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Cuvânt de început...

           Pentru școala noastră realizarea unei reviste școlare este un
motiv de mândrie. Am reușit împreună cu întreaga echipă de profesori
implicați și dedicați activităților de educare a elevilor, împreună cu niște
elevi inimoși, cu drag de a se implica în tot ceea ce înseamnă educație,
să dăm viață primului număr al revistei ,,Ecou spre viitor”. Revista
reprezintă activitățile noastre, gândurile și ideile noastre, dar ne
reprezintă și pe noi ca dascăli și elevi.
            Fiecare pagină a revistei a fost creată cu drag de elevii și
profesorii noștri. Ei au așternut gândurile, ideile, emoțiile lor și au
încercat să împărtășească cu fiecare dintre noi o bucățică din ceea ce
cred, din ceea ce simt.
            Este primul număr al revistei și așteptăm să vedem cum vor
îmbrăca formă și celelalte numere. Sperăm să fie cât mai multe!
            Ne dorim ca tot mai mulți elevi să contribuie la crearea acestei
reviste pentru că, încet, ea va face parte din cultura școlii noastre și în
timp va deveni o bucățică din istoria a ceea ce suntem, a ceea ce vom
fi.

                                                            Director,
                                                Prof. AVRAM CLAUDIA DOMNICA
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Penelul 
          Fermecat

Îndemn
Încotro se duce lumea?
Încotro ne îndreptăm?
Ce se-ntâmplă cu planeta?
Unde oare alergăm?

A-nflorit tehnologia, navigăm pe internet,
Însă am distrus natura și-o să dispărem
încet.

N-o să mai citim vreo carte,
Nici să scriem n-o să știm,
Dacă n-o să spunem: „gata„!

Hai cu toții să ne-oprim!

Am ajuns în punctul critic, de nu știm să
spunem „stop„;
O să avem în curând parte de un al doilea
potop.
Poluarea atmosferei se produce ne-
ncetat,
Iar pădurea seculară dispare și ea
treptat.

O să ajungem ca plămânii
Să respire tot mai lent,
Tot umblându-se întruna
Cu gaz de eșapament.
.

Iar mâncarea, ce să spunem,
Pesticide cu duiumul,
Fructele din pomi și ele,
Le-au umplut gazul și fumul.

Până când și-n apă, frate!
Poluarea a ajuns.
Mama noastră, ”Terra sfântă”,
Ajunge încet de plâns.

Oameni dragi de pretutindeni,
Hai să ne oprim odată,
Dacă vrem ca peste veacuri
Mama „Terra” să străbată.

E păcat să o distrugem, că-i frumoasă
ca o zână.
Hai s-o protejăm cu toții, hai să dăm
mână cu mână!

CHIȘ LARISA NICOLETA
CLASA a V-a A



 
Prietenia trebuie să o prețuiesti,
Mai ales când un prieten iubești.
 
Eu zâmbesc, tu zâmbești 
 Eu sunt trist, tu mă-nveselești.
Ziua-ntreagă ne jucăm
Și cu toate astea nu ne săturăm.

Când sunt supărată, 
Tu mă înveselești
Și așa deodată,
Mă faci să zâmbesc.

Prietenia noastră 
Ca o floare este.
O țin în fereastra
Și nu se ofilește.

Sper că vom rămâne,
Prietene pe veci, 
N-aș vrea niciodată,
Să te las să pleci.

      
       ONOE BEATRIS 

CLASA a IV-a A
 

Prietenia 
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Inima ta este ca un copac
Crește la nesfârșit..
Dar este și o diferență
Inima crește la nesfârșit
Dar copacul la un moment dat se va usca..

Râurile curg
Copacii cresc
Animalele fug
Și florile înfloresc

Păsările ciripesc
și desenează pe cer
De la răsărit până la apus

Pădurile se înmulțesc
Frunzele înverzesc
Iar dealurile croiesc 
Cărări spre inima ta.

DĂRĂBAN RAUL 
CLASA a VII-a T 

Inima ta
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Când un prieten întâlnim,
Cu el râdem și vorbim.
Iar atunci când ne jucăm,
Râdem și ne bucurăm.

Chiar dacă ne mai certăm,
Repede ne  împăcăm
Și zâmbesc în fața ta,
Cum zâmbește mama ta.

Toată ziua noi vorbim
Și cuvinte dulci rostim,
Zi de zi noi povestim,
Despre cât ne mai iubim.

Dacă prieteni vom rămâne
Și la rele și la bune,
Vei fi pentru mine,
O adevărată minune!

 
 ONOE BIANCA
CLASA a IV-a  A

Prietenul 
          este un dar

RADU ANDREI INGNAT
CLASA a IV-a A 

Un prieten de-ai aproape,
De primejdii să te scape,
Să te-nveselească des ,
Să te scape și de stres,
Să vorbiți mult și mereu,
Despre tot ce-ți este greu,
Și la bine și la rău,
Să fie prietenul tău,
Să vă știți ca niște frați,
Și să nu vă supărați.
Orice-ar fi, să fiți uniți,
De ce-i greu să vă feriți,
Atunci poți fi mulțumit
Dacă un astfel de prieten ai găsit!

Prietenia



        
            Comuna Dumitra este  compusă din trei sate: Dumitra, Cepari și Tarpiu .
            Localitatea noastră, Dumitra,  este un sat care a fost săsesc, în care locuiesc
aproximativ 4282 de persoane. În mijlocul satului se află Biserica Ortodoxă, Turnul
Slăninilor și aproape de ele  se află și un Centru de Informare Turistica. Aici se ascund
adevărate povești despre felul în care trăiau și se gospodăreau vechii locuitori ai zonei.
            În timp, această frumoasă localitate s-a dezvoltat datorită oamenilor muncitori,
având o latura a agriculturii  foarte bine dezvoltată, iar localnicii dezvoltându-și propriile
afaceri .
            În localitate avem Școala Gimnazială  Dumitra și Grădinița cu Program Normal
Dumitra, Primăria, Cabinete medicale, farmacii și magazine mixte la fiecare pas, de unde
îți poți cumpăra orice îți dorești .

Povești 
              din sat

 Dumitra, satul meu natal

       Poț i  mânca legume ș i  fructe bio.
Avem multe l ivezi  ș i  solari i  unde
agricultori i  noștr i  cult ivă  cu drag
legume sănătoase ș i  gustoase. Te
poț i  delecta cu vinuri  din soiuri
renumite de la  "Crama Harș ian"
      Avem ferme de animale de unde 
poț i  cumpăra produse lactate ș i
carne bio.  Mai poț i  cumpăra produse
apicole: miere, propol is ș i   polen. 
                   Avem o zonă  de agrement numită  "Lacul Candreș".  Acolo te poț i   relaxa

la pescuit,  la un picnic sau un joc de volei .  Dacă  vei trece prin comuna
noastră ,  poț i  lua micul dejun sau prânzul la Pizzeria Capricioasa sau la Rav-
food. Poț i  face  ș i  puț ină  mișcare pe terenul de fotbal sau  la  sala de sport.
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Mod de preparare:
     Amestecăm drojdia, zahărul si jumătate din lapte. Amestecăm toata făina
cu sarea, facem o adâncitură în mijloc și punem laptele cu drojdia. 
     Punem restul de lapte și apa, frământăm aluatul până nu se mai lipește de
bol si îl lăsăm la dospit până își dublează volumul. După ce aluatul a dospit,
punem pe masa de lucru faină si răsturnăm aluatul pe ea. 
      Împărțim aluatul în părți egale si le întindem. Până dospesc puțin
plăcintele, punem lespedea la încălzit . Când lespedea e caldă, punem
plăcintele și le lăsăm să se coacă 2 minute pe fiecare parte. După ce sunt
gata toate de copt le putem servi.
      Poftă bună!                                                                   

            Dacă  eșt i  invitat la un eveniment mai special,  te poț i  aranja la
saloanele noastre  de înfrumusețare. Dacă  vrei   să  impresionezi pe cineva,
î i  poț i  oferi  un aranjament f loral creat la noi în comună .  Mulț i  dintre
locuitori  ș i -au făcut afaceri  propri i  ca magazine mixte, depozite cu
materiale de construcț i i  ș i  piatra naturala ,  atel ier de sudură  ,  cabinet
medical,  farmaci i  medicale, cabinet veterinar,  farmacie veterinară  ,
spă lătorie de maș in i  ,  service auto ș i  o sală  de evenimente.
            Pentru cazare ,  este Vi l la Dom, de unde poț i  admira frumosul peisaj
ș i  o parte a comunei noastre. Dumitra este înconjurata de dealuri  cu păduri
minunate. Acestea sunt "Dealul  Târgului" ,  "Dealul  Pint icului" ,  "La Stancă",
"Dumbrava", "Rucedal" ,  "Fotovol",  "Handrabeșt iul  1 ,  2 ș i  3" ,  "Pădurea
Nasă l " .  În  subsolul  local ităț i i  noastre avem un zăcământ  de sare, de unde
oameni i  îș i  duc slat ina pentru a pune murături  sau carnea în saramură ,  
 înainte de a o baga în afumătoare. Ne putem mândri cu o așa local itate
bogată ,   cu oameni frumoș i  ș i  muncitori !

RADU ANDREI IGNAT 
CLASA a IV-a A 
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Plăcinte coapte pe lespede

BRADEA GEORGETA 
CLASA a VIII-a C 

Ingrediente:                                             
   •  Faină  -  500 g                      
   •  Apă  -  170 ml       
   •  Un cub de drojdie               
   •  U le i  -  50 ml          
   •  O l ingură  de zahăr                                          
   •  O l ingur iță  de sare                                             
   •  Lapte -  170 ml(cald)                                                                             
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         M i c i i  
a r t i ș t i

BUTUZA DORU
CLASA a VI-a T

SCURTU EMANUELA
CLASA a VI-a B 

BÎRTE PETRUȚA
CLASA a VI-a A 

CATARIG LARISA
CLASA a VI-a A 



1 1

BÎRTE PETRUȚA
CLASA a VI-a A 

CATARIG EDUARD
CLASA a VI-a A 

ILIE DAVID
CLASA a VII-a B 

ISIP MARIA
CLASA a VI-a B 

NUȚ DENISA
CLASA a VII-a B 



În cazul apei, temperatura de topire depinde de presiune. Când presiune la care este
supusă gheața crește, temperatura de topire scade.
Recordul temperaturii celei mai joase pe suprafața Pământului a fost −89,2 grade C
și a fost înregistrată la stația științifică sovietică continental Est, Antartica 21 iulie
1983.
Prima locomotivă cu aburi a atins viteza de 3 km/h. Trenurile moderne călătoresc cu
500 km/h sau 900 km/h.
Rachetele pot călători cu 40 000 km/h. Acesta este viteza necesară pentru a
pătrunde în spațiu.
Nu exisă aer în spațiul cosmic. Pe măsură ce Pământul rămâne în urma ta, stratul de
aer e din ce în ce mai subțire. În momentul în care ajungi în spațiul cosmic la o
înălțime de 400 km, aerul a dispărut cu totul. Spațiul cosmic este un vid. Fragmentele
zburătoare pot să ucidă un astronaut neprotejat dacă până atunci a scăpat de
căldura excesivă, frig sau radiații. Este primejdios să fii acolo sus! 
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Curiozități

NEDELEA MARIA
CLASA a VIII-a A
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Orizonturi 
                  culturale

LIVIU REBREANU    
 ( 1885-1944)

 
            La data apariției primului roman, când acesta încă nu ajunsese în vitrinele
librăriilor, E. Lovinescu scria: ”Ion e cea mai puternică creațiune obiectivă a literaturii
române, și cum procesul firesc al epicei e spre obiectivare, poate fi pus pe treapta ultimă
a scării evolutive”.
            Se afirmase pe deplin cu al său ”Ion”, urmat la scurt interval de ”Pădurea
Spânzuraților”(1922), ”Adam și Eva” (1925) și ”Ciuleandra” (1927), lucru rar întâlnit în
literatura de până atunci, fiecare roman reprezenta altceva, deschizând noi drumuri în
proza românească, înscriindu-și numele cu litere de aur în proza obiectivă, psihologică,
metafizică sau analitică, astfel obținând titlul de întemeietor al prozei moderne românești.
La trei ani după apariția „Răscoalei”, prin 1935, G. Călinescu spunea despre autorul
acesteia: ”El pentru întâia oară a născut în cititorul român convingerea că un roman
românesc poate exista și se poate citi.”
            Născut în anul 1885 în satul Târlișua, primul din cei 14 copii ai lui Vasile Rebreanu,
Liviu Rebreanu se mută in anul 1889 în comuna Maieru unde a trăit cei mai frumoși ani din
copilăria sa. În multe dintre scrierile sale apare satul Prislop, în care Liviu Rebreanu a
locuit ceva mai târziu, după anul 1908, când  demisionează din armată și revine în
Prislopul Năsăudului. Aici i-a venit ideea romanului „Ion”, când a văzut pe câmp un țăran
sărutând pământul, iar după ce a intrat în vorbă cu el, a aflat că acesta dusese o luptă
crâncenă prin tribunal până dobândise deplina stăpânire a pământului său.
            Spânzurarea fratelui său, ofițer în armata austro-ungară, i-a sugerat scrierea
„Pădurii Spânzuraților”, viziunea tragică a pădurii fiindu-i inoculată de o serie de
fotografii care reprezentau pădurile „trădătorilor de patrie” , romanul fiind oarecum
aproape de realitate, arătând aici originea și creșterea dezechilibrului moral al unui om,
om ca toți oamenii, doritor de dragoste.
            În Jurnalul său Rebreanu spunea: „ La o anumită vârstă începi să-ți dai seama cât
ești de singur în lume ca om sau ca individ. În realitate nu există nici rude, nici prieteni  cu
care să poți fi într-o adevărată și desăvârșită comuniune sufletească.”



Casa Memorială Liviu Rebreanu din Valea
Mare a fost deschisă la 27 mai 1969, în
casa pe care Rebreanu a cumpărat-o în
1930 și pe care a stăpânit-o până la 1
septembrie 1944, când a încetat din viață
la vârstă de 59 de ani. La 3 septembrie
1944 era înmormântat în cimitirul bisericii
din Valea Mare, pentru ca mai apoi să fie
mutat la Cimitirul Bellu din București. La
Valea Mare, avea să scrie în bună parte,
alternativ cu locuința din București,
romanele ”Răscoala”, ”Jar”, ”Gorila” și
”Amândoi”. Casa memorială evocă
personalitatea scriitorului prin intermediul
obiectelor personale ale lui Liviu
Rebreanu, manuscriselor, fotografiilor,
scrisorilor, cărților.

   Casa memorială  din Maieru a fost înființată în 1959
 

   Muzeul Memorial Liviu Rebreanu din localitatea cu același nume
 

 
profesor limba și literatura română,

Mărincean Paula Maria 
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Orizonturi 
                  culturale

Mark Twain, 
părintele literaturii americane

Literatură universală

         Samuel Langhorne Clemens, cunoscut mai târziu sub numele de Mark Twain, s-a
născut în Florida, Missouri, în ziua de 30 noiembrie 1835. Este primul mare prozator
nord-american care şi-a câştigat un renume universal datorită geniului său satiric.
Compatriotul său William Faulkner l-a numit “părintele literaturii americane”. 
Existența sa aventuroasă de ucenic tipograf, pilot pe Mississippi, miner, apoi ziarist în
Nevada, i-a oferit lui Mark Twain un inepuizabil câmp de observație, de care s-a folosit
în decursul lungii sale cariere literare. A obținut primul succes cu un volum de povestiri
publicat în 1867 şi cu acidele note de călătorie “Ageamii în străinătate” (1869). În
“Scrisorile unui chinez”, “Candidat la postul de guvernator” (1870), “Epoca de aur”
(1873), ochiul său critic scrutează tarele morale, ipocrizia, venalitatea, moravurile
politicianiste ale contemporanilor săi.
         Capodoperele sale – “Aventurile lui Tom Sawyer” (1876), “Viața pe Mississippi”
(1883) şi “Aventurile lui Huckleberry Finn” (1884) -, cuprinzând episoade din propria sa
copilărie şi adolescență, stau la baza literaturii moderne americane. Lucrarea “Prinț şi
cerşetor”, publicată în SUA în 1882, a fost prima încercare a lui Mark Twain de a scrie
ficțiune istorică. Acțiunea este plasată în anul 1547 şi îi are în prim-plan pe doi băieți
care seamănă foarte bine unul cu celălalt: Tom Canty, un copil dintr-o familie săracă,
ce locuieşte cu tatăl său în Offal Court, Londra, şi Prințul Edward, fiul regelui Henric al
VIII-lea al Angliei.
          Mark Twain a murit de angină pectorală la 21 aprilie 1910 în Redding, Connecticut.
La aflarea veştii, preşedintele Statelor Unite, William Howard Taft, a declarat: “Mark
Twain a bucurat – distracție cu adevărat intelectuală – milioane de oameni, iar operele
sale vor continua să facă plăcere altor milioane din generațiile următoare… Umorul său
a fost american, dar el a fost aproape la fel de apreciat de englezi şi alte nații ca şi de
conaționalii săi. El a creat o parte trainică a literaturii americane”. Mark Twain a fost
înmormântat lângă soția sa în cimitirul Woodlawn din Elmira, statul New York.



William Shakespeare, părintele literaturii
engleze

          Shakespeare a scris majoritatea lucrărilor sale cunoscute între 1589 și 1613.
Piesele lui de început au fost în special comedii și sau drame istorice, genuri pe care el
le-a ridicat la punctul de maxim de rafinament și artă până la sfârșitul secolului al XVI-
lea. După aceea, înainte de aproximativ 1608, a scris în special tragedii, incluzând
cunoscutele ”Hamlet”, ”Regele Lear” și ”Macbeth”, considerate unele dintre cele mai
strălucite lucrări în limba engleză. În ultima parte a vieții, Bardul a scris comedii
tragice, de asemenea știute ca aventuri romantice și a colaborat cu alți dramaturgi.
        Shakespeare a fost un poet și dramaturg respectat la vremea lui, dar reputația lui
nu a crescut la înălțimile sale actuale înainte de secolul al XIX-lea. Ideile romantice, în
particular, întâmpină genialitatea lui Shakespeare, iar victorienii s-au închinat lui
Shakespeare cu o stimă pe care George Bernard Shaw a numit-o ”idolatrizarea lui
Shakespeare”. 
          A fost dramaturgul cel mai jucat și mai respectat, inclusiv de către regina
Elisabeta I, a colaborat cu teatrul Globe, una dintre cele mai populare scene ale epocii
elisabetane, al cărui acționar parțial era, și a cărui deviză era "Totus mundus agit
histrionem", reluată în piesa ”Cum vă place”, o metaforă a lumii ca scenă de teatru:
"All the world's a stage, / And all the men and women merely players: They have their
exits and their entrances" (”Lumea întreagă este o scenă, / iar bărbații și femeile sunt
simplu/[doar] actorii ei, [cu] propriile lor intrări și ieșiri”).

       William Shakespeare (n. aprilie 1564, Stratford-
upon-Avon, Regatul Angliei – d. 23 aprilie/3 mai 1616,
Stratford-upon-Avon, Regatul Angliei) a fost un
dramaturg și poet englez, considerat cel mai mare
scriitor al literaturii de limba engleză și supranumit
”Poetul din Avon” (în engleză "Bard of Avon”) sau
”Lebăda de pe Avon” ("The Swan of Avon"). Din vasta
sa operă - parte realizată în colaborare - s-au păstrat
aproape 38 de piese de teatru, 154 de sonete, 2 lungi
poeme narative, precum și alte multe poezii traduse în
aproape fiecare limbă vorbită. 

16profesor limba engleză 
Lazăr Anda Liana



          Pe meleaguri le comunei Dumitra, istoria începe în urmă  cu aproximativ 50000 de
ani î .H.,  de când sunt datate cele mai vechi urme de viețuire umană  din județul
Bistr ița-Năsăud. La l imita hotarelor Cepari  ș i  Mintiu au fost descoperite lame de si lex,
ce reprezintă  unelte de piatră  c iopl ită ,  aparț inând omului  de Neanderthal,  strămoșul
omului  modern.                                                                                                            
          Săpături le arheologice efectuate în perimetrul comunei Dumitra au scos la
lumină  artefacte care demonstrează  o locuire neîntreruptă  a acestui ț inut de-a lungul
t impului .  Toporul de luptă  din piatră ,  real izat prin tehnica ș lefuir i i  ș i  perforăr i i ,  precum
ș i  toporul de aramă  descoperite în hotarul local ităț i i  Tărpiu dovedesc existența unor
comunităț i  umane aparț inând epoci i  pietrei .
          Epoca metalelor este documentată  prin vestigi i  materiale ce aparț in unor vechi
popoare europene. La Cepari,  la bifurcarea drumului  spre Tărpiu ș i  Mintiu, a fost
descoperită  o așezare tracă  din perioada bronzului  t impuriu (sfârș i tul  mi leniului  III –
începutul mi leniului  II î .H.) .  Prezența daci lor, care s-au individual izat din neamul
traci lor în epoca f ierului,  este confirmată  prin necropola de la Cepari  din secolul  V î .H.
Spre sfârș i tul  acestei  epoci,  alături  de daci au conviețuit celț i i ,  atestaț i  pr in
mormintele de incineraț ie din secolul  III î .H. descoperite tot la Cepari .
          În local ităț i le Cepari  ș i  Tărpiu au fost descoperite ș i  urme materiale aparț inând
civi l izaț ie i  romane. În urma cucerir i i  regatului  dac de către romani,  teritori i le comunei
Dumitra au fost încorporate în provincia Dacia. În perioada stăpânir i i  romane (106 –
271) a început oficial  procesul de romanizare a daci lor în urma căruia s-a născut
poporul român. Acest proces a continuat ș i  în perioada migraț i i lor,  etnogeneza
românească  f inal izându-se în secolele VII-VIII.  Dintre populaț i i le migratoare care au
pătruns pe teritoriul  ță i i  noastre putem confirma arheologic prezența gepizi lor, prin
mormântul de înhumare descoperit  la Cepari,  din secolele V-VI. ș i  l ingvist ic prezența
slavi lor, prin hidronimul Râul Sărat (Rosua), principala apă  curgătoare din depresiunea
Dumitra-Tăure. 
            La sfârș i tul  mi leniului  I ș i  începutul mi leniului  II ț inutul comunei Dumitra era
locuit de români,  fapt dovedit prin existența satelor româneșt i  Fata, Bacea ș i  Țaga,
atestate documentar în anul 1243.
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Istorie locală

Ț inutur i le  comunei  Dumitra de la pr imele
dovezi  de locuire până  la  cucer irea maghiară

profesor istorie,

Kovacs Bianca Claudia
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Din istoria națională

1 noiembrie 1599:  voievodul Mihai
Viteazul intra în Alba-Iul ia după
victoria obț inută  la Șel imbăr
împotriva principelui  Andrei
Bathory. Deș i  a fost recunoscut doar
ca guvernator imperial  ,  Mihai a fost
conducătorul „ de facto” al
Transi lvaniei,  urmând ca numai
peste câteva luni să  săvârșească
unirea, pentru prima dată ,  a celor
trei  țăr i  româneșt i .
 7 noiembrie 1877:  a avut loc
bătă l ia de la Rahova dintre trupele
otomane ș i  armatele româno-ruse
conduse de principele Carol I al
României .  Victoria trupelor române
este considerată  un moment de
referință  în desfășurarea Războiului
de Independență  al  României .
 9 noiembrie 1330:  a avut loc
bătă l ia de la Posada unde Basarab I
a obț inut o victorie stră lucită
împotriva regelui  Ungariei,  Carol
Robert de Anjou. Această  victorie a
însemnat nașterea primului  stat
românesc medieval prin obț inerea
independenței Țăr i i  Româneșt i  de
sub suzeranitatea maghiară .
 12 noiembrie 1884  :  la Timișoara, s-
a introdus, pentru prima dată  în
Europa, i luminatul electric al
străzi lor.

 14 noiembrie 1878: autorităț i le
româneșt i  preiau oficial
administraț ia Dobrogei,  care
redevine astfel  parte a României,
în baza hotărâri lor luate la
Congresul de Pace de la Berl in,
după  Războiul  de Independență
din 1877-1878. 
23 noiembrie 1940:  generalul  Ion
Antonescu, șeful statului  român
între 1940-1944, a semnat
aderarea României  la Pactul
Tripart it,  încheiat între Germania,
Ital ia ș i  Japonia, urmăr ind să
redobândească  Basarabia,
Bucovina ș i  ț inutul Herța cedate
Uniuni i  Sovietice în urma
ult imatumului  din 26-28 iunie 1940.
 24 noiembrie 1927:  a încetat din
viață  marele om pol it ic român Ion
I.C. Brăt ianu, care a jucat un rol
de primă  importanță  în Marea
Unire din 1918 precum ș i  în viața
pol it ică  din România modernă ,  de
numele lui  legându-se evenimente
precum : introducerea votului
universal,  reforma agrară ,
adoptarea Constituț ie i  din 1923.
Viața sa s-a confundat cu cea a
Partidului  Naț ional Liberal,  pe
care l-a condus între ani i  1909-
1927.



 27 noiembrie 1940: la marginea
comunei Strejnic din județul
Prahova, a fost asasinat marele
istoric Nicolae Iorga, om pol it ic
român, fost prim-ministru al
României,  profesor ș i  rector al
Universităț i i  din Bucureșt i ,
membru al Academiei Române ș i  al
mai multor academii  stră ine.
Asasinarea a fost un act de
răzbunare al  legionari lor care l-au
învinuit pe Iorga pentru uciderea
conducătorului  lor,  Cornel iu Zelea
Codreanu. 

28 noiembrie 1918:  la Cernăuț i ,
Congresul General al  Bucovinei
hotărăște „unirea necondiț ionată
ș i  pentru vecie a Bucovinei în
vechi le ei  hotare cu Regatul
României” .

 1 decembrie 1918:  a avut loc
Marea Adunare Naț ională  de la
Alba-Iul ia unde s-a hotărât
„unirea în vecie a Transi lvaniei,
Banatului,  Crișanei ș i
Maramureșului  cu patria-mamă  ” .
Marea unire a reprezentat cel mai
important moment al  istoriei
naț ionale ș i  totodată ,  real izarea
unui deziderat de veacuri  al
români lor.

 4 decembrie 1864: domnitorul
Alexandru Ioan Cuza a promulgat
primul Cod Civi l  al  țăr i i ,  o culegere
de norme juridice, care reglementa
raporturi le dintre persoanele f iz ice
ș i  separat, raporturi le dintre
persoanele juridice ș i  cele f iz ice.
Acest cod a rămas în vigoare  până
la data de 1 octombrie 2011.
14 decembrie 1467:  a avut loc
bătă l ia de la Baia între oastea
Moldovei condusă  de Ștefan cel
Mare ș i  oastea Regatului  Ungariei,
condusă  de Matei Corvin. Această
bătă l ie a fost ult ima tentativă  a
coroanei ungare de a reinst itui  prin
forță  suzeranitatea asupra
Moldovei.
 22 decembrie 1989:  a izbucnit,  la
Bucureșt i ,  revoluț ia care a dus la
căderea regimului  comunist din
România.
 27 decembrie 1784:  în pădurea
Scorușetului  din Munț i i  Gi lău au
fost prinș i  Horea ș i  Cloșca,
conducători i  răscoalei  țărăneșt i
din Transi lvania din ani i  1784-1785.
 30 decembrie 1947:  a fost abol ită
monarhia, prin abdicarea regelui
Mihai I ,  România devenind
republ ică .
 31 decembrie 1956:  a avut loc
prima transmisiune TV din țara
noastră .
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Știință, sport 
                   și tehnologie

De ce învățăm biologia?!

 botanica, ce studiază plantele din punct de vedere anatomic (anatomia plantelor) fiziologic
(fiziologia plantelor), morfologic (morfologia plantelor) și clasificare (taxonomia plantelor);
 zoologia, ce studiază animalele încadrate în regnul Animalia din punct de vedere structural,
funcțional și  comportamental. Termenul de zoologie provine de la cuvintele grecești zoon-
animal și logos-știintă, cuvânt, discurs;
 anatomia,  ce studiază atât forma și structura organismelor cât și părțile lor componente;
 ecologia, ce studiază interacțiunile și conexiunile dintre organismele vii la nivel
supraindividual și mediul acestora de viață; aceasta ramura a biologiei oferă societății indicii
valoroase privind folosirea rațională a resurselor naturale și protecția mediului înconjurător.
Termenul provine de la cuvintele grecești: ecos-casă și logos-știința, cuvânt, discurs, adică
știința studierii habitatului.

De ce?
        Simplu : pentru ca este o știință despre materia vie și viață
.
Ce studiază?
         Ea studiază atât originea, evoluția, ereditatea, reproducerea, cât și complexitatea tuturor
organismelor vii. După Kosa,  biologia este “un sistem de discipline care studiază legile vieții”.
         Ea are mai multe ramuri cum ar fi:

       Toate aceste ramuri ale biologiei te pot aduce cu un pas mai aproape de înțelegerea lumii în
care trăim și a modului în care funcționează întregul tău organism. Biologia se adresează atât
afectului, cât și intelectului, sensibilizând pe oricine o studiază, indiferent de vârstă.
      Această știință a viului surprinde în mii de ipostaze gingașia și forța, neclintirea și viteza
amețitoare, culorile curcubeului și imitația cromatică, viața cât o secundă sau un secol,
certitudinea eredității și minunea variabilitatii, impunând fiecăruia și tuturora liniște, delectare,
uimire și admirație .
        Studierea biologiei are ca scop final formarea la elevi a unor atitudini și deprinderi
referitoare la impactul biologiei asupra naturii și a societății, precum și dezvoltarea capacităților
de explorare/investigare în scopul rezolvării de probleme specifice biologiei. 
Contribuie ,de asemenea, și la dezvoltarea armonioasă a capacităților fizice și 
intelectuale ale omului. 



         De ce biologie? Pentru că sarcina biologiei este formarea unei gândiri ecologice la omul
modern, a cărui esență este să se recunoască pe sine ca parte a naturii și să înțeleagă nevoia de
a proteja și utiliza rațional resursele naturale. Urgența problemei este incontestabilă, având în
vedere că, potrivit unor prognoze, ratele și tehnologiile actuale de dezvoltare industrială a
Pământului în 50-100 de ani vor duce la schimbări ireversibile în mediul uman. Aceasta ar însemna
o dispariție treptată a multor specii de plante și de animale, probabil și a oamenilor. 
        În prezent, problemele comune, cum ar fi protecția sănătății, furnizarea de alimente și
conservarea diversității organismelor de pe planeta noastră, sunt deosebit de acute pentru
omenire. Biologia, a cărei cercetare are drept scop rezolvarea acestor probleme, interacționează
strâns cu medicina, agricultura, industria, în special cea alimentară.
 Știți cu toții că atunci când o persoană este bolnavă, ea utilizează medicamente. Cele mai multe
substanțe medicinale sunt obținute din plante sau din produsele de activitate vitală a
microorganismelor. De exemplu, viața a sute de milioane de oameni depinde de utilizarea
antibioticelor. Acestea produc anumite tipuri de ciuperci și bacterii. Antibioticele ucid agenții
patogeni ai multor boli periculoase ale oamenilor și animalelor.
 Astfel, biologia este o știință care trebuie să convingă oamenii de necesitatea unui tratament
atent al naturii și respectarea legilor sale. Prin urmare, este considerată știința viitorului. 

 Prima cereală cultivată pe Terra a fost orzul.
 Dacă tai un copac, înăuntrul trunchiului vei vedea niște inele, dacă le numeri, afli
câți ani are copacul respectiv (exemplu: dacă copacul are 15 inele, atunci acesta
are 15 ani).
 Cea mai mică plantă din țara noastră e lintița.
 Cel mai înalt copac din lume e Sequoia gigant. Apa trebuie să parcurgă mai mult
de 84 de metri pentru a ajunge la frunzele din partea cea mai de sus a copacului.
 Datorită puterii mari de absorbție, muşchiul copacilor s-a folosit pe post de cârpă
de șters de unică folosință.
Cum văd broaştele? Imaginați-vă un televizor alb-negru deschis, dar care nu
prinde nici un program. Este un mod foarte eficient de a vedea prada. Dacă pe
„ecranul televizorului ei” apare brusc un punct mişcător, o muscă de exemplu, este
imposibil să nu o vadă (sau s-o rateze).
 Iubirea și ura se manifestă la oameni și prin dilatarea pupilei, atunci când ne uităm
la persoana respectivă.
 Corpul omenesc conține suficient fosfor pentru a crea 250 de chibrituri.
 Mersul obișnuit necesită acțiunea a aproape 200 de mușchi.
 Omul ar fi capabil să ridice o greutate de 25 de tone dacă absolut toți mușchii săi 

     
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
       s-ar încorda în același timp și în aceeași direcție.

  De-ale bio logie i
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profesor  biologie,

Hurdea Valeria  



              Faceți mișcare 30 minute în fiecare zi !  Auzim zilnic acest îndemn la radio, televizor, mass media, însă ne-am
întrebat vreodată – de ce este necesar să fac mișcare sau sport în fiecare zi? Nu ajunge că de două ori pe săptămână la
școală profesorul de sport ne  ”fugărește”, când poate am dori să stăm încă puțin pe telefon bucurându-ne de multitudinea
de aplicații pe care ni le oferă. Nu, nu ajunge ! De ce? Răspunsul este simplu – beneficiile practicării mișcării fizice și a
sportului sunt foarte multe și nu vor putea fi obținute de nici o aplicație pe telefon sau calculator. Așa că în acest prim
articol doresc să vă motivez să faceți mișcare, să iubiți sportul prezentându-vă câteva beneficii de care vă veți putea
bucura practicând sportul și educația fizică.

              Învățăm să lucrăm în echipă

 Aceasta este o abilitate de viață pe care copiii ar trebui să o învețe cât mai devreme, astfel încât să folosească aceste
abilități pentru a lucra în echipă când devin elevi şi, în cele din urmă, adulți. Copiii învață despre munca în echipă atunci
când profesorul sau antrenorul lor îi împart în echipe la întrecerile de ștafetă și trebuie să colaboreze pentru a câștiga,
când într-un joc sportiv trebuie să paseze către unul dintre coechipierii lor pentru a marca un gol și a câştiga o competiție la
care participă. Da, înveți că pentru a reuși este nevoie de colaborare și încredere în coechipieri. În plus, îți vei face mulți
prieteni și vei reuși să socializezi ceea ce va duce la evitarea sentimentului de singurătate și timiditate.

               Copiii câştigă încredere în sine 

 Prin sport, un copil câştigă încrederea în sine. Fiecare reușită, o pasă, o aruncare , o săritură bună, un gol marcat, un meci
câștigat cu echipa, o medalie sau o cupă câștigată aduc cu sine un sentiment de bucurie, de mândrie şi încredere în sine.
Acest sentiment îl va îndemna pe tânăr să continue , să își depășească propriile limite, să creadă că poate reuși nu doar în
sport ci și în viață. Se dezvoltă curajul de a îndrăzni, de a fi dispus să încerci, de a crede că se poate. La fel ca în sport și în
viață trebuie să ai curaj să lupți pentru ceea ce îți dorești .
Trăim într-o societate bazată pe concurență, astfel copiii învață cum să trăiască într-o astfel de lume. Prin sport vor
înțelege că prin muncă și eforturi pot reuși, că orice se poate învăța, dar și că este necesar să se respecte niște reguli și să
accepte deciziile celor care îi îndrumă. 

           Practicarea sportului de echipă în mod organizat are importante efecte benefice asupra stării fizice și
mentale a copiilor. 

 În primul rând, copiii care participă la sporturi de echipă în mod frecvent se vor dezvolta armonios fizic și mintal , fără a
avea probleme cu greutatea. De asemenea, sportul contribuie la reducerea stărilor de insomnie sau a lipsei de încredere şi
le oferă tinerilor posibilitatea de a socializa cu cât mai multe persoane şi de a avea încredere în ceilalți, fiind recomandat
copiilor timizi. Sportul, prin natura sa, pretinde învățarea, consolidarea și perfecționarea unor deprinderi fizice necesare pe
tot parcursul vieții, necesită rapiditate în gândire, imaginație și inițiativă în situații diferite, cu adversari diferiți . Astfel,
creierul se dezvoltă mult din acest punct de vedere.

                Sportul și mișcarea ne modelează corpul, devenind mai frumoși

 Cui nu îi place să aibă un fizic bine lucrat , cu alte cuvinte – să arate bine ? Însă, acest fizic nu se obține cu vreo substanță
magică, ci cu multă transpirație. Ştiu că o să spuneți că există steroizi, creatină, etc. dar nici măcar acestea nu te ajută să
te dezvolți dacă nu depui efort fizic! Unul dintre obiectivele principale ale educației fizice și sportive este dezvoltarea unui
corp armonios.  Mușchii se dezvoltă prin exerciții fizice, postura corporală se poate corecta tot prin exerciții specifice.
Deasemenea, veți putea dezvolta calități fizice ca viteza, forța, îndemânare, mobilitate și rezistență. 

 Beneficiile educației fizice și sportului 
în viața tinerilor
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      Ne ajută  să  f im mai  inte l igenț i ;
      Echi l ibrează  act iv i tatea ps ih ică ;
      Ne mot ivează  să  ne depăş im l imite le;
      Ne ajută  să  avem încredere în noi  înş ine;
      Măreşte capacitatea de reacț ie ;
      Lungeşte viața ş i  cal i tatea acesteia;
      E un remediu ant i-obezitate;
      Întăreşte in ima;
      Devi i  mai  frumos atât în exter ior  cât ş i  în  inter ior;

                 Sportul  întărește corpul  având mult iple benefici i  asupra sănătăț i i

        Să  nu u ităm că  sportul  a jută  la  creșterea imunităț i i  (  care ne ajută  să  luptăm cu viruș i i ,
bacter i i le,  etc) ,  reglează  metabol ismul,  e l iminăm toxinele pr in transpiraț ie ,  accelerăm procesul  de
ardere a grasimi lor .  Șt i inț i f ic  s-a constat că  sportul  lungește durata de viață  ,  întărește in ima ș i
r i tmul  cardiac,  pune sângele în mișcare,  ne face mai  bucuroș i  ș i  mai  b ine dispuș i .  Da,  devenim mai
puternic i  ș i  vom reuș i  să  ne depăș im l imite le.  
        F ie că  ne place sau nu,  sportul  ș i  educaț ia  f iz ică  au un  ro l  important în v iața noastră  de z i  cu
zi ,  dar au ș i  efecte deosebite asupra vi i torulu i  nostru,  sunt cea mai  bună  ș i  *cea mai  la îndemână
past i lă* care s igur o să-ș i  facă  efectul .  

        Deci ,  ce poate face educaț ia  f iz ică  ș i  sportul  pentru noi :

       Așa cum am remarcat,  fo loasele sunt multe.  Dar ce vei  face tu,  e levul  acestei  școl i?  Vei  prof i ta
de ceea ce poț i  face la orele de educaț ie  f iz ică? Vei  dor i  să  pract ic i  un sport  de echipă  ?  Deciz ia îț i
aparț ine!  Însă  rezultatele deciz ie i  ta le din prezent se vor s imț i  în  v i i tor  peste 10,  20,  30,  40 de ani .
Așa că  a lege să  faci  sport  pentru a f i  mai  sănătos,  mai  inte l igent ș i  mai  fer ic i t  atât în prezent cât ș i

pe tot  parcursul  v ieț i i .  
 

                              Mens sana in corpore sano!
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profesor  educație fizică
și sport ,

Gavrilă Dan Sorin



Proiecte și activități extrașcolare

Săptămâna Educației Globale
eLiberare - Traficul de persoane
Citește-mi 100 de povești 
Gândim verde
Cartea, prietena mea
„Să cinstim istoria patriei!” - Ziua Națională a României
Tradiții și obiceiuri -”Noi umblăm să colindăm” 
Sărbătorind ”Mica Unire”

Printre proiectele și activitățile extrașcolare derulate în cadrul
școlii pe parcursul primului semestru al anului școlar 2021-2022

se regăsesc următoarele:
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Săptămâna Educației Globale

Sub îndrumarea celor de la Global Education Week,
profesorii împreună cu elevii școlii noastre au

desfășurat activități pe tema ”Este lumea noastră. Să
acționăm împreună!” - perioada 15-21 Noiembrie

2021.
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Citeste-mi 100 de povesti

Doamnele educatoare și-au amenajat insulele de
lectură și au invitat doamnele profesoare de
Limba și Literatura Română pentru a le citi

copiilor o poveste, în cadrul temei ,,Invitatul
lunii” din Planul de Lectură.

 

Grădinița cu program normal Dumitra, alături de grădinița din structura
Cepari și grădinița Tărpiu sunt înscrise în Programul Național ,,Citește-mi

100 de povești” al Asociației Ovidiu Ro .
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Ziua Națională a
României 

Grupa mixtă 
Structura Tărpiu

Clasa a IV-a  A

Clasa a VII-a A
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        In preajma Crăciunului, elevii Școlii
Gimnaziale Dumitra au pregătit, cu ocazia

sărbătorilor de iarnă, dar și pentru a-i arăta lui
Moș Crăciun că merită darurile deosebite pe
care le-au primit, un program artistic în care

talentul și munca depusă au putut fi apreciate
de părinți, rude și dascăli deopotrivă.

Tradiții și obiceiuri
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           Luni, 24 ianuarie 2022, s-au împlinit 163 de ani de la Unirea Principatelor Române sub
conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Evenimentul din 1859 a rămas în istorie ca „Mica Unire”,
pentru a-l deosebi de Unirea de la 1 Decembrie 1918, dar în fapt a fost un moment crucial
pentru devenirea ulterioară a României ca stat.
           Fiind vorba despre unul dintre cele mai importante momente din istora neamului nostru şi
fiindcă fiecare copil merită să le cunoască, elevii clasei a II-a A, au primit câte un şablon cu
harta României, astfel încât elevii să o poată desena pe o foaie de hârtie. Au avut ca sarcină
să traseze conturul aproximativ al regiunilor istorice mari – Moldova, Muntenia si Transilvania.
(după model). Am explicat despre cum, în acele vremuri, Transilvania era sub conducerea unui
imperiu mare si puternic, denumit Imperiul Austro-Ungar, în timp ce Moldova si Muntenia
aveau fiecare, domnitorii ei. Am organizat un concurs pe tema  evenimentului. Elevii care au
lucrat frumos şi au obținut punctaj mare, au primit diplome.

Sărbătorind

 „Mica Unire” 

        Ca să înțeleagă mai bine, am transmis informațiile sub formă unei povești ADEVĂRATE!    
,,În urmă cu 163 de ani, românii din Țara Românească şi Moldova îşi alegeau pentru prima
dată domnitorul. La 24 ianuarie 1859, candidații munteni au decis ca în fruntea Țării
Româneşti să fie ales domnitorul Moldovei. Prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza,
Moldova şi Țara Românească au devenit un singur stat. Peste doi ani, administrația lui Cuza
unifica instituțiile, iar Unirea devenea una reală. Primul pas important pe calea înfăptuirii
statului național unitar român a fost făcut la 24 ianuarie 1859, Unirea cea mică, dar Marea
Unire a avut loc în 1918 în Alba Iulia”. De asemenea, copiii au urmărit de pe Youtube,
filmulețul: ,,Mica Unire pe înțelesul copiilor”. Am dansat HORA UNIRII.

        A fost o activitate reuşită! Felicitări tuturor!                          
      Prof. înv. primar,

 Eremia Madica
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 În mijloc nu este casa albastră.
Distanța de la casa roșie la casa albastră  
este egală cu distanța de la casa
albastră la casa verde.
Vecina din stânga casei galbene este
casa roșie.

         Cinci case așezate în șir sunt de
culorile: gabenă, brună(maro), albastră,
roșie și verde. Se cunosc următoarele relații
de vecinătate:

              
                      Stabiliți ordinea caselor! 

.

Provocare
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Răspunsul va fi publicat în numărul următor al revistei.



“Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să
amorţească, nici să zacă, nici să moară. 

Ele sunt comoara noastră de mare avuţie.” 
                 

                                    Tudor Arghezi
 

Așteptăm întrebările,
sugestiile, opiniile sau ideile voastre

pentru următoarele numere la
următoarea

adresă de e-mail:
revista@scoaladumitra.ro

 


