprezentanţi ai Crucii
Roşii Buzău, asistent medical şcolar Ungureanu Mihaela şi asistenţi
medicali SMURD Buzău au prezentat elevilor tehnici de prim ajutor,
evidenţiind rolul important al acestora în cazul accidentelor.

În cadrul laboratoarelor de informatică s-au desfăşurat o serie de
activităţi de prezentare a noutăţilor online şi a siguranţei pe Internet, sub
coordonarea informaticianului şcolar Lupaşcu Veronica.

Implicarea elevilor şi a profesorilor în asemenea acţiuni demonstrează
deschiderea spre formele alternative ale dezvoltării personale, munca în
echipă, creativitate, seriozitate, mobilizare socială şi viziune.

Succesul, chiar dacă nu a fost unul material, a fost al tuturor celor
implicaţi în această competiţie (profesori, elevi, părinţi, bunici), iar
mulţumirile noastre se îndreaptă către cei care au crezut în noi toţi, care ne-
au încurajat şi susţinut necondiţionat. CPPE, prof. Ivan Iuliana

Olimpiadele 2016Kaufland
efort comun, mobilizare şi creativitate
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În parteneriat cu instituţii publice
din judeţul BUZĂU, Biblioteca
Judeţeană “Vasile Voiculescu”, Şcoala
Gimna zială Înv. Nicolae Ispas,
Clondiru, şcoala noastră a desfăşurat
proiectul „Paşi în lumea lui Făt-
Frumos”. Acest proiect educaţional s-
a adresat elevilor de clasele a V-a care
au dorit să-şi îmbogăţească universul
cultural şi să redescopere frumuseţea
literaturii române prin lectura
basmelor româneşti.

Literatura română este în suferinţă
din cauza invaziei mijloacelor
electronice şi multimedia, care i-au
îndepărtat pe copii de paginile sfioase
ale volumelor de lecturi, iar basmele
româneşti reprezintă domeniul care a
mai putut schimba rezultatele
cunoscute. Lectura este importantă
pentru informaţiile dobândite, pentru
deprinderea ci t i tului coerent ,
conştient, pentru însuşirea unui
vocabular expresiv. Extrem de util s-a
dovedit a fi acest proiect care i-a atras
pe elevi prin ineditul activităţilor
propuse, i-a făcut să citească basmele
propuse cu plăcere şi să creeze
propriile opere, să participe la

concursurile propuse.
Activităţile desfăşurate au fost

numeroase, amintim numai câteva.
Prima s-a desfăşurat în noiembrie, iar
obiectivul a fost acela să testeze elevii
privind atenta lectu rare a basmelor
din cadrul proie tului. Copiii au avut
de răspuns la 24 de întrebări ce priveau
atenta lecturare a basmelor de pe lista
oferită ca bibliografie. Întrebările
concursului au verificat lectura
basmelor parcurse, apoi au avut de
realizat un afiş care să reflecte
trăsătura esenţială a basmului
desemnat. De asemenea, s-au
costumat în personaje din basme.

O altă activitate care i-a motivat pe
elevi a fost o şezătoare literară. Ei au

prezentat în mod expresiv glume,
proverbe, zicători.

Au interpretat rolurile din
dramatizări în versuri şi în proză, din
operele lui Creangă, au intonat în grup
cântece cunoscute (Hora Unirii, Noi
suntem români). Elevii au creat şi
basme populare pe care le-au citit
colegilor.

Proiectul “Paşi în lumea lui Făt-
Frumos” propune un traseu inedit de
învăţare, prin care elevul este condus
explicit de către profesor spre lectura
adaptată la particularităţile lui de
vârstă, cu efecte în sfera relaţionării
interumane, cu acces direct către zona
atitu dinilor şi valorilor şi cu expresia
clară de manifestare a gândirii
creative, critice.

F e e d - b a c k - u l p o z i t i v a l
par t ic ipanţ i lor, impl icarea în
activităţile proiectului a unui număr
mare de elevi, calitatea lucrărilor
prezentate în concursuri şi creşterea
efectivă a numărului de cititori în
rândul elevilor ne-au motivat în
demersul nostru.

-

-
c

-

Prof. Demte Mihaela
Prof. Murgociu Luminiţa

Prof. Grozea Monica

Paşi în lumea lui

Făt-Frumos
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A fost odată ca niciodată o fetiţă cu părul de aur, ochii
cuprinzători ca cerul şi obrăjorii ca bujorii înfloriţi. Ea trăia
împreună cu sora sa mai mare, Ellen, în Regatul Culorilor. Tărâmul
era protejat datorită portalului magic prin care zmeii şi fiarele
pădurii nu puteau pătrunde. Locuitorii erau mereu veseli şi
binedispuşi fără teama că zmeii s-ar putea întoarce să le cucerească
regatul, aşa cum o făcură în urmă cu mii şi mii de ani.

La câţiva ani, când Annemarie avea vreo trei anişori, părinţii săi
şi ai lui Ellen au sfârşit pe mare încercând să-i alunge pe zmeii cei
lacomi de putere. De fiecare dată când Ellen îi spunea povestea prin
care părinţii ei au murit pentru a apăra Regatul Culorilor,Annemarie
îi răspundea plină de încredere că şi ea şi-ar da viaţa pentru a salva
regatul de tirania fiarelor.

Însă pe tărâmul celălalt, cei trei zmei negociau cu vrăjitoarea Helen în privinţa unei porţi magice prin care ar putea trece
pentru a cuceri frumosul regat. Peste puţin timp vrăjitoarea şi cei trei zmei se învoiră, iar planul zmeilor se împlinise. În acel
moment, tot Regatul Culorilor se zgudui şi înţeleptul tărâmului înţelese faptul că zmeii reuşiră. Lumea, speriată, se ascunde
în case, însă numai Annemarie şi Ellen rămân afară, curioase de fel. Când zmeii păşiră în regatul colorat totul se înnegri. De
frică, oamenii nu ştiau ce să facă, mai ales că nu aveau pe nimeni la conducere, de când domnul şi doamna Reaven, părinţii
lui Annemarie se stinseseră. Zmeii nu voiau să le facă rău cetăţenilor, însă aceştia voiau ca regatul să fie al lor datorită
frumuseţii sale. Dar mai târziu cei trei zmei şi-au dat seamă că odată cu venirea lor pe acest tărâm totul a devenit urât şi negru.

Într-o zi, zmeii l-au chemat pe înţelept la palat şi l-au întrebat:
- Înţeleptule, ai îndrăznit să pui pe cineva să transforme regatul într-un loc urât pentru a ne izgoni pe noi ?
- Bineînţeles că nu, împăraţii mei.
Iar mai târziu, servitorul dădu buzna în camera regală pentru a îi anunţa pe zmei că Zâna Faila intră în regat ca să îi ucidă

pe zmeii cei lacomi. Zmeii au urmărit-o, iar într-un sfârşit au capturat-o.
În casă,Annemarie şi Ellen făceau un plan prin care puteau ademeni zmeii afară din regat.Acestea s-au gândit să le spună

zmeilor că la marginea portalului se află cea mai mare bogăţie din regat, iar zmeii, lacomi cum erau, s-ar duce oriunde pentru
o asemenea avere. Peste câteva zileAnnemarie s-a prezentat în faţa zmeilor şi le-a spus despre măreaţa comoară de la capătul
tărâmului. Cum au auzit, zmeii au şi plecat în căutarea cufărului care i-ar fi putut îmbogăţi. Pe drum s-au răstit laAnnemarie :

-Ascultă aici, dacă ne-ai păcălit, vei plăti cu viaţa celei mai dragi fiinţe, sora ta, Ellen.
Annemarie înghiţi în sec şi un fior rece îi trecu prin corp.

Dacă planul nu decurgea bine, sora sa avea să plătească pentru
greşeala ei. Când cei trei zmei şi fetiţa au ajuns la portal, cufărul
strălucea în faţa lor. Mai era puţin şi bănuţii de aur le luau ochii.
Annemarie se miră şi se întrebă în gândul ei cum a reuşit Ellen
să găseasca atâta aur, însă ceea ce nu ştia Anne era faptul că
Ellen reuşise să o elibereze pe Zâna Faila cu ajutorul
înţeleptului. Ellen, înţeleptul Gerold şi Zâna Faila urmăreau
totul după copacul cel bătrân şi vedeau cum zmeii au căzut în
capcana lor. După ce zmeii s-au convins că este aur adevărat,
Anne le-a spus:

- Acum că aţi luat comoara, vă rog, întorceţi-vă pe tărâmul
vostru !

- Ha-ha-ha! au râs cei trei zmei deodată. Crezi că vom pleca
doar cu atât? Mai vrem un singur lucru.

- Spuneţi, vă dau orice!
- Vrem ca sora ta, Ellen, să vină cu noi pentru a o căsători cu

prinţul Sevram.
- Nuu, vă rog! Vin eu, dar nu sora mea.
Când auzi cele întâmplate Ellen fugi după sora sa, însă aceasta intrase deja pe tărâmul Prinţului Sevram şi în urma sa se

auzi doar: “Plec ca să trăiţi liniştiţi”.
Ellen începu să plângă şi îşi aminti vorbele lui Annemarie prin care zicea că şi ea şi-ar da viaţa pentru a salva regatul. În

cinstea lui Annemarie locuitorii au schimbat numele Regatului Culorilor în Tărâmul Secret, aşa cum îi zicea Anne când era
mică. De atunci cu toţii au trăit în armonie şi pace, datorită luiAnnemarie, eroina Tărâmului Secret.

Şi încălicai p-o lingură scurtă, să trăiască cine ascultă. Şi mai încălicai p-un fus, să trăiască cine a spus.
Matei Anisia

ANNEMARIE,
EROINA TĂRÂMULUI SECRET
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năzdrăvană

Pisica
A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar mai

povesti.
A fost odată un împărat mare şi puternic care avea o

împărăţie întinsă şi frumoasă. Dibaci, de-a lungul timpului,
împăratul condusese mai multe războaie pe care le câştigase
şi nimeni nu mai îndrăznea acum să atace împărăţia lui.
Oamenii erau mulţumiţi de cum conducea treburile
împărăţiei şi toată lumea era fericită.

Împăratul rămăsese văduv şi se îngrijea singur de cei doi
copii, un băiat şi o fată, care îi erau dragi ca lumina ochilor.
Fata avea părul lung şi bălai, ochii ca două viorele şi un
mijloc tras ca prin inel. Ajunsese la vremea măritişului, dar
pentru împărat niciun fecior nu era destul de bun pentru
odorul lui. O peţiseră mulţi fii de împărat, dar toţi se
întorceau precum veniseră. Fiul împăratului luptase alături
de împărat în războaie şi se dovedise a fi foarte viteaz. Îşi
iubea şi proteja sora fără măsură.

Într-o dimineaţă, slujnica îl anunţă pe împărat că nu o
găseşte pe domniţă. Tot palatul fu întors cu susul în jos, dar
prinţesa, ia-o de unde nu-i!

Atunci, supărat, nevoie mare, împăratul îi cheamă la sfat
pe toţi oamenii lui de încredere. S-au hotărât să se împartă în
grupuri şi să plece în căutarea fetei. La început, împăratul nu
a fost de acord ca şi băiatul lui să plece, dar, la insistenţele
acestuia, a cedat. I-a dat cel mai bun cal şi cele mai bune
arme şi, astfel, fiul a plecat la drum.

La început, a traversat o câmpie întinsă, a mers zile
întregi fără să găsească picior de om. La un moment dat, a
văzut o casă ce părea părăsită. Vrând sa facă un popas, că era
foarte ostenit, intră în casă, unde găseşte un moşneag.

- Bine ai venit, voinicule!
- Bine te-am găsit, răspunde fiul împăratului.
- Pari tânăr harnic şi omenos. Iaca, am nevoie de ajutor,

să-mi repari căsuţa şi să hrăneşti pisicile. Atunci văzu
feciorul că moşul avea foarte multe pisici.

După câteva zile, casa era aranjată, pisicile hrănite şi
îngrijite, iar moşneagul bucuros. Drept mulţumire, acesta îi
dădu flăcăului una dintre pisici şi îi spuse:

- Pisica aceasta este năzdrăvană. Te poate ajuta la greu şi
se pare că vei avea nevoie. În munţii care se văd în depărtare
stau trei zmei. Obiceiul lor este să fure fete de împărat, aşa
că, poate o găseşti acolo pe sora ta. Pisica era mică, neagră şi
cu nişte ochi verzi pătrunzători. Flăcăul o îndrăgi pe loc.

Flăcăul mulţumeşte moşului, îşi ia calul, armele şi pisica
şi pleacă spre munţi. Şi merse şi merse zi de vară până-n
seară şi dădu peste un palat de aramă. Pisica se dovedeşte a fi
vorbitoare, căci îi spune fiului de împărat că aici locuieşte
zmeul cel mic. Îi spune şi că, pentru o oră îl poate face
invizibil. Atunci, flăcăul intră în palat, caută peste tot, dar
nu-şi găseşte sora. Pleacă mai departe şi găseşte un palat de
argint. Pisica îl face din nou invizibil şi flăcăul intră şi in
palatul zmeului mijlociu, dar nici aici nu-şi găseşte sora.

Apoi, vede un palat de aur şi, cu ajutorul pisicii, reuşeşte să
intre fără să fie văzut. Aici, mare îi fu mirarea: în palat erau
foarte multe fete de împărat, printre care o recunoscu cu
mare bucurie şi pe iubita lui soră. Ora însă a trecut repede şi,
fără să-şi dea seama, fu văzut de zmeu.

- Ce cauţi, flăcău, pe meleagurile mele?
-Am venit să-mi iau sora acasă, a răspuns fiul de împărat.
- O poţi lua cu o condiţie. De mult timp încerc să o aduc

aici pe fata
Împăratului Alb, dar chiar şi pentru mine e prea bine

păzită. Văd că ai darul de a te face invizibil. Ai zece zile să
mi-o aduci.

Şi aşa, fiul împăratului porneşte din nou la drum. Cu
ajutorul pisicii găseşte pe ÎmpăratulAlb şi reuşeşte să o ia pe
fata acestuia. Pe drumul către zmeu însă se îndrăgosteşte de
aceasta şi se sfătuieşte cu pisica cum să facă, cum să dreagă
să poată pleca de la zmeu şi cu fata, dar şi cu sora. Pisica îi
spune că îi poate mări forţele de o sută de ori şi astfel, poate
încerca o confruntare.

Ajunşi la palat, flăcăul îi spune curajos zmeului:
- Nu-ţi voi lăsa, zmeule, fetele. Să ne luptăm pentru ele!

În săbii să ne tăiem, sau în luptă să ne luptăm.
- Ba în luptă, că e mai dreaptă!
Se apropiară unul de altul şi se luară la trântă. Aduse

zmeul pe flăcău şi-l băgă în pământ până la genunchi.Aduse
şi flăcăul pe zmeu şi-l băgă în pământ până la gât şi-i tăie
capul.

Toate fetele au foste fericite când au văzut că au scăpat de
zmeu. Pisica îi atrage atenţia fiului de împărat că vin ceilalţi
doi zmei, furioşi că i-au omorât fratele. Pisica îi dă nişte
săgeţi speciale cu otravă în vârf şi aşa reuşeşte să scape şi de
ceilalţi doi zmei.

Porniră cu toţii veseli spre împărat. S-au oprit şi la căsuţa
moşneagului care a fost tare fericit când i-a văzut pe toţi. I-a
spus fiului de împărat că poate păstra pisica. Cum se
ataşaseră unul de celălalt, şi feciorul şi pisica au fost foarte
încântaţi.

Drumul spre casă parcă a fost mai scurt şi când au ajuns
la palat, împăratul i-a întâmpinat cu lacrimi în ochi.

Toţi curtenii au contribuit la organizarea celei mai mari
nunţi făcute vreodată.Afost invitat ÎmpăratulAlb care a fost
nespus de fericit să-şi vadă fiica salvată din mâna zmeilor.
Au venit si ceilalţi împăraţi care aveau copile salvate de
feciorul nostru viteaz. Cu toţii au petrecut trei zile şi trei
nopţi la nunta celor doi, iar pisica cea năzdrăvană era tot
timpul în preajma celor doi tineri soţi.

Trăiră cu toţii o viaţă fericită, cum se trăieşte pe lumea
noastră asta bălţată, până ce se istoviră toţi cu totul, în adânci
bătrâneţi.

Iar eu încălecai p-o şa şi vă spusei povestea aşa.
Mavrodin Radu

clasa a V-a B
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În contextul Anului omagial al educaţiei religioase a
tineretului creştin ortodox Sectorul teologic-educaţional al
Patriarhiei Române a organizat Concursul naţional de
creaţie: “Biserica şi Şcoala din sufletul meu”. Concursul se
încadrează în domeniul educaţiei pentru dezvoltare
personală, limbă şi comunicare, jurnalism creştin, artă,
fotografie, religie.

Studiile şi rapoartele de specialitate confirmă faptul că
flexibilizarea programelor de educaţie în care să fie
implicate deopotrivă şcoala, familia, şi comunitatea
(implicit Biserica) reduc considerabil factorii de risc în
părăsirea şcolii şi cresc şansele reintegrării şcolare a
copiilor aflaţi în dificultate. Biserica, prin parohiile sale,
deţine cea mai extinsă reţea instituţională din ţară putând
contribui major la implementarea unor programe de
educaţie inovative.

Şcoala Gimnaziala Nr. 7 Buzău în baza unui protocol de
cooperare cu parohia Sfântul Nicolae – Dorobanţi I, Buzău

a desfăşurat de-a lungul timpului numeroase activităţi
extraşcolare şi extracurriculare. Prin Concursul de creaţie
„Biserica şi Şcoala din sufletul meu” am dorit să cunoaştem
mai bine preocupările, interesele şi aspiraţiile generaţiilor
actuale de elevi şi să oferim şansa ca acestea să fie
evidenţiate şi fructificate. La nivelul şcolii echipa de
implementare a fost compusă din profesorii de religie şi de
română. În proiect au participat 36 de elevi cu vârsta
cuprinsă între 10-14 ani.

Majoritatea activităţilor din proiect s-au
desfăşurat la Casa Praznicală a bisericii Sf.
Nicolae, Dorobanţi I/Buzău si la Şcoala
Gimnazială Nr.7 Buzău.

Perioada de implementare a proiectului a
respectat calendarul concursului: 25 decembrie
2015 – 14 martie 2016.

Lucrările realizate au vizat secţiunile:

Elevii:
1. Dumitrache Georgiana - cls. a VIII -a B
2. Drăgoescu Cosmina - cls. a VI-a B
3. Putinica Iuliana - cls. a VIII- a B

Eleva: Popa Diana – cls. a VII- a B

Elevii:
1. Enciu Teodor - Ioan - clasa a IV- a B/ poezia :

DUHOVNICULMEU
2. Irimia Oana -Alexia -clasa a VI- a B/ poezia:

PREOTULDUHOVNIC
3. Stoica Andrei - clasa a VI- a B/ compunere:

PREOTUL MEU DUHOVNIC

Elevii:
1. Alexandru MariaAlexandra - clasa a VI –a B
2. Ferentz Teodora - clasa a V-a C

Elevii:
1. Alexandru MariaAlexandra - clasa a VI –a B/ poezia:

RUGĂCIUNE CĂTRE TATĂLMEU CERESC
2. Grigoriu Mara - clasa a VII-a B/ poezia :

RUGĂCIUNE PENTRU ELEVI
3. Putinică Ana – Maria - clasa a V-a B/ poezia:

BISERICAŞI ŞCOALA

Elevii:
1. Cîrstian Bianca – clasa a V-a B Început de an şcolar

A) SECŢIUNEALITERARĂ

B) SECŢIUNEAARTISTICĂ

a) O scrisoare către Dumnezeu despre viaţa
mea (în Şcoală şi în Biserică)

) Un articol de ziar despre educaţia astăzi

c) O creaţie literară ( poezie, compunere, eseu ) despre
preotul meu duhovnic

d) O creaţie literară cu titlul “ Poveste despre viitorul
meu”

e) O rugăciune către Dumnezeu pentru toţi cei din
şcoală (profesori şi elevi )

a) Un desen/pictură despre evenimentul cel mai
important din viaţa mea.

b

Concursul naţional de creaţie:

Biserica şi şcoala

din sufletul meu
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2. Lăudatu Diana-11- clasa a V-a B Biserica şi Şcoala
3. Dolhescu Delia- clasa a VII-a B- Botezul meu
4. Constantin Elena-Daniela – clasa a IV-A- Biserica şi

Şcoala
5.Anghel Erica –clasa a V-a B- Surioara mea
6. Ghiribeajă Fabian – clasa a V-a B- Prima Poveste
7. Dolhescu Daria – clasa a VII-a B - Botezul Meu
8. Lefter Georgiana – clasa a V-a B- Livada de Caişi
9. Paraschiv Cristina - clasa a VII-a B- Prima zi de

Şcoala
10. Pădureanu Teodor - clasa a V- A- Biserica şi Şcoala

din inima mea
11. Constantin Alexandru - clasa a V- A- Biserica şi

Şcoala din inima mea

Elevii:
1. Rusu Andi -clasa a V-a B/ fotografia: CRUCEA DIN

BUŞTEAN
2. Matei Teodora - Anisia -clasa a V-a B/ fotografia:

MICI CREŞTINI IN PAŞI DE PELERINI
3. Bîlea Cosmin - clasa a VI –a B/ fotografia: LĂSAŢI

COPIII SĂ VINĂ LAMINE!

Elevele: Goga Monica, Pătraşcu Briana, Duţă Simona -
piesa de teatru - POVESTEAUNUI COPIL

- realizat de elevele: Cipoec Cristina,
Grosaru Maria, Popa Geanina - clasa a VII
interviu cu titlul: "Aurul tot aur rămâne".

realizat de elevii: Preda Dan-
Andrei - clasa a VII-a A şi Andronache
George Eduard 14 ani/ clasa a VIII-a C /
intitulat: Slavă Lui Dumnezeu pentru toate!

Lucrările au fost cuprinse în portofoliul
intitulat:

Sâmbătă, 9 aprilie 2016, reprezentanţii Biroului de
catehizare din Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei şi ai
Protoieriei Buzău II au premiat echipele de copii ale
parohiilor înscrise la Concursul naţional de creaţie Biserica
şi Şcoala din sufletul meu. Portofoliul echipei Parohia Sf.
Nicolae / Şcoala Gimnazială Nr. 7 Buzău a obţinut locul II.

La următoare etapă, la nivel eparhial, 5 mai 2016, au
participat premianţii de la prima fază, din tot cuprisul
Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei, la aceast moment

echipele au fost premiate pe secţiuni. Echipa
noastră a primit un merituos premiu II la
secţiunea Multimedia.

Acest premiu ne onorează si ne obligă şi
pe mai departe, mai ales că în ciuda aparaturii
tehnice modeste rezultatul a fost unul foarte
bun. Elevii au fost felicitaţi si premiaţi de
reprezentanţii Arhiepiscopiei Buzăului şi
Vrancei dar şi ai ISJ Buzău pentru calitatea
lucrărilor şi creativitatea lor

La sfârşitul anului şcolar elevii/profesorii
implicaţi în acest Concurs au primit din
partea Protoieriei II şi a Parohiei Sf. Nicolae
diplome, cărţi şi mijloace didactice moderne
- un video proiector necesar catedrei de
religie. La începutul anului şcolar următor
parohia Sf. Nicolae va organiza şi o excursie
şcolară pentru elevii premiaţi.

.

b) O fotografie inedită

c) O creaţie dramatică - piesă de teatru

a) Interviu cu părintele, profesor, doctor,
MILEAMIHAIL

Prof. coordonator,
MATEI ROXANA CARMEN

C) SECŢIUNEAMULTIMEDIA

D) PREZENTARE MULTIMEDIA
DESPRE

VIAŢAÎN ŞCOALĂ ŞI BISERICĂ
Filmul

DARURILE LUI DUMNEZEU
REVĂRSATE ÎN ŞCOALAMEA.



9

UN SPION ÎN ȘCOALĂ
num rulă 9 - 2017

În data de 26.10.2015 a fost înregistrat pe platforma eTwinning.net proiectul de cooperare internaţională “Fairy Tale

Fair”. Partenerii de proiect au fost cei doi membri fondatori: Şcoala Gimnazială nr. 7, Buzău, România (Coordonator Prof.

Gheorghe Iohana-Magdalena) şi Základná škola Záhorská Ves, din Záhorská, SLOVACIA (Coordonator Prof. Zuzana

Trstenská).

Proiectul a avut ca teme generale: Limbi străine, Limbă şi literatură, iar limba folosită în comunicare a fost limba

engleză. Elevii şcolii noastre care au participat la acest proiect au fost cei ai clasei a VI-aA.

Obiectivele proiectului au fost:

* îmbunătăţirea competenţelor lingvistice şi facilitarea comunicării într-o limbă străină; utilizarea limbii engleze ca o

platformă pentru cunoaştere dar şi ca un instrument pentru colaborare, pentru comunicare;

Proiect Etwinning

* utilizarea TIC ca o strategie pentru căutarea informa�iilor, rezolvarea sarcinilor de lucru, diseminarea rezultatelor şi
instrument de comunicare atât pentru elevi cât şi pentru profesori;

* stimularea creativităţii elevilor prin prezentarea unor basme tradiţionale ţărilor reprezentate în proiect.
Intrumentele utilizate au fost: e-mail, MP3, alte produse software (Powerpoint, video), TwinSpace, Web publishing.
În luna decembrie elevii au făcut un schimb de felicitări de Crăciun transmise atât prin poştă cât şi în format electronic

prin intermediul unui clip video.
În semestrul al II-lea elevii clasei a VI-a A au realizat o broşură ce conţine o prezentare atractivă a basmului “Doi feţi cu

stea în frunte”. Ei au conceput textul, l-au tradus în limba engleză, au creat ilustraţii pe care le-au scanat şi apoi au creat
broşura pe care am transmis-o partenerilor de proiect. Elevii din Základná škola Záhorská Ves au prezentat, şi ei, basmul
tradiţional “Johnny Litllepea”.

Prof. Gheorghe Iohana-Magdalena
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1. Care este materia ta preferată?

2. De ce este această materie preferată?

3.Ai vrea să predai această materie?

4. Ce ai face dacă părinţii tăi nu ar fi de acord cu acest lucru?

Materia mea preferată este matematica.

Am avut atracţie la cifre încă de la grădiniţă.
Am fost remarcat de doamna educatoare care a fost şi pentru mine va rămâne o profesionistă desăvârşită. Chiar dacă am

fost în clasă cu nepoata dânsei, aprecierile le-a făcut pertinent şi realist. La adresa mea a concluzionat că am înclinaţie către
matematică şi dacă muncesc voi ajunge departe.

În clasele primare am participat la toate concursurile de matematică organizate: Fii inteligent la matematică, Evaluare în
educaţie, COMPER,ARHIMEDE, SMART, Canguraşul matematician, Campionii cifrelor, LUMINAMATH.

În clasele primare nu pot să spun că aprecierea s-a făcut obiectiv sau subiectiv la adresa mea.Am fost mai mulţi colegi de
clasă care am participat la concursuri şi care am obţinut rezultate bune şi foarte bune.

Încrederea în mine şi atracţia către matematică au crescut şi mai mult începând cu clasele gimnaziale mai ales că am fost
singurul reprezentant al clasei la concursuri în fazele superioare. Am avut noroc deasemenea să o am dirigintă pe doamna
Gheorghe Iohana, profesor de matematică, care a crezut în mine, m-a susţinut şi mă susţine necondiţionat.

Rezultatele nu au încetat să apară.
În clasa a V-a am obţinut rezultate foarte bune la concursurile organizate, astfel:

* concurs COMPER – premiul I la etapa naţională;
* concurs LUMINAMATH – premiul al II-lea, etapa judeţeană;
* concursARHIMEDE – premiul al III-lea, etapa judeţeană;
* OLIMPIADĂ – premiul al III-lea, etapa judeţeană.
În clasa a VI-a am continuat să am rezultate bune şi foarte bune la

concursurile organizate, astfel:
* concurs COMPER – premiul I la etapa naţională;
* OLIMPIADĂ – premiul al III-lea etapa locală;
* concurs LUMINAMATH – menţiune, etapa judeţeană.
De asemenea în clasa a VI-a am participat la selecţia pentru

cursuri la Centrul de excelenţă, organizat în cadrul programului ”Hai
la olimpiadă”. Am fost selecţionat, fiind clasat pe locul al 3-lea pe
judeţ.

Mi-ar face plăcere să predau materia mea preferată.
Am primit solicitări din partea colegilor să-i sprijin în rezolvarea

unor probleme cu grad ridicat de dificultate. I-am ajutat întotdeauna
cu drag şi chiar mi-a făcut plăcere.

Cred că m-aş descurca dacă ar fi să predau materia mea preferată.

Părinţii mei nu au nimic împotriva materiei mele preferate.
Mă susţin în tot ceea ce doresc să fac.
Sunt alături de mine şi fizic şi moral.
Au participat activ la toate activităţile la care eu am fost

selecţionat sau am dorit să merg.
Sunt bucuros şi mă simt mândru că reprezint Şcoala gimnazială

nr. 7 Buzău la etapele superioare ale concursurilor de matematică.
Îmi doresc ca şi pe viitor să pot obţine rezultate bune şi foarte

bune.
Sper că nu îi voi dezamăgi pe cei ce cred în mine – părinţii mei,

doamna dirigintă şi conducerea şcolii.

Şerb Răzvan Gabriel
Clasa a VI-a A
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Alexandru Adriana Valentina şi Dumitraşcu Alexandra Gabriela, două eleve din clasa a VII-a D, sunt două eleve cu
rezultate excelente la sporturile pe care le practică.Acestea sunt două modele bune de urmat care prin multă muncă au reușit
să ajungă departe.

Alexandru Adriana Valentina şi Dumitraşcu Alexandra Gabriela
Clasa a VII-a A

AlexandruAdriana practică volei de aproape 4 ani de zile. ''Aveam 10 ani când am început să fac volei. Domnul profesor
de la C.S.P.B. Haşdeu venise la şcoala noastră ca să aleagă fete pentru echipa de volei. M-a văzut şi m-a chemat la
antrenamentele echipei. M-am dus abia după câteva luni deoarece la început nu mi-a surâs ideea. În momentul în care am
făcut cunoștin�ă cu mingea de volei, a fost dragoste la prima vedere. Am participat cu echipa la Campionatul National de
Junioare care s-a desfășurat la Târgu Mureş. Am obţinut rezultate satisfăcătoare având în vedere faptul că am fost cea mai
tânără echipă participantă. Eu am fost convocată la o selecţie pentru echipa Naţională de Speranţe care se va desfăşura la
Blaj, în vederea participării la Balcaniada care va avea loc în Bulgaria la Kazanlak la jumătatea lunii iulie. Este o şansă
pentru mine la această vârstă, dar sunt conştientă că acest lucru presupune foarte multă muncă, antrenamente intense şi
sacrificii; ca de exemplu, a trebuit să mai lipsesc de la scoală şi nu am reușit mereu să ob�in rezultate foarte bune la învăţătura
cu toate că mi-am dorit acest lucru. Sper că anul viitor, fiind clasa a VIII-a, să reuşesc mai mult pe plan şcolar, având în
vedere faptul că am examenul de capacitate, un moment foarte important din viaţa mea.'' spuneAdriana.

DumitraşcuAlexandra practică handbal din anul 2011. ''Numele meu este DumitraşcuAlexandra Gabriela, am vârsta de
13 ani și sunt elevă în clasa VII D.Am început să practic handbalul de pe data de 11 ianuarie 2011 când am fost cu tatăl meu la
Sala Sporturilor Romeo Iamandi, pentru a mă înscrie la clubul HM Buzău. Aici am întâlnit doi oameni remarcabili, viitorii
mei antrenori: Ştefan Miloş şi Alexandra Dinu. Eram familiarizată cu jocul de handbal deoarece mergeam frecvent cu tatăl
meu la meciurile senioarelor, dar din postura de spectatoare până la postura de jucătoare era o cale lungă. Ca şi răsplată a
muncii noastre vreau să spun că am câştigat 22 de cupe de locurile I și II în campionatele interne de handbal. Cea mai mare
realizare a mea a fost în 2015, atunci când Președintele clubului HM Buzău şi doamna antrenoare Alexandra Dinu mi-au
adus la cunoștin�ă faptul că am fost selectată la Lotul Naţional de la Râmnicu Vâlcea la cupa Selecţionatelor pentru Junior 3.
A fost o experien�ă foarte plăcută la lot, chiar dacă jucam ca o echipa, noi trebuia să dăm tot ce era mai bun ca să fim
remarcate individual. Vreau să le multumesc pentru susţinere şi stimez familia, antrenorii mei, colegele de echipa şi
profesorulAdrian Suditu.'' spuneAlexandra.

Interviu realizat de Stănilă Crina, clasa a VII-a A
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Nume şi prenume:

Data naşterii:
Studii:

Hobby-uri:

1. Un mesaj de început?

2. Care este cea mai
îndrăzneaţă idee de viitor pe
care o ai, din punct de vedere
profesional?

3. Ce sfat ai fi dorit să
primeşti la începutul carierei
care să te fi ajutat în alegerile
tale şi pe care să-l poţi da mai
departe tinerilor?

Mihai Diana
25.08.1994

Şc. Gen. Nr. 7 Buzău
Colegiul
„B. P. Haşdeu” Buzău
UMF „Carol Davila”

Bucureşti, Facultatea de
Medicină Generală, anul IV

Călătoriile,
otografia,
izionarea de filme

În primul rând îmi doresc să
devin un doctor bun, un adevărat
specialist în domeniu. Poate că nu
ideea de „îndrăzneală” este cea
care transpare din acest obiectiv,
dar este cu siguranţă principalul
lucru la care aspir din punct de
vedere profesional. Odată
îndeplinit acest obiectiv, pot
spune şi că visez, bineînţeles, şi la
lucruri mai „îndrăzneţe” precum
şansa de a contribui la studii şi
cercetări ştiinţifice, de a face o
descoperire notabilă în domeniul
medical.

Să fac ceea ce îmi place!
Acesta este unul din sfaturile pe
care le-am primit şi de care ţin în
continuare cont.Aşa că, fiind încă
la început de drum, consider că
cel mai important lucru este să nu
îmi pierd ambiţia si motivaţia şi să
încerc pe cât posibil să fac
lucrurile din plăcere, şi mai puţin
pentru că „aşa trebuie”. Efortul
depus astfel nu mai este perceput
drept o corvoadă şi devine mult
mai plăcut să te bucuri de
rezultatele muncii tale.

F
V

„Keep your eyes on the stars
and your feet on the ground!”

(T. Roosevelt)

INTERVIU:
UN FOST ELEV
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În perioasa 23-27.05.2016 a avut loc Concursul Comper Comunicare etapa naţională.
La concurs au participat 40 elevi ai Şcolii Gimnaziale nr.7 Buzău, ciclul primar.

-

REZULTATELE OBŢINUTE LA CONCURSURI
ETAPA NAŢIONALĂ

CICLUL PRIMAR

Nr.
crt.

Numele şi prenumele elevului Clasa Punctaj PremiuProfesor coordonator

1 Popescu Georgeta Albu Larisa Florentina I A 100 I
2 Hanganu Ştefania Magda 100 I
3 Oancea Gabriel Rareş 100 I
4 Păţeanu Ana Maria 95 I
5 Petre Ştefania Teodora 100 I
6 Stanciu Ştefana Antohe Maria I B 100 I
7 Buf Rareş Andrei 100 I
8 Coliof Maria Teodora 100 I
9 Gavrilă Liviu Andrei 100 I
10 Gomoescu Crina Maria 100 I
11 Grigore Luca Ştefan 100 I
12 Jipa Carina Andreea 95 I
13 Manea Andrei Mihnea 100 I
14 Matache Georghe Mihai 100 I
15 Murgociu Mihai Cristian 100 I
16 Nedelcu Iulia Maria 100 I
17 Pîrnog Adriana Maria 100 I
18 Vizireanu Andreea Maria 100 I
19 Voicu Mara Mihaela 100 I
20 Ungureanu Andreea Dumitru Alexandru Marian I D 95 I
21 Şerban Maria Alexandra 100 I
22 Stoica Ioana Andreea 100 I
23 Vitinschi Andreea Magdalena 100 I
24 Ungureanu Ortansa Balhoianu Mario Robert I E 95 I
25 Bratu Denisa Nicola 100 I
26 Cazacu Mihai Alin 100 I
27 Dragomir Simona Elena Ionela 100 I
28 Nică Bianca Andreea 95 I
29 Răileanu Radu Andrei 80 III
30 Tudor Bianca Nicoleta 100 I
31 Drăgoescu Mihaela Coman Andrei Daniel II B 95 I
32 Dumitru Elena 70 Menţ.
33 Ioan Darius Andrei Gabriel 75 III
34 Mihai Carina 100 I
35 Coroi Mariea Bogdan Andrei III C 100 I
36 Nicolai Veronica 100 I
37 Scarlat Ştefania 100 I
38 Tacu Cristina Apostu Andreea III D 100 I
39 Ion Andreea Diana 100 I
40 Vlad Maria Alesia 100 I
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În perioa a 30.05-03.06.2016 a avut loc Concursul Comper Matematică etapa naţională.
La concurs au participat 32 elevi ai Şcolii Gimnaziale nr.7 Buzău, ciclul primar.

d -

Nr.
crt.

Profesor coordonator Numele şi prenumele elevului Clasa Punctaj Premiu

1 Popescu Georgeta Dincă Maria Valentina I A 80 III
2 Hanganu Ştefania Magda 100 I
3 Oancea Gabriel Rares 95 I
4 Popa Lorena Ştefania 95 I
5 Răducanu Anamaria Izabela 95 I
6 Săvulescu Cozmin Marian 95 I
7 Stanciu Ştefana Anghelescu Andrei I B 100 I
8 Buf Rareş Andrei 100 I
9 Jipa Carina Andreea 100 I

10 Matache Gheorghe Mihai 100 I
11 Murgociu Mihai Cristian 100 I
12 Nedelcu Iulia Maria 100 I
13 Nedelcu Vlad Andrei 100 I
14 Voicu Maria Mihaela 95 I
15 Ungureanu Andreea Putere Aida Maria I D 100 I
16 Ungureanu Ortansa Cazacu Mihai Alin I E 100 I

17 Dragomir Simona Elena Ionela 100 I
18 Ungureanu Daria Andreea 100 I
19 Popa Adrian Rîmnicianu Livia Ştefania II A 90 II
20 Drăgoescu Mihaela Coman Andrei Daniel II B 85 II
21 Ioan Darius Andrei Gabriel 75 III
22 Ghiţă Ştefan 70 Menţ.
23 Mihai Carina Ioana 85 II
24 Pană Alexandru Gabriel 70 Menţ
25 Stere Georgeta Agapie Bogdan Andrei II C 70 Menţ
26 Ilie Andreea Cătălina 90 II
27 Delcea Alice Necula Marian Viorel II D 100 I
28 Nazâru Anişoara Ciurel Alina III B 95 I
29 Marin Andra Nicoleta 100 I
30 Vintilă Rareş 100 I
31 Tacu Cristina Dumitru Andra Mihaela III D 100 I
32 Corbuleac Lidia Andrei Denis Eric Mihai IV B 100 I

REZULTATELE OBŢINUTE LA CONCURSURI
ETAPA NAŢIONALĂ

CICLUL PRIMAR
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În data de 18.04.2016 a avut loc Concursul Comunicare şi ortografie. La concurs au participat 91 elevi de la clasele I-IV
ai Şcolii Gimnaziale nr.7 Buzău. Clasa a-II-aA– 15 elevi ~ mentor prof. PopaAdrian

lasa a-II-a B – 10 elevi ~ mentor inst. Drăgoescu Mihaela
Clasa a-II-a C – 23 elevi ~ mentor prof. Stere Georgeta
Clasa a-II-a D – 7 elevi ~ mentor prof. DelceaAlice
Clasa a-III-a D – 11 elevi ~ mentor prof. Tacu Cristina
Clasa a-IV-aA– 11 elevi ~ mentor prof. Manole Joiţa
Clasa a-IV-a B – 14 elevi ~ mentor prof. Corbuleac Lidia

În data de 19.04.2016 a avut loc Fii inteligent la …mate. La concurs au participat 91 elevi de la clasele I-IV ai Şcolii
Gimnaziale nr.7 Buzău:

Clasa a-II-aA– 16 elevi ~ mentor prof. PopaAdrian
Clasa a-II-a B – 13 elevi ~ mentor inst. Drăgoescu Mihaela
Clasa a-II-a C – 25 elevi ~ mentor prof. Stere Georgeta
Clasa a-II-a D – 8 elevi ~ mentor prof. DelceaAlice
Clasa a-III-a B – 17 elevi ~ mentor prof. NazâruAnişoara
Clasa a-III-a C – 13 elevi ~ mentor prof. Coroi Mariea
Clasa a-III-a D – 12 elevi ~ mentor prof. Tacu Cristina
Clasa a-IV-aA– 11 elevi ~ mentor prof. Manole Joiţa
Clasa a-IV-a B – 14 elevi ~ mentor prof. Corbuleac Lidia

În data de 19.04.2016 a avut loc Micii exploratori. La concurs au participat 129 elevi de la clasele pregătitoare şi în data
de 05.05.2016 a avut loc Micii exploratori. La concurs au participat 67 elevi de la clasele I-IV ai Şcolii Gimnaziale nr.7
Buzău:

Clasa pregătitoare D – 29 elevi ~ mentor prof. Moraru Simona
Clasa IA– 26 elevi ~ mentor prof. Popescu Georgeta
Clasa I B – 27 elevi ~ mentor prof. Stanciu Ştefana
Clasa I C – 18 elevi ~ mentor prof. Ion Valeriu
Clasa I E – 29 elevi ~ mentor prof.Ungureanu Ortansa
Clasa a-II-a B – 4 elevi ~ mentor inst. Drăgoescu Mihaela
Clasa a-II-a C – 9 elevi ~ mentor prof. Stere Georgeta
Clasa a-II-a D – 3 elevi ~ mentor prof. DelceaAlice
Clasa a-III-a C – 24 elevi ~ mentor prof. Coroi Mariea
Clasa a-III-a D – 28 elevi ~ mentor prof. Tacu Cristina

(91 elevi)
Premiul I – 45 elevi
Premiul II – 12 elevi
Premiul III – 15 elevi
Menţiune – 12 elevi

(129 elevi)
Premiul I – 65 elevi
Premiul II – 2 elevi
Premiul III – 12 elevi
Menţiune – 16 elevi

(170 elevi)
Premiul I – 156 elevi
Premiul II – 7 elevi
Premiul III – 3 elevi
Menţiune – 2 elevi
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Comunicare şi ortografie

Total premii – 84

Fii inteligent la … matematică

Total premii – 95

Micii exploratori

Total premii – 168

CONCURSURI NOMINA
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Elevii şcolii noastre au avut numeroase participări la olimpiade şi concursuri şcolare, în anul 2015-
2016, de la care au obţinut rezultate excelente.

Catedra de matematică a avut o activitate bogată, care s-a materializat în premii foarte bune:

a) La olimpiada de matematică , etapa pe municipiu , elevul Şerb Răzvan a obţinut locul III
b) Lumina Math, 5.12.2015 Au participat 11 elevi de gimnaziu de la clasele V-VII. Elevul erb

Răzvan din clasa a VI-aAa ob inut men iune, având al treilea punctaj pe jude la clasa a VI-a.
c) Centrul de Excelen 27.11.2015 În urma selec iei realizate la nivelul colii, au fost nominaliza i

elevii Bubulac Andreea i Lupa cu Mihăi de la clasa a V-a D (prof. îndrumător Gheorghe Iohana
Magdalena), erb Răzvan Gabriel de la clasa a VI-aA(prof. îndrumător Gheorghe Iohana Magdalena)
i Ni Adrian de la clasa a VII-a C (prof. îndrumător Zotolea Mariana) pentru participarea la selec ia

pentru Centrul de Excelen organizat de ISJ Buzău . Elevul erb Răzvan a ob inut 17 puncte din 21
clasându-se pe locul al 3-lea.Afost admis pentru participarea la cursurile Centrului de Excelen

d) Concursul Şcolar Na ional de Competen i Performan COMPER etapa I, 22.01.2016 . S-au
obţinut urm toarele premii la clasele a V-a şi a VI-a:

Premiul I – 1 elev
Premiul al II-lea – 1 elev
Premiul al III-lea – 3 elevi
Menţiune – 8 elevi
e) Concursul Şcolar Na ional de Competen i Performan COMPER etapa a II-a, 15.04.2016. S-

au obţinut urm toarele premii la clasele a V-a, a VI-a i a VII-a
Premiul al II-lea – 2 elevi
Menţiune- 3 elevi
f) Concursul Şcolar Na ional de Competen i Performan COMPER etapa na ională, 30.05 -

3.06.2016. Singurul participant al colii de la ciclul gimnazial a fost elevul erb Răzvan Gabriel care a
ob inut premiul I cu 95 puncte.

g) Concursul de matematică i fizică “Leonhard Euler”, 28.05.2016
Premiul al II-lea – 1 elev
Premiul al III-lea 2 elevi
Menţiune – 2 elevi

Catedra de limbă română a avut o activitate bogată, care s-a materializat în premii foarte bune. La
Olimpiada de limba i literatura română – etapa jude eană au participat 4 elevi care au obţinut punctaje
de peste 80 de puncte. De asemenea, copiii au participat şi la olimpiada de lingvistică, la Olimpiada
lectura ca abilitate de viaţă, la concursul interdisciplinar “Cultur spiritualitate românească”, de
unde au venit cu rezultate excelente.

La Concursul interjudetean - Nu lăsa violenta să intre in viata ta!, organizat de Liceul Special de
Deficienti de Vedere Buzau , sec iunea eseuri a u obţinut premiul I 3 elevi i premiul al II-lea – 1 elev.

La Concursul na ional COALAPRIETENOASĂ – creativitate şi inovaţie în şcoala românească”
- Concurs de eseuri “Profesorul ideal”, cu sectiuni pentru limbile română, engleză si franceză a obţinut
premiul I -1elev , premiul al II-lea – 1 elev, premiul al III-lea – 1 elev

Ş
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1. MATEMATICĂ

2. LIMBAROMÂNĂ

Concursuri i olimpiade colare
– Gimnaziu -

An colar 2015-2016
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La Concursul colar Na ional de Competen i Performan COMPER, Etapa a II-a, 08.04.2016 au
participat 101 elevi din clasele V-VIII i s-au obţinut următoarele rezultate:

La concursul Paşaport pentru cultură – Simulare Evaluare naţională i BAC 2016 au participat un nr
de 100 de elevi din clasele a V-a- a VIII-a , 24-25 martie 2016 s-au obţinut următoarele rezultate:

=

Catedra de limba engleză a avut o activitate bogată, care s-a materializat în premii foarte bune:
)

CLASAa V a :
PREMIULI: 6 elevi
PREMIULII – 3 elevi
PREMIULIII – 3 elevi
MENŢIUNI :4 elevi

CLASAa VI a :
PREMIULII : 2 elevi
PREMIULIII :3 elevi
MENŢIUNI :3 elevi

CLASAAVII a :
PREMIULII :3 elevi
PREMIULIII :2 elevi
MENŢIUNI :2 elevi

CLASAa VIII a
PREMIULII :2 elevi
PREMIULIII :3 elevi
MENŢIUNI :2 elevi

b)

premiul I -1 elev
premiul al II-lea – 1 elev
premiul al III-lea – 1 elev

Catedra de limba franceză a avut o activitate bogată, care s-a materializat în premii foarte bune. La
OLIMPIADADE LIMBAFRANCEZĂ , ETAPAJUDEŢEANĂ , s-a obţinut menţiune.

Ş ş
ş

ş

ţ ţ ţ

Locul I – 1 elev = 95-100 puncte
Locul II = 11 elevi 85-94 puncte
Locul III = 8 elevi 75-84 puncte
Mentiune = 13 elevi 65-74 puncte

şi
Locul I – 15 elevi = 100 puncte
Locul II = 20 elevi 90-99 puncte
Locul III = 10 elevi = 80-89 puncte
Mentiune = 10 elevi = 60-79 puncte

a La OLIMPIADA DE LIMBĂ ENGLEZĂ , ETAPA JUDEŢEANĂ, elevii au obínut următoarele
premii:

Concursul regional de arte vizuale şi literatură Stop violenţei verbale în şcoală, ed. a IV-a
organizat de Şcoala Gimnazială nr 1 Râmnicu Sărat- premiul II – ConstantinAndra şi Menţiune – Zârnă
Miruna, prof. Ivan Iuliana

c) Participare la concursul interjudetean Nu lăsa violenţa să intre în viaţa ta!, organizat de Liceul
Special de Deficienţi de Vedere Buzau

d). Proiectul educational interjudetean Cuvinte, suflet şi culori sectiunea limba engleză, acrostih,
organizat de Liceul Teoretic “Sfânta Maria “, Galaţi – premiul al II-lea – Constantin Andra, prof. Ivan
Iuliana

ă ă

3. LB. ENGLEZĂ

4. LB. FRANCEZĂ
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5. FIZICA

6.BIOLOGIE

8. GEOGRAFIE

9. EDUCA IE FIZICĂ I SPORT

7. RELIGIE

Ţ Ş

Catedra de fizică a avut o activitate bogată, care s-a materializat în premii foarte bune. La
OLIMPIADADE FIZICĂ s-au obţinut 2 menţiuni şi un premiu II

Catedra de biologie a avut o activitate bogată, care s-a materializat în premii foarte bune. La

:

Catedra de religie a avut o activitate bogată, care s-a materializat în premii foarte bune. La
olimpiada de religie, etapa judeţeană :

PREMIULII : 2 elevi
PREMIULIII: 7 elevi

Catedra de geografie a avut o activitate bogată, care s-a materializat în premii foarte bune. La
Concursul TERRA, 5 elevi au ob inut remiul al III-lea, iar 2 men

Catedra de educaţie fizică i sport a avut o activitate bogată, care s-a materializat în premii foarte
bune.

1. Cupa Crosurilor Buzoiene- locul VI/menţiune – 1 elev
2. Crosul Bobocilor- locul 10, 12 (clasa a IB) şi locul 7( clasa a V-a E)
3. Olimpiada Naţională a sportului şcolar, faza judeţeană/alergare de rezistenţ - locul I- 1 elev
4.Olimpiada Naţională a sportului şcolar, faza judeţeană/alergare de vitez - locul I- 1 elev, locul II- 1

elev
5.Festivalul artistic al elevilor buzoieni-locul II,echipa de majorete gimnaziu

- locul I, echipa de majorete clasa pregătitoare
6. Concursul judeţean de majorete- locul I, echipa de majorete clasa pregătitoare şi echipa de

majorete nivel primar
- locul II, echipa de majorete nivel gimnazial

7. Concursul naţional de majorete- locul III, echipa de majorte clasa pregătitoare,
- locul IV/menţiune, echipa de majorette nivel gimnazial

8. Concursul naţional "Orizontul apropiat sau apropierea orizontului" /secţiunea fotografii- locul I-
1 elev, - locul III-1 elev

9.Concursul internaţional "Cu poluarea nu-i de joacă"/secţiunea desen- locul I – 1 elev

ETAPA
LOCALĂ a OLIMPIADEI DE BIOLOGIE au obţinut PREMIUL III : 2 elevi, la concursul
G.E.Pallade ( biologie ) PREMIULI 1 elev, PREMIULIII 1 elev, MENŢIUNE : 3 elevi

LAETAPAJUDEŢEANĂ s-au obţinut
PREMIULII : 1 elev
MENŢIUNE : 4 elevi

ţ ţiune.

ş

ă
ă



Efortul depus de profesorii de limba şi literatura română şi de matematică din Şcoala Gimnazială nr 7 Buzău pe parcursul
anului şcolar 2015-2016 a fost încununat de succes întrucât rezultatele obţinute de elevi la examenul de Evaluare Naţională
au fost bune, procentul elevilor ce au obţinut medii mai mari decât 5 fiind de 96,63%, cu mult superior procentului naţional
care este de 75,10% dar şi procentului înregistrat în judeţul nostru care este de 75,98%.

Note mai mari decât 5 la limba română au obţinut 97,8% dintre elevii noştri în timp ce procentul naţional este de 82,2%.
La matematică 93,3% dintre elevii Şcolii Gimnaziale nr. 7 a obţinut note peste 5 în timp ce procentul de promovabilitate
înregistrat la nivel naţional este de 67,4%.

Top 10 cele mai bune rezultate obţinute de elevii şcolii noastre:

Felicitări tuturor elevilor şi succes pe mai departe!
Prof. coord.

Gheorghe Iohana-Magdalena
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EVALUAREA 2016NAŢIONALĂ

Clasa Media
Evaluare

Naţională

Nota limba şi
literatura

română

Nota
matematică

1 TIGHEL G. ION VIII B 10.00 10.00 10.00

3 UNGUREANU V. ŞTEFANIA CLAUDIA VIII C 9.85 10.00 9.70

2 ROTARU I. ALEXANDRU VIII B 9.80 9.90 9.70

4 PUTINICĂ C. IULIANA VIII B 9.77 9.55 10.00

7 CIOATĂ D. ANDREI VALENTIN VIII C 9.70 9.60 9.80

5 CONSTANTIN N. TANIA GABRIELA VIII B 9.62 9.95 9.30

6 TOADER C. ALIN GEORGIAN VIII B 9.55 9.70 9.40

8 DUMITRACHE G. GEORGIANA VIII B 9.50 9.45 9.55

9 MOCANU V. GIULIA IOANA VIII C 9.50 9.50 9.50

10 STANCIU V. IONUŢ ALEXANDRU VIII C 9.50 9.65 9.35
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Deşi Finlanda se mai numeşte
ţara celor 1000 de lacuri,

în realitate sunt 187.888 lacuri
pe suprafaţa ţării.

Deşi pare imposibil, Marea
Adriatică se pare că nu are fund!
Cercetătorii au descoperit că imense
cantităţi de apă dispar zilnic într-o
groapă de pe fundul mării, ei au
turnat cantităţi mari de vopsea în
acel loc pentru a studia fenomenul.
În mod normal vopseaua nu se
dizolvă în apă şi ar fi trebuit să
apară la suprafaţă în apropierea
locului unde au fost deversate, dar,
nici urmă de vopsea la suprafaţă.
Până în acest moment nu s-a ajuns
la nici un rezultat, concluzia fiind că
pe fundul mării există o groapă
imensă, care nu poate fi măsurată.

În apropierea coastelor
Trinidadului
(Marea Caraibilor)
există vulcani noroioşi
subacvatici, a căror pastă
fluidă iese de sub valuri
şi formează insule, unele
dispărând repede, altele
devenind casă pentru
păsările din zonă.

În Australia există nişte stânci
care pe parcursul unei zile
îşi schimbă culorile
de mai multe ori.
La răsăritul soarelui stâncile
au coloarea roz, apoi la prânz
sunt albastre ca mai târziu
să devină galbene şi seara,
când apune soarele
sunt roşii ca focul.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyllllantysiliogogogoch
este satul cu cel mai lung nume din lume. Acest sat se afla

în Tara Galilor şi contine patru litere „L” consecutive.

Vaticanul este cea mai
mică ţară din lume,
ocupând o suprafaţă
de doar 0,44 km!
Cea mai mare ţară
din lume este,
în schimb, Rusia.
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CALENDARUL
SCRIITORILOR

IONEL
TEODOREANU-
Se naşte la
6 ianuarie 1897,
la Iaşi.
Se stinge din viaţă
la 3 februarie
1951. A scris „Uliţa copilăriei”,
„În casa bunicilor”, „Prăvale-Baba”,
el înfăţişează cu duioşie, sensibilitate
şi farmec, uneori cu haz, lumea
minunată a copilăriei.

ANTON PANN –
Se naşte în 1796,
la Sliven, Bulgaria.
Trece în nefiinţă,
în anul 1854
la Bucureşti. Poet, folclorist,
muzician, povestitor. „Năzdrăvăniile
lui Nastratin Hogea”;
„Povestea Vorbii”;
„Fabule şi istorioare”.

TUDOR
ARGHEZI –
Se na te la 23 mai
1880, la Bucure ti.
La 14 iulie 1967 se
stinge din via .
Este înhumat în gr dina casei din
M r i or, al turi de “so ia,
sora i prietena de-o via ”.
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ION
AGÂRBICEANU
Se na te la 12
septembrie 1882,
în comuna Cenade lâng Blaj.
La 28 mai 1963 la cei 71 de ani,
se stinge din via

ş

ă

ă la Cluj.ţ

VASILE
ALECSANDRI –
Se na te la
21 iulie 1821,
Bac u. Se stinge
din via la 22 august 1890,
la Mirce ti.
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GRIGORE
ALEXANDRESCU
Se na te la
22 februarie 1810
la Târgovi te.
Se stinge din via
la 25 noiembrie 1885
la Bucure ti.

ş

ş

ş

ţă

DIMITRIE
BOLINTINEANU
Se na te
în anul 1819
la Bolintin Vale.
Se stinge din via
la 20 august 1872.
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I. L.
CARAGIALE –
Se na te la
29 ianuarie 1852
în satul Haimanale/Caragiale,
Jud. Dâmbovi a. La 9 iunie 1912
moare la Berlin, trupul s u va fi
re nhumat la cimitirul Bellu
din Bucure ti.
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GEORGE
CO BUC –Ş
Se na te la
20 septembrie 1866
în satul Hordou/
Co buc, lâng
N s ud. La 9 mai
1918 se stinge din via . Este înmor
mântat la cimitirul Bellu. – La 1 De
cembrie 1918 are loc Marea adunare
de la Alba Iulia, prin care se consfin
e te revenirea Transilvaniei la mum ,

visul de veacuri al românilor ardeleni.
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ION CREANG –Ă
Se na te la 1 martie
1837 la Humule ti,
Jud. Neam .
La 31 decembrie 1889,
în noaptea bucuriilor,
Creang moare i este înmormântat
la Cimitirul Eternitatea din Ia i.
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MIHAI
EMINESCU –
Se na te la
15 ianuarie 1850
la Ipote ti, Jud. Boto ani,
al 7-lea din 11 copii
a lui Gheorghe i Raluca Eminovici.
La 15 iunie 1889 moare la Bucure ti.
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EMIL
GÂRLEANU –
Se naşte la
5 ianuarie 1878
la Iaşi. La 2 iulie 1914 moare
la vârsta de 36 de ani la Craiova.
Volumul „Din lumea celor care
nu cuvântă”, „Nucul lui Odobac”.
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Cartea nu e ce se vede: Cartea e o viaţă nouă!
Un pachet de coli frumoase Când citeşti,
Între două scoarţe groase. Întinereşti,

Aripi lungi de vis îţi cresc

Cartea este ce n-ai crede: Şi-aşa mult te-mbogăţesc
Mii de gânduri îţi urzeşte, Printre veşti,
Cu idei te-mpodobeşte. Printre poveşti,

Sub a literelor rouă!

Cartea nu e ce se vede.
Până nu citeşti, n-ai crede:
Cartea e ce nu se vede.

Redactat, bibliotecar Calcan Didina

CARTEA
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IMAGINI DIN ACTIVIT ILE NOASTREĂŢ

17.12.2015

Manifestarea curiozit ii i interesului pentru istoria iăţ ş ş
cultura poporului nostru; Cunoa terea simbolurilor statului Român.ş

CERC PEDAGOGIC AL BIBLIOTECARILOR COLARIŞ

Aniversare la Ziua Na ional a României 1918 – 2015, 97 ani deţ ă la formarea României Mari, Alba-Iulia
devenind simbolul Marii Uniri.

„Venim cu to ii ast ziţ ă
La marea s rb toare,ă ă
Comemorând „Unirea”
Şi-o „Românie Mare”

Cunoa terea i respectarea valorilorş ş
fundamentale ale istoriei rii noastre.ţă
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J ao mkes nabout i als
One day there was a rabbit and a snake who were both

growing old and could not remember what animal they were.
"OK. I'll describe you and then see if you can guess what

you are." said the snake.
"That's a good idea." said the rabbit.
"You are white, fluffy, and you have big ears and feet." said

the snake.
„Oh good, I'm a rabbit! So the rabbit says, "You are long,

slim, and have a forked tongue.“
„Oh NO, I'm a lawyer!

A man walks into a shop and sees a cute little dog.

He asks the shopkeeper, "Does your dog bite?"

The shopkeeper says, "No, my dog does not bite."

The man tries to pet the dog and the dog bites him.

"Ouch!" He says, "I thought you said your dog does not

bite!"

The shopkeeper replies, "That is not my dog!"

A family of mice were surprised by a big cat. Father Mouse
jumped and and said, "Bow-wow!" The cat ran away.
"What was that, Father?" asked Baby Mouse. "Well, son,
that's why it's important to learn a second language."

Three rats are sitting at the bar talking bragging about their

bravery and toughness.

The first says, "I'm so tough, once I ate a whole bagful of rat

poison!"

The second says, "Well I'm so tough, once I was caught in a

rat trap and I bit it apart!"

Then the third rat gets up and says, "Later guys, I'm off

home to harass the cat."

A man is walking in the desert with his horse and
his dog when the dog says,
“I can't do this. I need water.”
The man says,
“I didn't know dogs could talk.”
The horse says,
“Me neither!”




