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Buna ziua doamna Anicuța Todea, ne bucurăm că sunteți alături de noi în numărul 4 al revistei

Liceului Teoretic ,,Dumitru Tăuțan” Florești. Deoarece dorim să vă cunoaștem mai bine am dori să ne

răspundeți la câteva întrebări.

1.Cine este omul Anicuța Todea?

Sunt un

om obișnuit, care

încearcă să facă

lucrurile cât mai

bine, atât pentru

cei care depind de

mine într-un fel

sau altul, cât și

pentru propria-mi

evoluție. Sunt un om cu lumini și cu umbre, cu

neputințe și cu realizări, pe care încerc zilnic să le

gestionez, fără a cădea nici în autosuficiență, dar

nici în disperare.

Am fost binecuvântată să fiu născută la țară,

într-un sat așezat pe valori și pe tradiții. Sunt copil

de școală primară și gimnazială de mediul rural și

sunt recunoascătoare pentru tot ceea ce mi-a dat

pământul natal și oamenii care m-au format. Sunt

absolventă a Liceului Pedagogic din Năsăud,

județul Bistrița-Năsăud, liceul care a însemnat

adevărata mea formare ca dascăl. Am continuat cu

Facultatea de istorie-filosofie, specialitatea filosofie,

promoția 1987.

De două decenii lucrez la Inspectoratul

Școlar Județean Cluj unde sunt mândră să gestionez

activitatea a peste o mie de colegi

învățători/profesori în învățământul primar.

2.Multă lume știe că sunteți un expert în

domeniul educațional.Din aceasta perspectivă vă

rugăm să dați trei sfaturi generației P.I.P.P.

Știți cum e cu sfaturile? Acestea sunt bune

numai după ce înveți o sumedenie de lucruri

greșind. Așa că primul meu sfat este acela de a nu

vă teme să greșiți. Să aveți urechea mereu aplecată

spre sfaturile celor cu experiență, dar mereu curajul

să puneți în practică ideile în care credeți.

În vremurile în care trăim, într-o societate

aflată într-o permanentă și amețitoare schimbare,

este, cred, foarte important să ai un mentor lângă

care să crești și să te formezi, dar, imediat ce simți

că poți face pași singur, să pornești la drum.

Mentorul te va însoți fără să îți dai seama. Dar

drumul e al tău, ești obligat să îl parcurgi singur.

Fă-o cu curaj și cu asumare.

Aș mai spune că este important, în opinia

mea, să mergeți în pas cu timpul, dar să construiți

întotdeauna pe ceea ce ați câștigat în propria
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experiență. Rezultatele bune și eficiente pe termen

lung nu se câștigă peste noapte. Nu vă lăsați amăgiți

de idei și proiecte care ”sună bine”, care adună

rapid mulțime de adepți. Dar nici nu le ignorați.

Lasați timp să reflectați asupra lor, adunați

informații din surse credibile și luați decizia care vi

se potrivește cel mai bine. Integrați, întotdeauna,

noul în ceea ce ați bifat deja ca valid. Aveți curaj,

căutați, încercați, construiți o paradigmă în care să

fiți în armonie cu voi înșivă, cu cei cu care lucrați,

cu misiunea pe care o aveți și cu societatea în care

trăim cu toții, până la urmă.

3.Ați îndrumat sute de elevi în taina citit-

scrisului, care sunt reperele metodei analitico-

sintetice în era IT?

Această metodă este una care și-a dovedit

eficiența de când este ea aplicată, metodă pe baza

căreia noi, învățătorii, am învățat milioane și

milioane de copii. Fără instrumente digitale, fără

multele suporturi tehnice pe care le avem astăzi la

dispoziție. Și atunci și acum a fost și este extrem de

importantă, de fapt este vitală, formarea la elevi a

unor deprinderi care se determină unele pe altele.

În acest caz este vorba de scris și de citit. Și aceasta,

pentru că limba româna este o „limba fonetica” și

are la bază principiul fonetic, potrivit căruia

scrierea reproduce întocmai pronunțarea. Cu toții

am învățat și am experimentat la clasă adevărul că

această metodă implică parcurgerea traseului

comunicativ prin care identificăm/desprindem din

comunicare o propoziţie, urmată de analiza

cuvintelor, delimitarea cuvintelor în silabe și apoi

fiecare silabă în sunete. Acesta este demersul

analitic. După care se parcurge drumul invers, de la

sunete, la silabă, la cuvânt și apoi la propoziţie,

respectiv demersul sintetic.

Introducerea clasei pregătitoare, în care

elevii învață mai întâi să citească, urmând ca în

clasa I să învețe să scrie vine să ușureze, într-o

oarecare măsură, efortul cognitiv al micului școlar,

care, înainte de vreme, era nevoit să opereze

concomitent și susținut și procesul de analiză și pe

cel de sinteză, într-o singură oră de curs. De

asemenea, utilizarea metodei globale facilitează

învățarea cititului la vârsta școlară mică.

Ceea ce vreau să subliniez este faptul că,

dacă învățarea cititului se realizează mai repede și

mai ușor, dovadă că din ce în ce mai mulți copii vin

în clasa pregătitoare știind să citească, învățarea

scrisului în clasa I este un proces dificil, sensibil,

care trebuie gestionat de către specialist, respectiv

de către învățător, față în față cu copilul, și, aproape

de fiecare dată, purtând mânuța celui ce învață să

scrie. Este demonstrat faptul că elevii care au

învățat să scrie frumos își vor păstra un stil de

scriere îngrijit, chiar dacă nu caligrafic, așa cum au

învățat în clasele mici.

Era IT își are avantajele și dezavantajele ei

și asupra învățării citit-scrisului la vârsta când se

formează aceste deprinderi de bază. Cred că ați

observat cu toții că efortul constant pe care trebuie

să-l facă cei mai mulți elevi în actul citirii, dar și al

scrierii este susținut din ce în ce mai greu de colegii

învățători. Să fie acest aspect unul din efectele

multelor provocări ale erei IT care apar în fața

elevului, și nu numai? Înclin să cred că da. Tocmai

de aceea este foarte important să păstrăm echilibrul

între ceea ce numim modern și traditional. Există o

sumendenie de suporturi digitale metodice, ludice și

foarte eficiente pe care le putem utiliza în învățarea
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scris-cititului, însă recomand, de fiecare dată

colegilor mei să nu renunțe la carte. Cartea pe elevii

să o răsfoiască cu plăcere și cu interes, cu scris

mare, însoțit de imagini la început, cu un număr

limitat de cuvinte, cu mesaj ce are legătură cu zona

lor de interes.

În ceea ce privește învățarea scrisului, repet,

este nevoie de prezența nemijlocită a învățătorului

care explică, demonstrează, exersează și sprijină

micul elev în realizarea literelor, a legăturilor dintre

ele și, până la urmă, a parcurgerii întregului demers

de analiză și de sinteză ce trebuie urmat. Mijloacele

IT pot facilita învățarea, dar niciodată, nu poate

suplini învățătorul.

Din păcate, așa cum îmi mărturiseau unii

colegi cu bogată experiență didactică, trecerea

activității școlare în online a lăsat urme nedorite

asupra procesului scrierii, căruia, tot din păcate, nu

i-am mai acordat nici noi, la nivel de sistem, atenția

cuvenită. Mă refer acum la eliminarea caligrafiei

din programa școlară. Din fericire, totuși, mulți

colegi învățători integrează optim și eficient

caligrafia în procesul învățării la toate discipinele

din planul cadru. Concluzionând, îmi exprim o

ușoară teamă în ceea ce privește învățarea citit-

scrisului în activitatea online, nădăjduind, totodată,

că învățătorii vor găsi modalități de atenuare a

acestui neajuns. Mi-ar plăcea să dau câteva repere

funcționale în acest sens, dar, trebuie să admit, cu

sinceritate față de colegii învățători, că nu le dețin.

Tocmai de aceea, insistăm asupra importanței

menținerii întâlnirilor în comisia metodică a

învățătorilor (chiar dacă ea nu mai este prevăzută în

mod expres) și în cadrul cercului pedagogic, ocazii

de împărtășire a bunelor practice din activitatea

unui învățător. A venit realitatea tristă peste noi,

niciunul nu am fost pregătit pentru activitatea

online, așa că învățăm din mers și învățăm

împreună.

4.In urma examenului de director, la care au

participat multe cadre didactice , care credeți că

sunt cele mai importante calități pe care trebuie

să le aiba un manager școlar?

Socot că un director eficient este omul bun

coleg cu toți membrii organizației școlare pe care o

conduce, este profesionistul care-și câștigă acest

statut nu prin punctele acumulate la un concurs,

irelevant de cele mai multe ori, ci prin calitățile

umane și profesionale pe care le are. Un bun

manager școlar este cel care știe să tacă și să

asculte, iar dacă vorbește este ascultat de toți din

respect și din sentimentul de apartenență la o

comunitate școlară și nu din teamă sau din obligație.

Este omul care știe să aducă împreună toate

energiile pozitive de la nivelul organizației, fără a-și

face din asta un titlu de glorie personală. Un

director de școală este omul care cunoaște foarte

bine specificul organizației școlare, înțelegând prin

asta credințe, valori, tradiții, preocupări ale celor

implicați în viața instituției-elevi, părinți, membri ai

comunității, puncte tari, dar și zone sensibile pe

care le are de ameliorat. Cred eu că un director bun

este cel pe care-l identifici în partea nevăzută a

culturii organizaționale și nu în cea văzută și

accesibilă, imediat percepută.

5.Care sunt realizările de care vă simțiți cea mai

mândră în cariera dumneavoastră?

Cea mai mare realizare, în opinia mea, care

mă face să mă simt împlinită este cea în care
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reușesc să dăruiesc din experiența mea celor care au

nevoie de asta. Grație specificului muncii mele, am

șansa de a intra în multe școli și de a întâlni foarte

mulți colegi. Tocmai de aceea spun că sunt mai

bogată în fiecare zi, datorită acestor experiențe.

Consider că datoria mea este să dau mai departe

ceea ce primesc și să împărtășesc colegilor mei ceea

ce am văzut interesant și util la cei pe care i-am

vizitat. Memoria mea afectivă reține ca mari

satisfacții telefoanele primite de la mai tinerii mei

colegi care se pregăteau pentru examenul de

definitivat și pe care i-am consiliat în cadrul

inspecțiilor de specialitate, telefoane prin care îmi

mulțumeau sincer, cu emoție și cu bucurie pentru

toate lucrurile pe care le-au învățat de la mine, care

le-au fost de folos și care i-a ajutat să promoveze

acest deloc simplu examen.

6.Care credeți că sunt punctele forte în

promovarea imaginii unei școli și de ce ar trebui

să ținem cont atunci când dorim să fim cunoscuți

în județ?

Credința mea este că școala, ca instituție de

furnizare de educație, trebuie să fie pusă

întotdeauna în slujba societății și să servească

intereselor de instrucție și de educație ale

comunității în sânul căreia există. Cred că nu putem

uniformiza politicile educaționale ale școlilor, decât

la nivel general, întrucât fiecare școală are

specificul ei. Școala este bună dacă servește

intereselor comunității, așa cum menționam înainte.

Beneficiarii școlii, că sunt primari, secundari sau

terțiari fac din unitatea de învățământ un cadru viu,

un mediu în continuă schimbare. Însă motorul care

face ca școala să meargă în direcția bună o

reprezintă personalul ei, respectiv cadrele didactice,

nedidactice, dar și personalul auxiliar. Pentru o

unitate de învățământ a devenit, în zilele noastre,

foarte importantă imaginea despre serviciul

educational oferit de către toți angajații care sunt

implicați în prestarea acestuia. Această imagine

este, de fapt, un mesaj al școlii către exterior.

Pentru reușita în această strategie, organizația,

adică școala, prin oamenii săi, trebuie să aibă un

mesaj coerent, constant, susținut de o bază solidă,

construită din rezultate recunoscute prin care

asigură publicul, în primul rând părinții, că își va

onora promisiunile făcute celor interesați, respectiv

nivelul calității instructiv-educative transmise

elevilor, ca beneficiari direcți. Acest mesaj este

ambalat într-o simbolistică și o identitate vizuală

care vin să completeze și să susțină valorile

transmise de organizație. Pentru a se asigura de

coerența și de constanța mesajului, e nevoie, în

primul rând, ca organizația să verifice faptul că toți

angajații din școala respectivă cunosc foarte bine

aceste valori, că se identifică cu ele și că le trasmit

mai departe, cu profesionalism, în fiecare

interacțiune cu cei care calcă pragul școlii. Este

ceea ce susțin și organizațiile corporatiste, dar nu

numai, dezvoltând teorii și practici din ce în ce mai

avansate despre brand și rebrand. Așadar, pentru o

școală este important să se diferențieze de celelalte,

în funcție de contextul în care se află, să fie

orientată spre elevi, întru pregătirea de bază,

obligatorie, dar și întru cea care o face diferită

( activitățile formative, extrașcolare de pildă), să

aibă o strategie de comunicare eficientă cu mediul

intern și extern și să promoveze o imagine la

construcția căreia să participe toți membrii

organizației.
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7.Ce activitate vă ajută să ameliorați stresul

după o zi de muncă ?

Sunt mai multe activități care mă ajută să

mă încarc cu energia necesară unei noi zile. Recurg

adesea la muzică de relaxare, incluzând aici și

muzica psaltică și, în general, cea religioasă. Când

am timp, mă străduiesc întru îmbunătățirea mea ca

om prin lecturi cu care rezonez. Citesc și gândesc la

modul în care este sănătos pentru mine și pentru cei

din jur să gândesc, să judec și să acționez. Mă

relaxez când mă plimb prin livadă sau când lucrez

pâmântul din grădină și constat de fiecare dată cât

este de minunată natura din care facem parte și cât

este de blând și de iubitor Tatăl Nostru Ceresc,

lăsându-ne să ne bucurăm din plin de toate acestea,

cu tot răul pe care noi îl facem acesteia.

8. Ce înseamnă pentru dumneavoastră succesul?

Când reușesc să duc la bun sfârșit o acțiune

de care depinde bunul mers al compartimentului pe

care îl coordonez, da, pot spune că am înregistrat un

succes. Se cuvine, însă, să subliniez, încă o data, că

succesul este, pentru mine, un rezultat al muncii

unei echipe, fie ea mai mica, fie cât corpul

profesoral al învățătorilor din întregul județ. O

reușită înseamnă, de multe ori, un punct final al

unei acțiuni, care se transformă repede într-un nou

început, cu proiecte și cu îngrijorări, cu poticniri și

cu speranțe.

9. Este al doilea an de viața al Liceului

Teoretic ,,Dumitru Tăuțan” din Florești iar

acest lucru reprezintă încă un pas în dezvoltarea

socio-culturală a localității.Care ar fi după

părerea dumneavoastră perspectivele unității

noaste școlare?

Am avut bucuria de a vizita Liceul

Teoretic ,,Dumitru Tăuțan” din Florești chiar la

începuturile lui. Am găsit aici o clădire foarte

frumoasă, plasată într-un spațiu natural atractiv, cu

dotări pe care mulți și le doresc. Toate acestea,

fundamentate pe calitatea corpului profesoral care

slujește școala au făcut deja să fiți o școală deosebit

de atractivă și de solicitată, cu greu reușind să

gestionați foarte multele cereri venite din partea

părinților. Este un fapt care vă onorează, care

confirm public calitatea școlii voastre și care, în

același timp, vă obligă să continuați întru creșterea

calității si a prestigiului de care vă bucurați.

Întotdeauna este loc de mai mult și de mai bine.

Este ceea ce spuneam în răspunsul la o întrebare

anterioară, anume faptul că un succes înregistrat

este ocazia unui nou început.

10.In activitatea dumneavoastră ca inspector

școlar suntem siguri că v-au trecut prin mâna o

diversitate de reviste școlare. Vă rugăm să ne

faceți câteva recomandări pentru ca aceasta

intenție gazetarească să fie una de success.

O revistă a unei școli este întotdeauna o

bucurie și un prilej de a face cunoscute valorile

școlii, valori pe care colectivul profesoral dorește să

le împărtășească cu cititorii ei. Desigur, lucrul la o

revistă este deloc simplu și ușor, plecând de la

creionarea ei, până la forma finală, când poate

fi ”dată lumii”. Între aceste două ipostaze, numai

cei care lucrează efectiv la respectiva revistă știu ce
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înseamnă cu adevărat stresul, munca contratimp,

frustrarea poate, neprimirea materialelor la

termenele stabilite, temerile legate de relevanța ei

sau chiar de modul în care ea va fi receptată. O

revistă face parte din mijloacele de comunicare ale

școlii cu publicul ei țintă, o modalitatea prin care

contribui la creșterea prestigiului școlii în

comunitate și nu numai. Sunt aproape sigură că cei

care au în grijă elaborarea ei sunt conștienți de acest

lucru și, poate, uneori, îl simt ca pe o presiune și ca

pe o responsabilitate uriașă. Eu nu am mai lucrat de

mult timp la o revistă școlară, dar pot mărturisi că,

ținând în mână două numere ale revistei școlii

voastre, am simțit o mare bucurie, transmisă, poate

de întregul vostru efort, repet, deloc mic și de

neglijat. Fără a fi specialist în redactarea revistelor

școlare, afirm că în spatele paginilor estetic,

armonios și eficient redactate, atât sub aspect grafic,

cât și al conținutului, stau oameni generoși, cu

sentimentul de apartenență la organizația școlară

foarte bine dezvoltat, care vor să ne facă cunoscute

aspecte relevante ale vieții întregii comunități

școlare. Succesul vine, cred, din munca în echipă,

bazată pe colaborare și pe sinceritate, dar și din

promovarea valorilor cu adevărat importante,

comune pentru cei care elaborează revista și pentru

cei cărora se adresează. Succesul vine, de asemenea,

din bucuria muncii de a te face cunoscut nu în mod

strident și agasant, ci prin lucruri aparent mici și

prin realizări aparent neînsemnate, dar foarte

importante într-o construcție solidă și trainică a unei

imagini frumoase ale spațiului în care vă dedicați, zi

de zi, elevilor voștri.

Vă doresc multă sănătate, putere de muncă

și inspirație în redactarea, în continuare, a acestei

reviste. Fie ca acest efort să vă fie răsplătit de

aprecierea celor cărora vă adresați. Eu vă asigur de

întreaga mea apreciere, atât în calitate de coleg, cât

și în cea de inspector care gestionează ciclul primar.

Vă mulțumim pentru disponibilitatea

dumneavoastră la realizarea acestui interviu , vă

dorim multă sănătate și putere de muncă .

Interviu realizat de prof.înv.primar Negrescu

Georgiana Laura
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La un an de la înființare, Liceul

Teoretic ”Dumitru Tăuţan” are prima clasă de liceu,

clasa a IX-a. Cu emoţie, primii liceeni au pătruns in

şcoala nouă în prima zi a noului an şcolar. S-au

bucurat de primirea caldă care li s-a făcut de către

autorităţile locale şi conducerea şcolii, dar şi de

statutul de primă generație a liceului nostru. Este o

onoare, dar şi o responsabilitate să fii cel care

trasează direcţia Liceului Teoretic “Dumitru

Tăuţan”. Implicarea în acţiunile comunităţii şi

rezultatele lor vor fi cartea de vizită pentru

următoarele generaţii de liceeni.

Existenţa nivelului liceal în Floreşti este o

oportunitate pentru comunitate. Absolvenții claselor

gimnaziale din localitate au posibilitatea continuării

studiilor în localitatea de domiciliu, într-un liceu

teoretic. Dacă pentru anul şcolar 2021-2022 planul

de şcolarizare aprobat a fost doar o clasă de nivel

liceal, profil real, specializarea ştiinţele naturii,

avem incredere că începând cu anul şcolar următor,

oferta educaţională pentru liceu se va îmbogăţi, prin

includerea unui nou profil, uman, specializarea

stiinţe sociale.

Liceul Teoretic Dumitru Tăuțan

promovează și susține performanțele elevilor său, îi

stimulează în dezvoltarea competenței de învățare

pe tot parcursul vieții. De aceea, le oferă liceenilor

accesul la o educație de calitate prin dotarea

materială și calitatea actului educațional. Profesorii

instituției noastre de învățământ își asumă formarea

unor tineri integri, persevenți, responsabili, capabili

să aprecieze diversitatea și să arate considerație față

de oameni și față de autorități.

PROF.DIR. CHINDRIȘ MIA-ANCUȚA
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La finalul lunii octombrie clasele pregătitoare au luat parte

la un frumos proiect intitulat ”Sărbătoarea toamnei” care a

fost organizat prin 3 activități:

1. ,,Carnavalul toamnei,, -parada costumelor de carnaval;

2. ,, Dovleacul fermecat,, -concurs de dovleci sculptați între clasele pregătitoare;

3. ,,Toamna in culori,, -expoziție de arte, desene, colaje, obiecte din materiale reciclabile.

Care a fost scopul acestui proiect?

Stimularea imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la caracteristicile

anotimpului toamnă și sensibilizarea copiilor în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane

capabile să aprecieze frumosul şi viaţa.

Ce obiective au fost urmărite?

 Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor criterii

ştiinţifice;

 Formarea simţului şi gustului estetic;

 Dezvoltarea aptitudinilor literar-artistice;

 Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală;

 Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie.
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1. Carnavalul Toamnei

La această paradă au defilat toți elevii claselor pregătitoare deghizați în personaje precum Zâna Toamnă,

prinți și prințese, dovleacul haios si alte personaje din povești, care mai de care mai deosebite.

2. Dovleacul fermecat

Elevii și-au demonstrat măiestria în sculptarea dovlecilor.

3. Toamna în culori

Micuții școlari ne-au arătat cât de talentați sunt prin ceea ce au creat pentru expoziția ”Toamna în

culori”.
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Prof.înv.primar Băican Diana
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Am pornit de la ideea că elevul trebuie

situat în centrul procesului de predare-învățare,

găsind toate modelele și soluțiile didactice care să

stimuleze perfomanța elevului. Clasa de elevi

trebuie să devină o comunitate de învățare în care

fiecare să contribuie atât cât poate la propria

învățare, dar și la procesul de învățare colectiv. În

acest proiect elevii se angajează într-o intensă

căutare bazată pe cooperare, aflând soluțiile

problemelor date prin formarea întrebărilor,

dezbateri de idei, planuri , colectarea și analiza

datelor, prezentarea ideilor .

Proiectul de

față a reflectat efortul

individual și colectiv al

elevilor de la clasele

pregătitoare până la

clasa a IX-a , de la

Liceul Teoretic “Dumitru Tăuțan” Florești, pornind

de la unitatea de învățare TOAMNA, unitate

comună în programa tuturor claselor implicate.

Rodul muncii elevilor coordonați de

învățători, diriginți și profesori, a arătat interesul

manifestat pentru activități specifice anotimpului

toamna. Activitățile propuse trec uneori de zidurile

școlii, de manual și oferă posibilitatea elevilor și

cadrelor didactice să găsească răspunsul cel mai

potrivit la întrebarea “Cine este... Toamna?”

Proiectul cross-curricular “Cine este ... Toamna?” a fost împărțit în șase grupe de lucru, oferind astfel

posibilitatea elevilor să-și dovedească abilitățile prin mai multe teme abordate. Toate produsele primite de la

elevi au fost selectate de către colectivul de redacție al revistei școlii “Vise din Carpați”, organizate într-o

expoziție și jurizate astfel:

CRIȘAN ELISA
CLS. A II-A E

MUREȘAN ALEXANDRU
CLS. A IV-A A

TODEA TIANA
CLS. A III-A C
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DEAC NATALIA
CLS. A III-A E

VĂSAR ALESIA
CLS. A III-A F

PEREANU ANDREI
CLS. A III-A C

BÎRTA ANDREI
CLS. CP E

MIHĂILĂ OLGA
CLS. A III -A D

MLEȘNIȚĂ ILARIA
CLS. CP D

SCHUBERT PETER
CLS. A III-A F

BUTEA ANASTASIA
CLS. A II-A E

BRÂNZOI RALUCA
CLS. I C

BROSCOI RADU
CLS. A III-A D

BALEA DARIUS
CLS. I C
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Brioșe cu morcov și măr, gutui

- 150 g unt topit

- 200 g zahăr brun

- 115 g morcov răzuit

- 50 g mere, gutui decojite și răzuite

- 2 ouă

- 150 g făină

- 10 g praf de copt

- Frișcă și colorant natural (sirop de

mure, zmeură) pentru decor

Preîncălzim cuptorul și pregătim tava

cu forme pentru brioșe. Amestecăm bine

untul topit, zahărul, morcovii, merele, gutuile

și ouăle. Încorporăm treptat făina și praful de copt. Umplem formele pe jumătate și le coacem 20-25 minute

sau până când trec testul scobitorii. Le lăsăm să se răcească. Pentru topping, putem folosi frișcă proaspătă

făcută în diverse culori cu sirop natural de pe fructe. Vă dorim poftă bună!
Doja Ștefania - Riana CLS. A III-A A

Băraru Meda
CLS. A III-A C
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Prăjitura cu mere

Ingrediente: 4 oua

4 linguri făină

4 linguri zahăr

1 plic de vanilie

1 linguriță praf de copt

1 vârf de cuțit sare

150 ml ulei

6 mere

1 lingură scorțișoară

Mod de preparare:

Se separă ouăle, albușurile se bat

spumă, gălbenușurile se amestecă cu

zahărul, praful de vanilie, praful de copt

și uleiul. Se amestecă ambele compoziții și se încorporează făina. Se tapetează cu făină tava de copt în care

se toarnă compoziția, peste se pun merele călite și se dă la cuptor 40 de minute. Merele călite: se curăță și se

taie felii, se călesc împreuna cu zahar și 50 ml ulei, când sunt gata , se adaugă un pic de scorțișoară și se

lasă să se răcorească. Bâlc Alesia clasa I C

NUȚ ADELINA CLS. A III-A D
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Plăcintă cu dovleac

Ingrediente: 1 dovleac călit

3 ouă

150g de zahăr

250g de făină

6 linguri ulei

1 pahar iaurt mare

½ plic de amoniu

1 plic de zahăr vanilinat

1 praf de sare

Mod de preparare:

Se amestecă ouăle cu zahărul și sarea până se topește tot zahărul,se pune

iaurtul, uleiul, apoi făina cu amoniacul. Se toarnă în tava unsă și tapetată cu făină

jumătate din compoziție, apoi umplutura, peste umplutură restul compoziției.

Neciu Andrei,clasa I C

PRAJITURA CU MERE

Ingrediente:

1.Pentru aluatul fraged:

 250g unt

 500g făină

 120g zahăr

 2 pliculețe zahăr vanilat

 coajă rasă de la o lămâie

 2 ouă întregi +2 gălbenușuri

 2 linguri smantana

 un praf de sare

2.Pentru umplutura:

 2 kg MERE

 200g zahar

 2 linguri scortisoara macinata

Se amestecă făina cu untul rece, tăiat cubulețe

până obținem un amestec sfărâmicios apoi se adaugă

restul de ingrediente și se frământă rapid. Aluatul fraged

nu se lucrează mult, nu se frământă îndelung deoarece,

după coacere, devine tare. Aluatul se împarte în două

porții, se pune în folie de plastic și se lasă în frigider o

oră. Se curăță și se rad merele. Se adaugă zahărul și
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scorțișoară. Se pot adaugă și nuci tăiate grosier. Merele NU trebuie călite inainte de a fi puse în prăjitură. Se

intinde prima foaie pe o hârtie de copt și se pune în tavă, apoi se pun merele și se intinde a doua foaie peste

ele. Se lasă la copt la foc potrivit (aprox. 170 grade) timp de 50 minute. După ce se scoate de la cuptor se

poate pudra cu zahăr pudră.

Bratu Alexandru clasa a III-a D

Brioșă/prăjitură cu dovleac plăcintar

Ingrediente: 400 gr dovleac plăcintar ras fin
400 gr zahăr
4 ouă
300 gr făină
2 lingurițe (fără vârf) de bicarbonat de sodiu
1 linguriță scorțișoară
puțină sare (un vârf de linguriță)
175 ml ulei de floarea soarelui

Pasul 1: Mai întâi se pun ouăle
într-un bol împreună cu
zahărul și se mixează până
devin albicioase. Apoi se pun
celelalte ingrediente (fără
dovleac) și se mixează.

Pasul 2: Se pune dovleacul și
se amestecă ușor cu lingura.

Pasul 3:Se coace în forme de
brioșe. Dacă nu ai tavă
specială de brioșe poți să faci
ca mine, să coci tot aluatul
într-o tavă.
Mama m-a învățat un truc: să
prind hârtia de copt cu cleme
de rufe să nu se miște până pun
aluatul în tavă, dar ai grijă să
dai clemele jos înainte să pui
tava în cuptor.

Toșu Andrei clasa a IV-a A
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Rus Karina
Clasa I D

Rotaru Luca
Clasa a IV -a C

Mezei Beatrice
Clasa a III -a A

Costea Andrei
Clasa P D

Toșu Andrei
Clasa a IV -a A
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Chiorean David
Clasa a III-a c

Manea Patrick
Clasa P E

Câmpeanu Alberto
Clasa I CStanciu Ștefania

Clasa I c

Butnaru Dragoș
Clasa P F

Ignat Bianca
Clasa I F
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Porumb David
Clasa I E

Tomoș Ionuț
Clasa P F

Benedek Patrik
Clasa I F

Popa Arya
Clasa P E
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O FRUNZĂ,O PASĂRE ȘI UN COPIL
Burnar Irina,clasa I C

A fost odată ca niciodată,o frunză. Într-o bună zi, o pasăre o luă pe mica frunză și o duse la ea în cuib.

Frunza asta e numai bună ca să-mi căptușesc cuibul, se gândea pasărea. Zis și făcut. Dar nici că puse bine

frunza,că pasărea și zbură de acolo.

-Hei! De ce te pui pe mine?

-Scuze! Nu știam că poți să vorbești!

Pentru că pasărea era prea speriată aruncă frunza din cuib.

-Nuuuuuu! Nu mă arunca!

-Nimeni nu-și aruncă prietenii!!

-Scuze din nou, oftă pasărea!

-Te iert, spuse frunza!

Dintr-o dată, o rafală de vânt luă frunza pe sus. Pasărea voia să fie de ajutor, așa că zbură în spatele

frunzei.Mai zbură un pic și ajunse în fața unei ferestre.La fereastră privea un copil. Copilul a fost interesat

atât de frunză cât și de pasăre. Le-a adus în casa lui. Pe frunză a pus-o într-un borcănaș, iar păsării îi făcu un

mic cuib. Pasărea era foarte fericită! Nu mai trebuia să zboare în țările calde, acum putea să stea comod aici.

Atunci când băiețelul a adormit, a visat spre mirarea lui că este Crăciunul! În vis, pasărea a furat căciula lui

Moș Crăciun, iar globurile erau doar niște frunze. Dimineța, băiețelul s-a dus la fereastră și a văzut

pasărea și frunza. A alergat după aparat foto și le-a făcut o poză, în care apărea și el. Băiatul a înrămat poza

și a pus-o în camera lui.
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TOAMNA

Șanta Tudor clasa a V-a C

Este iar toamnă.
Frunze cad pe pământ,
Parcuri golașe
Sunt străbătute de vânt.

Octombrie-i cald și ceru-i senin,
Copii bucuroși se joacă-n grădini
Și fructe te-mbie, cu parfumul lor fin.

Toamna și-a deschis șevaletul,
Pădurea-a pictat-o în mii de culori,
Cu tonuri de roșu, de galben și-albastru,
Cu-atâta lumină poți să te-nfășori!

Ne-a pictat adeseori și-n suflet
Tristeți și melancolii
Toamnă nebun de frumoasă,
Te rog, nu uita să revii!

TOAMNA
Ursan Karina-Ioana

Clasa a V-a A

A sosit toamna. Covorul de frunze își gasește calea către pământul rece și umed.

Copiii ies afară și se joacă în armonie.Începe din nou școala,toți copiii se regăsesc cu ghiozdanele în

spate sub bucuria clinchetului de clopoțel, în curtea școlii.Ei iși pot revedea colegii și profesorii care acum

ocupă locul părinților primindu-i pe copii cu brațele deschise.

Grădinile sunt pline cu:mere,pere,gutui,nuci,struguri care parfumează aerul friguros din jur.

Echinocțiul de toamnă încântă pe toată lumea,iar în mediul rural sătenii duc bucate din recoltă preotului

pentru ca acestea sa fie sfințite. Păsarile își iau zborul către țarile calde,acolo unde iși pot gasi hrana necesară

supraviețuirii,acolo unde au condiții de viață adecvate lor. Eu stau și privesc peisajul arămiu de la geam și

ma gândesc cu nostalgie la toamna trecută dar cu bucurie la faptul că acest anotimp a reînceput.

Magia acestui anotimp minunat este peste tot:în culori,în roadele bogate și în pregătirea pentru următorul

anotimp:iarna!

Cât de frumoasă ești toamnă!

Vanea Sofia Clasa a III-a A
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O ZI FRUMOASĂ DE TOAMNĂ
Rus Andreea Maria Clasa a III-a A

Eu şi familia mea am profitat de puţinele zilele frumoase de toamnă şi ne-am decis să mergem cu

cortul.

În drumul nostru spre Poiana Mărului am observat culoarea arămie a frunzelor, ceea ce ne arată că

natura îşi schimbă haina bogată şi curând se pregăteşte de iarnă, împreună cu toate vieţuitoarele. Oamenii

gospodari încep să adune roadele muncii de peste vară, făcând gospodinele diverse gemuri şi murături

pentru iarnă. Viţa-de-vie are rod mult, iar strugurii aromaţi se vor transforma în vin gustos. Între timp,

vedem în depărtare o frumoasă căprioară.

În sfârşit am ajuns la locul campării, printre copaci am văzut şi o veveriţă. Între timp au ajuns şi

prietenii noştri.

-Uau! Ce bine că aţi ajuns, facem o plimbare?

-Bineînţeles, haide să mergem! a zis Ştefania.

-Adunăm ghinde şi frunze multicolore pentru proiectele şcolare cu tema toamnei?

-Normal că da! ne vor fi de folos, am aprobat eu.

Am petrecut un sfârşit de săptămână grozav alături de prietena mea, cu siguranţă vom mai repeta

experienţa. Toamna are farmecul ei minunat, iar roadele o fac mai bogată şi ne umplu cămările.

Trebuie să profităm de fiecare moment al vieţii şi să ne înconjurăm de oameni minunaţi cu care să

petrecem timp de calitate.

Toamna
Muza Sebastian clasa a IV-a C

A venit acum și toamna
S-au copt strugurii-n vii
Carele sunt mari și pline,
Urcă spre gospodării.

Pretutindeni oameni harnici
Roade-mbelșugate adună

Înfrățindu-se în muncă,
Și cântând de voie bună.
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Toamna
Szenasi Sonia , clasa a III-a C

Toamna, toamna cea bogată
A venit acum deodată

Au plecat spre țări cu soare
Păsările călătoare

Astăzi, frunze ruginii,
Cad încet peste câmpii
Din livezile uscate

Adunăm fructele coapte

Toamna a sosit ușor
Frunzele s-astern covor

Avem struguri nuci și pere
Toate puse ăn panere

Toamna este minunată
Bogată și fermecată
Bucuroși o așteptăm
Fructele să devorăm.

TOAMNA
Ariana Trușcă, clasa a III-a C

Toamna mândră și bogată
Plină de miresme dulci,
A învăluit deodată

Câmpii, dealuri, chiar și munți.

Pomii-s îmbrăcați de roade,
Pământul e foșnitor,
Dealurile-s zgribulite
Cu covor multicolor.

Ploaia rece si grăbită
Bate usor usor la geam,
Iară frunza ruginită

Cade-ncetișor din ram.

Prin păduri, veșmânt de-aramă,
Copacii au ruginit

A sosit iar zâna toamnă
Pe pământul amorțit.

La revedere,Vară!
Weisz Iulia-Delia clasa a IV-a C

La revedere,blândă vară!
Toamnă bine-ai venit!
La revedere rândunică
Ne vedem la primăvară!

La revedere pui de cuc
Du-te în lume,dă de știre
Cât de frumoasă-i țara mea
Ne vedem de Buna Vestire!

La revedre,floricele
Câmp frumos cu iarbă verde,
Ne vedem la primăvară
Rândunele,pui de cuc și viorele!

Toamna
Roșu Denis-Marinel Clasa a III-a A

A sosit toamna deodată
Și e tare minunată,
Cu livezile bogate

Și cu frunze colorate.

Afară s-a răcorit,
Păsărelele-au pornit
La căldură-n altă țară

Dar se-ntorc la primăvară.

Toamnă dragă, îți mulțumim
Și din suflet te iubim!
Ai fost darnică, divină

Și noi avem cămara plină.
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Ce frumoasă este toamna!

Pop Alessia Cristina , Clasa a III-a A

Este toamnă. Afară plouă tare de azi-dimineață. Frunzele copacilor sunt galbene și roșii. Oamenii

stau în casele lor, ascunzându-se de ploaia deasă. Ceața este tot mai densă, încât abia se mai văd dealurile.

Bălțile se fac tot mai mari. Iarba este acoperită de frunzele multicole ale toamnei. Lumina palidă,

întunecoasă este tot mai mare. Acum ploaia este demnă pe pământ. În această zi, ceața și ploaia ne fac triști.

Uneori, oamenii mai ies afară din casele lor pentru a se aproviziona cu cele necesare. Dar ei își iau

umbrelele sau pelerinele pentru ca ploaia să nu-i ude. Alții ies chiar și cu cizme de gumă. Majoritatea

oamenilor stau în casă. Ce frumoasă, dar uneori tristă este toamna!

Toamna

Berci Alya Maria , Clasa a III-a C

A sosit Toamna.

Pădurea îmbracă o haină din culori calde. Păsările călătoare pleacă în lunga lor călătorie în țările

calde. Toamna, temperaturile scad, iar dimineața cade bruma.

Toamna se culeg bogățiile pământului. În vii se culeg strugurii; în livezi se culeg merele, perele,

prunele și nucile; în grădini se culeg legumele.

Toamna se aude clopoțelul care anunță începerea școlii. Copiii merg bucuroși la școală și pregătiți

pentru noile provocări care îi așteaptă.

Toamna este un anotimp foarte frumos.

Cine este …Toamna?

Man Iusin,clasa I C

Toamna este unul dintre anotimpurile anului.O dată cu sosirea toamnei,toată natura își schimbă

înfățișarea. Frunzele copacilor se colorează în cele mai frumoase culori,fructele din livezi sunt coapte,bune

și zemoase,toate parcă râd la soare. Păsările călătoare pleacă în țările calde cu mult soare și zile mai lungi.

Toamna zilele se scurtează,soarele dă mai puțină căldură,dar totul este frumos ,vessel și viu colorant.

Copiii sunt bucuroși căci s-au întâlnit la școală.Totul este în pace și bucurie.

Aceasta este toamna,de aceea eu o iubesc mult.
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O, toamna mea draga!

Monica Vascan, Clasa a V-a A,

Venirea toamnei imi imparte inima si trairile in doua…o

parte din mine regreta apusul zilelor lungi de vara, calduroase,

timpul liber, fara teme, timpul petrecut la mare…iar o alta parte

abia asteapta sa se intoarca la scoala, sa-mi vad colegii, sa-mi

cunosc noii profesori si sa descopar cat mai multe lucruri noi!

Dar ceea ce ma face sa iubesc cu adevarat toamna este

spectacolul naturii! In jur totul este minunat! Natura cedeaza

putin cate putin din verdele dominant si se imbraca intr-o

puzderie de nuante galben-rosiatice. Frunzele ruginii isi incep caderea lina imbracand totul intr-un covor

minunat.

Pe campuri se aduna berzele si alte pasari migratoare pentru a se pregati de inca o calatorie spre tarile

calde.E fascinant cum reusesc sa se organizeze atat de bine! E agitatie peste tot, toate vietatile profita din

plin de roadele naturii si incep pregatirea pentru anotimpul geros.

Noi, oamenii, nu facem exceptie. Bunica umple camara cu muraturi, compoturi, zacusca de tot felul si alte

minunatii cum numai ea stie sa faca si toti suntem recunoscatori pentru darurile naturii si mandri de recolta

din gradina.

Toamna este pur si simplu…fantastica!

Toamna
Chiorean David ,, Clasa a III-a C

A venit toamna cețoasa,

Frunzele au ruginit

Florile s-au veștejit.

Păsările au plecat.

Ploi mărunte-ncep să cadă,

Dealurile-s pustiite.

S-au sfârșit de prin ograda,

Jocurile de copii.
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Haideti să sărbătorim toamnă!

Interviu realizat de Andreea Vascan, Clasa a V-a A

Toamna este un anotimp minunat și aș vrea să descoperim împreună cum

putem să ne petrecem într-un mod cât mai plăcut timpul liber în acest sezon feeric.

M-am documentat puțin de pe internet și am început să întreb persoanele mai

experimentate din viața mea care sunt recomandările lor pentru noi. Astfel, am

ajuns la trei selecții:

Festivalul Enescu Cluj Napoca (4-14 septembrie)

- Domnule Luca Toncian (vecin și profesor la facultatea de muzica Gh. Dima), ce ne puteți spune

despre acest festival?

- Este un festival extraordinar și îi invit pe toti iubitorii de muzică de calitate să nu-l rateze! Festivalul

Enescu aduce și în Cluj-Napoca cel mai important eveniment cultural din România, unul dintre

primele 3 festivaluri de muzică clasică din lume. Acest festival reprezintă o ocazie unică pentru

clujeni de a viziona live cei mai mari muzicieni ai lumii!

Zilele Recoltei (24 – 26 septembrie 2021)

- Dragă bunicule,, știu că în fiecare an ești prezent la “Zilele Recoltei”. Poți să-mi spui ce se întâmpla

mai exact la acest festival la care participă atât de multă lume?

- Ai dreptate, Andreea, participă foarte multă lume deoarece aici sunt prezenți peste 100 de

producători locali care aduc la târg fructe şi legume de sezon, conserve, dar şi obiecte de artizanat.

Astfel, putem cumpăra direct de la producători tot ce avem nevoie pentru prepararea murăturilor,

zacuştilor, dulceţurilor şi compoturilor care nu ne vor lipsi din cămară. Data viitoare am să te iau și

pe tine și vei putea să te delectezi cu turtă dulce, prăjituri şi ciocolată de casă!

Festivalul Castanelor din Baia Mare (27-29 septembrie)

- Domnule Florin Pop (locuitor în Baia Mare și participant constant la acest festival), de ce să venim

la acest festival?

- Păi, dacă vă plac preparatele din castane, aici veți găsi cel mai bun piure de castane, tarte și prăjituri

din aceste fructe exotice care se găsesc doar în orașul nostru.

Apoi, veti avea parte de distracție și multă voie bună asigurată de cântăreți la modă și veți putea

vizita o mulțime de expoziții cu produse tradiționale din Maramureș care va vor încânta.

Acestea fiind zise, sper că veți fi tentați să participati la cel puțin unul dintre aceste festivaluri

minunate de toamnă!
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O școală cu scLipici este o școală atractivă și

îndrăgită de toți copiii, indiferent de ritmul lor de

învățare și dezvoltare. Într-o școală cu scLipici,

elevii sunt sprijiniți pentru a depăși dificultățile care

apar în dezvoltarea literației. Într-o școală cu

scLipici, elevii se simt încurajați și motivați să

descopere tainele comunicării scrise și orale. Într-o

școală cu scLipici, elevii vin cu bucurie la școală,

chiar și în timpul verii, fiind dornici să învețe și să

devină mai buni. Toate acestea corespund

idealurilor liceului nostru, motiv pentru care în anul

școlar 2020-2021, sub egida proiectului Școli cu

scLipici, am organizat la nivelul școlii noaste

Laboratorul de literație și Școala de vară cu

scLipici.

Proiectul național Școli cu scLipici a fost

inițiat de Fundația Noi Orizonturi și are ca scop

principal dezvoltarea nivelului de literație al

elevilor din ciclul primar. În clasele primare copiii

realizează trecerea de la „a învăța să citească și să

scrie” la „a citi și scrie pentru a învăța”.

Competențele de citit-scris devin astfel un predictor

al succesului școlar de mai târziu. Prin urmare, e

esențial ca toți copiii să știe să scrie și să citească

până cel târziu la finalul clasei a IV-a

În cadrul acestui proiect derulat în

parteneriat cu Fundația Noi Orizonturi, împreună cu

o echipă de cadre didactice din școala noastră am

participat la cursuri de formare pentru evaluarea și

dezvoltarea literației elevilor din ciclul primar.

Ulterior, în contextul Laboratorului de literație, am

realizat săptămânal activități de învățare a citit-

scrisului cu grupuri mici de elevi și am urmărit

progresul acestora. Această serie de activități s-a

încheiat cu cele două săptămâni de școală de vară

la care au participat peste 50 de elevi ai liceului

nostru.

Astfel, în perioada 23 august – 3 septembrie,

echipa de cadre didactice, părinți și voluntari ne-am

unit forțele pentru a le oferi elevilor participanți

două săptămâni de vacanță de neuitat, presărate cu

povești, activități de învățare, jocuri, lucru manual,

drumeții și multe altele.

Fiecare zi de școală de vară începea cu o

poveste care ne introducea într-un nou univers de

cunoaștere. Toate activitățile de învățare care
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urmau au fost alese în strânsă legătură cu tema

poveștii. Învățarea a fost îngemănată în permanență

cu jocul. Astfel, cu ajutorul voluntarilor, am

desfășurat jocuri de echipă, jocuri de cunoaștere și

autocunoaște

re, jocuri și

competiții

sportive,

jocuri de

dezvoltare a

limbajului,

dar și jocuri

libere. În

acest fel,

copiii au

ajuns să iubească cărțile și poveștile, căci acestea

erau cele care

ne creau

contextul

potrivit pentru

joacă și

învățare.

Tot în

cadrul școlii de

vară, echipa de

cadrele didactice am evaluat nivelul de literație al

participanților, pentru a identifica dificultățile cu

care se confruntă și pentru a putea interveni ulterior

țintit în rezolvarea problemelor. Faptul că am

format echipe mici de lucru – 2 cadre didactice și

un voluntar la 10 copii, ne-a oferit posibilitatea de a

observa îndeaproape activitatea elevilor și de a

interveni eficient, acolo unde era nevoie. Pentru

dezvoltarea

literației am

utilizat abordări

bazate pe

experiența

limbii (metoda

ABEL) și metode

globale de

dezvoltare a

literației.

Ne dorim să

continuăm și în acest an școlar proiectul Școli cu

scLipici la nivelul

liceului nostru,

pentru a duce mai

departe procesul

abia început pentru

dezvoltarea

literației în rândul

elevilor noștri.

Aceste activități au

avut beneficii în rândul tuturor celor implicați în

proiect: elevi, cadre didactice, părinți și voluntari.

Prezentăm mai jos câteva impresii de la finalul

taberei:

„Școala cu sclipici ca voluntar a însemnat o experiență frumoasă în

activitatea cu elevii,am avut ocazia de a-mi dezvolta competențele

personale ,posibilitatea de a cunoaște o echipă frumoasă și de a vedea și

înțelege mai bine ce înseamnă să fii profesor în învățământul primar.

Ca părinte în "Scoala cu sclipici" ,copilul meu a avut ocazia de a recupera ce

nu a reușit să asimileze in cursul anului școlar și să consolideze prin joaca

cunoștințele deja dobândite. A reușit să vadă partea practica,aplicabilă a

cunoștințelor de la scoala ,a învățat cum să se comporte /gestioneze anumite

situații,și i s- au oferit multe informații noi.” (Aliz Pop, părinte)

„Școală cu sclipici (si laboratorul de literatie) este un proiect pe care mi-ar plăcea

să îl continuam pentru comunitatea din Floresti. Am văzut progresele reale, in ceea

ce priveste competentele de literatie, pe care un copil le poate face atunci când i se

acorda atentie focalizată pe nevoile lui concrete. În cadrul grupurilor mici, acest

program de intervenție poate fi o modalitate concretă de "salvare" de la abandon /

renunțare la studii. Elevi descurajați și demotivati din cauza unei slabe competențe

de literatie reusesc sa castige incredere in ei înșiși prin valorizare si activitate

centrate pe fiecare dintre ei. Proiectul este si o confirmare a faptului că munca in

echipa si colaborarea constructivă dintre profesori poate eficientiza procesul de

predare - învățare, astfel încât fiecare elev sa stie sa citească la sfârșitul clasei a

IV-a.”
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„Această tabără mi-a arătat cât de importantă este nevoia de a

ÎNCURAJA, de a empatiza cu persoanele de lângă noi, de a

întinde o mână către cel care are nevoie de sprijin şi de a fi un

ajutor. Am găsit copii minunați, oameni implicați, profesori,

care sunt modele de urmat. Am găsit o familie!”

(Nicolae Adrian Gligore, voluntar)

”Cuvântul care definește experiența mea la Școala cu ScLipici

este,, prietenie''. Am învățat de la copii ce înseamnă să te

împrietenești fără rezerve și am înțeles că prietenia ne învață

să evoluăm și să fim mai toleranți.”

(Brie Camelia, profesor de sprijin)

„Am inceput Scoala cu sclipici cu emoții și cunoscand puține

lucruri despre atelierele de literație și metoda ABEL. Termin

Scoala cu sclipici cu mai multă încredere că activitatea mea

aduce schimbari pozitive, cu metode și practici noi pe care

vreau să le introduc în lucrul la clasă, cu bucuria

împărtășirii de bune practici alături de colegele mele și, cel

mai important, cu elevi care s-au bucurat de această

experiență și au reușit să progreseze într-ale cititului în doar

două săptămâni. ”

(Irina Lombrea, profesor pentru invatamantul primar)
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Liceul Teoretic “Dumitru Tăuțan”, Florești a sărbătorit
,, Ziua Europeană a Limbilor ’’ la data de 26 septembrie 2021

,,Ziua Europeanaă a Limbilor ’’ este o manifestare care celebrează diversitatea lingvistică și

învățarea limbilor străine. Manifestarea a debutat în anul 2000 ,

an care a fost declarat de Consiliul Europei ,, Anul european al

limbilor vorbite ’’. De atunci, în fiecare an, la 26 septembrie, în

fiecare din cele 45 de state membre ale Consiliului Europei, se

sărbătorește ,, Ziua limbilor vorbite ’’.

În Europa se vorbesc 24 de limbi oficiale , dar există și

peste 60 de comunități autohtone care vorbesc o limbă

regională sau minoritară.

Felicitări elevilor clasei a V-a A, a V-a B și clasei a III-a F, care la initiativa doamnei profesor Claudia

Bartha și doamnei Dura Mărioara au marcat ,, Ziua Europeană a Limbilor ’’.

On 26 September 2021,
Dumitru Tautan High School, Floresti
celebrated the
European Day of Languages

The school marked the event this year with an activity that wanted to promote language learning and to

commemorate the linguistic and cultural diversity of Europe. We celebrated the European day of Languages

by saying,, Hello’’ and counting to three in twelve languages. Students enjoyed the activity and realized how

similar some greetings were due to our Latin background.Romanian is a Latin-derived language closely

related to Spanish, French, Italian, and Portuguese.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_Europei
https://ro.wikipedia.org/wiki/26_septembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limb%C4%83_regional%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limb%C4%83_regional%C4%83
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A mai trecut un an, și iată-ne în luna octombrie, împreună cu copiii și cadrele didactice sărbătorind

biblioteca noastră. Cu drag v-am așteptat în fiecare săptămână să mai împrumutați o carte, să veniți la unele

activități, chiar în mediul online și cu mult interes v-am achiziționat o varietate de cărți, ca să vă văd

bucurându-vă la vederea noutăților și la vederea șoricelului cu caramele.

Luna Mondială a Bibliotecilor Școlare în liceul nostru a debutat cu prezentarea expozițiilor de carte,

standuri special realizate:cărți cu benzi desenate, minigrafică și grafică, cărți de aventuri, cu animale, cărți

de știință și împrumutul de carte de către elevii claselor II-IX. Am vrut să ne cunoaștem cu elevii claselor a

IX-a și au fost invitați în bibliotecă, am realizat recenzie de carte: Cântec de leagăn de la Auschwitz, de

Mario Escobar. Astfel am marcat și Ziua Națională a Holocaustului din 9 octombrie.

Asociația Internațională a Bibliotecilor Școlare și anul acesta ne-a invitat să facem parte din cele trei

proiecte: Bookmark Exchange Project , Digital Bookmark Exchange Project , Virtual Connections

Around the World Project cu tema: Fairy Tales and Folk Tales Around de World. Noi am acceptat

invitația, clasele I C-prof. înv. primar Irina Radu,I E-prof. înv. primar Irina Lombrea, clasele a II-a B-prof.

înv. Primar Daniela Brânzei, a II-a C-prof. înv. primar Lavinia Verdeș, a II-a D-prof. înv. primar Laura

Dragotă, clasa a II-a E-prof. înv. primar Corina Maxim, clasele a III-a A-prof. înv. primar Alina Leordean, a

III-a B-prof. înv. primar Maria Pop, a III-a C-prof. înv. primar Ana Nechită, a III-a E-prof. înv. primar Iulia

Bogdan, clasa a V-a A-prof. diriginte Angela Stoica și ne-am înscris în toate trei proiecte.

Am realizat parteneriate cu școlii:

Pearl Academy CBSE English School, India

Ramallah Friends School, Palestina

POK Oi Hospital Chan Kwok Wai Primary School, Hong Kong, China

Clip-Oporto International School, Portugalia

Oakridge International School, Mohali, India

ESCOLA BASICA JOAO DE DEUS, PORTUGALIA

ESCOLA BASICA DA BARRANHA, PORTUGALIA

https://iasl-online.org/page-1863808
https://iasl-online.org/digital-bookmark-exchange-2021
https://iasl-online.org/page-1863810
https://iasl-online.org/page-1863810
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Din culisele activității noastre:

Cu elevii din India prin platforma ZOOOM am intrat într-o discuție fascinantă despre cărți și personaje din

cărți. ( clasa a II-a C, prof. Verdeș Lavinia)

Am realizat semne de carte

digitale cu clasele a II-a și a III-a:

O altă activitate îndrăgită de copii ne-a bucurat și pe noi: Scufița Roșie, Cenușăreasa, Zânele,

Spiridușii, Peter Pan, Motanul încălțat etc.
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Clasa I D

Clasa a II-a D

Clasa a II-a E Clasa a IV-a A Clasa a IV-a C

ÎN ÎNCHEIERE AȘ VREA SĂ VĂ TRANSMIT:

A Room without Books is like a body without a soul-

A încăpere fără cărți este ca un corp fără suflet!

Prof.bibl. Marcu Hajnal
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25 OCTOMBRIE 2021

Ziua Armatei Române este ziua când în România se sărbătorește Armata Română, care la data

de 25 octombrie 1944 a eliberat de sub ocupația horthystă Transilvania de Nord, în urma Bătăliei de la

Carei. Elevii clasei I C împreună cu doamna învățătoare Radu Irina, au marcat prin diverse activități ziua

națională a armatei române.

V

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Armata_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/25_octombrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1944
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania_de_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83t%C4%83lia_de_la_Carei
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C4%83t%C4%83lia_de_la_Carei
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Elevii Liceului Teoretic “Dumitru Tăuțan” Florești împreună cu cadrele didactice au sărbătorit

săptămâna educației globale ( 15-21 noiembrie 2021) cu diverse activități folosind sloganul „TOTUL

PENTRU BINELE NOSTRU!”. Am propus ca obiective principale: promovarea unui stil de viață sănătos

prin practicarea de activități sportive și consumul de alimente sănătoase, responsabilizarea tuturor privind

protejarea mediului înconjurător ( Pământ, ape). Elevii claselor a III-a A și B, îndrumați de prof. înv. primar

Alina Leordean, prof. înv.primar Maria Pop și prof.bibl. Hajnal Marcu au dezbătut tema: Stop risipei de

hrană! Au reușit să îndrume colegii de liceu spre a economisi hrana și modalitățile prin care se pot folosi

resturile alimentare.Clasa a II-a B, îndrumată de prof. înv. primar Daniela Brânzei au discutat despre un stil

de viață sănătos, alimentația sănătoasă. Elevii claselor a VI-a B și a IX-a ( prof. Bianca Bartoș și prof.

Ileana Goșa) au realizat planșe privind protejarea mediului marin și protejarea vieții noastre pe Pământ. Au

dezbătut aceste teme la orele de limba franceză și educație civică.
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1.Completează tabelul:

a 7 4 5 7

b 8 9 6 6 3

a + b 9

a x b 36 30

2. La triplul numărului 856 adună dublul numărului 264.

3.Daca 8 stilouri costa 56 lei , atunci 4 stilouri de același fel vor costa ?

4.Este luna septembrie. Manuela participă pe data de 14 la un concurs de creație. Dacă acest concurs se

termină după 3 zile, câte zile mai sunt după aceea până la finalul lunii septembrie?

5.Șesimea numărului a este 5, iar înșeptitul numărului b este 63. Dacă adaugi la dublul lui a triplul lui

b, vei obține?

6.Pentru a dezinfecta o sală de clasă, o școală a investit 406 lei pentru obiecte de igienizare. Cu 350 lei

s-a cumpărat o lampă UV, iar cu restul a cumpărat 8 pachete de șervețele dezinfectante. Câți lei a

costat un pachet de șervețele?

7.Suma a 8 numere nenule de câte două cifre este 420. Dacă din fiecare se scade câte 9, atunci care va

fi suma?

8.O carte are 133 pagini. La numerotarea paginilor, de câte ori s-a folosit cifra 3?

9.Trei frați au împreună 41 ani. Câți ani aveau acum 6 ani împreună?

10. Maria are de 7 ori mai multe paie decât prietena sa Raluca, care are 5. Câte paie ar trebui să-i ofere

Maria Ralucăi astfel încât numărul paielor să fie egal?

11. Suma cifrelor predecesorului celui mai mare număr impar de 3 cifre diferite este...

12. M-am gândit la un număr. L-am înmulțit cu 7. Produsul obținut l-am adunat cu produsul dintre 2 și

7. Din suma obținută am scăzut 32 și am obținut 24. La ce număr m-am gândit?

13. Suma primelor 5 numere naturale de 3 cifre este...
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