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Note editoriale: 

 Editorul revistei este Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă «Paul Popescu Neveanu» 
din Timişoara. Partener în procesul de editare al revistei este Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia. 

 Revista «Împreună» include, ocazional,  suplimentele: 
o «Paul Popescu Neveanu» - supliment de sinteze teoretice şi studii practice în domeniul 

psihopedagogiei speciale, responsabil supliment prof. psiho. DOINA PĂŞCUŢĂ; 
o «David Coriolan» - supliment de debut şi creaţie literară, responsabil supliment prof. 

MIHAELA BLOANCĂ;  
o «Ora de religie» - supliment de educaţie creştin-ortodoxă, responsabil supliment prof. 

GHEORGHE NIKHY; 

 Pot publica  în paginile revistei noastre şi suplimentele acesteia cadre didactice şi elevi 
(inclusiv cei integraţi în învăţământul de masă prin cadre didactice itinerante/de sprijin) ai 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu-Neveanu” Timişoara, precum şi cadre 
didactice şi elevi de la Şcoala cu cls. I-VIII, com. Pişchia, jud. Timiş (inclusiv structurile 
asociate: Bencecu de Jos, Bencecu de Sus şi Murani). 

 Contribuţiile sunt recepţionate exclusiv pe adresa de e-mail revistaimpreuna@gmail.com. 
Bordul revistei îşi rezervă dreptul de a selecta contribuţiile propuse în funcţie de calitatea 
acestora, conform cu regulamentul „Politică editorială şi condiţii de publicare” ( accesibil on-
line la adresa www.impreuna.yolasite.com). 

   Toate numerele publicate pot fi descărcate, în format .pdf, urmând linkul: 
http://impreuna.yolasite.com/revista-impreuna.php. 

 Întreaga responsabilitate asupra conţinutului şi drepturilor de autor ale materialelor 
propuse spre publicare aparţine semnatarilor. 

 Vă invităm să accesaţi pagina web dedicată revistei noastre pe site-ul oficial al Centrului 
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „P. P. Neveanu” din Timişoara:  

www.ppneveanu.scoli.edu.ro 
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Azi, e ziua ta copile 
Nu uita că ai un nume, 
Ai un nume şi o tară 
Şi o mamă ce ţi-e dragă 

La mulţi ani... 
Şi să creşti mare 
În grădina ţării tale. 
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Gânduri alese  
pe rime din suflet culese 
În lumea contracronometrului, cea a vitezei, în care uităm parcă a mai 
poposi pe meleagurile sensibilităţii, un moment aparte, deosebit, ne este 
dedicat de colega noastră, doamna educator Olimpia Gavrilă, de la grădiniţa 
din cadrul Şcolii cu cls. I-VIII din Bencecu’ de Sus, prin versurile sale. 
 

 

Carte, minunată carte... 
Carte, minunată carte  
Toţi de tine s’aibă parte  
Şi cei mari, cei mici la fel 
Căci cu toţi avem un ţel: 
Să-nvăţăm să fim mai buni 
Să-i cunoaştem pe străbuni 
 
Vreau şi chiar am sa’ndrăznesc 
În lumea viselor să poposesc 
Ştiu că visul vis rămâne  
În nopţi dulci cu stele pline  
Dar cu tine dragă carte  
Ar putea fi realitate... 
 
 
 
 

 

Paşii anotimpurilor 
Primăvara când soseşte 
Câmpul iarăşi 
înverzeşte , 
Vara grânele se coc 
Mie-mi arde tot de joc, 
Vine toamna timpurie 
Lasă frunza ruginie  
Însă iarna cea geroasă 
Pe Moşu l-aduce-n casă 
Patru anotimpuri sunt 
Şi e bine pe pământ. 
 
Zilele săptămânii 
Luni,  
Să fim mai buni. 
Marţi, 
Bucurie între fraţi. 
Miercuri, 
Cu părinţii să te bucuri. 
Joi, 
Munca e în toi. 
Vineri, 
Educaţie pentru tineri. 
Sâmbăta 
Se face curăţenia. 
Duminică 
Mergem la biserică! 
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Din nou  
pe podium 

Pentru al doilea an şcolar consecutiv, revista şcolară 
«Împreună» câştigă o binemeritată „Menţiune” la Concursul 
Naţional de Reviste Şcolare, etapa judeţeană. 
 
 Revista şcolară „Împreună”, editată de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
„Paul Popescu Neveanu” din Timişoara în parteneriat cu Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia s-a 
remarcat la Concursul Naţional de Reviste Şcolare, etapa judeţeană, obţinând Menţiune, 
pentru al doilea an consecutiv. Chiar dacă elevii care semnează materialele din paginile 
revistei noastre fie sunt cu cerinţe educative speciale, fie din mediul rural, munca 
stăruitoare şi efortul susţinut au compensat neajunsurile şi au făcut ca pentru al doilea 
an consecutiv revista noastră, scrisă împreună de elevi şi cadre didactice de la cele două 
şcoli timişene, să urce pe podium alături de publicaţii de la cele mai prestigioase 
instituţii de învăţământ precum Colegiul Naţional „C. D. Loga”, Liceul Pedagogic „Carmen 
Sylva” din Timişoara, Liceul Teoretic din Lugoj. 
 „Împreună” este singura revista premiată editată de un centrul şcolar de educaţie 
incluzivă din Timiş şi una dintre puţinele reviste de acest gen din ţară (care promovează 
şi încurajează elevii cu disabilităţi să publice alături de copiii din mediul rural, ambele 
grupuri de elevi făcând parte din ceea ce sociopedagogii şi asistenţii sociali numesc 
grupurile de risc, (vulnerabile). Astfel, prin acest fapt, arătăm că etichetele instituţionale 
pot fi depăşite prin muncă, devotament, seriozitate şi încredere. 
 De departe în acest an şcolar, prin contribuţiile aduse, s-au remarcat elevi precum 
Andrei Zsigo, Aglaia Gheorghevici, Deian Claudiu Ionel, Abel Burleanu, Darius Marius 
Măran, Laurenţiu Jurcan. Contribuţie aparte au adus Mihai Darius Vlaicu şi Alexandra 

Mândrean, cei doi elevi remarcându-se 
prin calităţi eseistice deosebite, 
profunzimea sentimentelor si trăirilor 
exprimate sintetic, analitic şi 
pertinent, lexicul bogat şi cuvintele 
atent alese, abordarea specifică şi 
originală a mesajul transmis; Angel 
Istrate bate şi el la porţile afirmării. 
Copiii de la şcoala „Neveanu”, prin 
Viorel Stanciu, Mirabela Pop, Loredana 
Mogâldea, Florentina Mogâldea, 
Simona Toader... surprind prin 
gândurile lor exprimate simplu şi 
sincer. Elevi cu orientare şcolară de la 
Dumbrăviţa precum Alexandra 
Păuliţă,  Răzvan Gladun, Damaris 
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Ardelean, A. Ladariu şi Robert Adorjan au adus contribuţii literare fie sub formă de 
proză, naraţiune, dar şi poezii. 
 Cadrele didactice de la „Neveanu” şi Pişchia s-au implicat nu numai prin a 
propune spre publicare materiale ci şi prin a sprijinii activităţile şi stimula interesul 
elevilor pentru acest gen de ocupaţii: prof. Mioara Novac, prof. Mihaela Bloancă, prof. 
Corneliu Dragomir, prof. Neşcu Ligia, prof. Codruţa Vanci prof. Gabriela Zugravu, instit. 
Adriana Bucur, instit. Lucia Bonchiş...  

prof. CORNELIU DRAGOMIR 

Reporterii realităţii     
 rural-agrare de la  Pişchia 
 Noi suntem două 
eleve de la Şcoala cu 
clasele I- VIII Pişchia şi 
vom relata despre 
participarea noastră la 
concursul «Tineri 
reporteri pentru mediul 
inconjurator», organizat 
de C.G.D. România, 
membră a Organizaţiei 
Mondiale pentru Mediul 
Înconjurator. Prin numele 
proiectului, al cărui titlu 
este «Riscuri şi vulnerabilităţi în cotidianul agrar din Pişchia», se relevă condiţiile de viaţă 
ale locuitorilor din satele comunei şi face parte din temele specifice domeniul 
antropogeografiei. Noi am urmărit să evidenţiem structura satelor acestei comune în care 
sunt dezvoltate şi antropizate specificităţile sale. 
 Din echipa noastră fac parte elevi din clasele a VII-a A, a VII-a B şi a VIII-a, 
indrumaţi de prof. Daniela Luminiţa Popescu, director al Şcolii cu cls. I-VIII Pişchia, prof. 
Ioana Vinţan, profesor de geografie şi prof. Corneliu Dragomir, de la şcoala „Neveanu”. 
Noi ne-am împărţit în patru echipaje: Alexandra-Iasmina Mîndrean, Molnar Cătălin-
Viorel şi Laza Daniel-Florin suntem o echipă, apoi cealaltă echipă este formată din 
Marina Florea, Morcan Cristina si Moroşan Ana-Maria; Abel Burleanu si Radu Cristjan 
formeaza o altă echipă, iar Gaiţă Emanuela-Rafila, Nicola Nicolae si Vlaicu Darius-Mihai 
formează ultima echipă. 
 Cei mai harnici şi serioşi au fost Gaiţă Emanuela şi Vlaicu Darius, ei au realizat 
un articol prin  care au încercat să elucideze, statistic, problematica productivităţii 
scăzută a muncii din agricultură şi calitatea vieţii. Ei au postat articolul pe siteul 
consursului, www.youngreporters.org. 
 Abel Buleanu şi Radu Cristjan realizează un eseu despre influenţa omului asupra 
naturii. Colegii noştri din clasa aVII-a A , Florea Marina, Morcan Cristina, Moroşan Ana-
Maria au realizat un material despre specificul satului Pişchia.   
 Cei mai punctuli la întalnirile de lucru au fost Cătălin Viorel Molnar, Alexandra-
Iasmina Mîndrean, Florin Laza- ei încă mai meditează asupra conţinutului materilului 
lor care încercă realizarea unui inventar al tutror riscurilor şi vulnerabilităţilor din zona 
noastră. 

elev EMANUELA GAIŢĂ, elev ALEXANDRA MÎNDREAN 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 
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„Şcoala în cuvinte şi culori” 
un concurs cu participare naţională  

Cu sau fără disabilităţi, elevii României au realizat 
emoţionante relatări despre şcoala românească, aşa 
cum se regăseşte ea în sufletul şi gândirea  lor. 
  

 

 Elevi de la şcoli din judeţele precum 
Timiş, Mehedinţi, Alba, Arad, Argeş, Bihor, 
Bistrita-Năsăud, Bacău, Buzău, Bucureşti, 
Botoşani, Constanţa, Hunedoara, Neamţ, 
Maramureş, Mureş, Prahova, Teleorman, 
Sibiu, Suceava...  au trimis lucrări deosebit 
de frumoase şi emoţionante dedicate şcolii 
şi oamenilor ei.  
 Concursul este inclus în Agenda 
Manifestărilor cultural - artistice şi 
Sportive a Judeţului Timiş, cofinanţat de 
Consiliul Judeţean Timiş. 
 Manifestarea face parte din proiectul 
interjudeţean „Fiecare este special”, proiect 
iniţiat de C.Ş.E.I „Paul Popescu Neveanu” 
din municipiul Timişoara şi organizat în 
parteneriat cu C.Ş.E.I „Constantin Pufan” 
din Drobeta Turnu Severin.   
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Sunt doar un copil 
elev FLORIN GABRIEL GHEORGHESCU, menţiune 
Şcoala cu cls. I-VIII, com. Mereni de Sus, jud. Teleorman 
 

Trăiesc şi visez, mă bucur şi strig, 
Sunt doar un copil ce suspină 
La gândul că poate peste o zi, 

Se duce şi vârsta divină. 
 

Divin este timpul în care mă joc 
Zburdând pe câmpii obosite, 

De paşii copiilor ce de ani rătăcesc, 
Pe aceleaşi cărări ponosite. 

 
Sunt doar un copil şi-n  fiece zi 

Prind într-o clipă eternul, 
Amici am doar zane, pitici  şi zmei 

Şi lupt să ţin minte refrenul. 
 

Sunt doar un copil, doar un copil, 
E cântecul meu preferat 

Îl cânt de-o vecie, îl cânt peste tot 
Refrenul îl cânt neîncetat. 

 

Sunt doar un copil şi vreau să rămân 
Cu sufletul pur, o vecie 

E atât de frumos să mă bucur de tine  
Şi să te simt copilărie! 

 
Sunt doar un copil şi viaţa mea e şcoala 

Cu rafturi şi bănci prăfuite, 
Învăţ să citesc, să scad si să adun 

Ca să am zile fericite. 
 

Am sufletul pur şi gândul curat, 
Nu stiu să mă supăr, ci doar să zâmbesc 

Sunt doar un copil ce-a tot aşteptat 
Să-ţi spună un cald “ te iubesc”! 

 
Nu vreau să cresc şi să uit tot, 
De griji să am fruntea plecată, 

Sunt doar un copil şi încă trăiesc 
În lumea aceasta minunată! 

Şcoala din vis 
elev CĂLIN POPA, premiul al II-lea 
Grupul Şcolar Agricol „Alexandru Borza”, Ciumbur, Alba 
 
         Încă de mic copil visam la o şcoală ca-n poveşti.   
           Şcoala trebuie să arate bine atât în exterior cât şi în interior, pentru a atrage copiii în universul cunoaşterii. 
           Eu mi-am imaginat o şcoală formată din două părţi: o parte să fie o şcoală din trecut, iar cealaltă parte şcoala din 
viitor. Şcoala cea veche să fie sub formă de castel şi cea din viitor o clădire complexă şi colorată. 
           În partea trecutului noi să învaţăm ceea ce oamenii  evului mediu  făceau şi modul cum trăiau, cum se îmbrăcau, 
iar în partea viitorului noi să învăţăm despre aparaturi şi tehnologii de ultimă generaţie. 
           În acea şcoală toată lumea intră pe o uşă secretă a castelului,  sau se teleporteză în clase. 
           Toţi elevii, învăţătorii şi profesorii îşi schimbau îmbrăcămintea în funcţie de şcoala în care se aflau: în cea a 
trecutului, sau a viitorului. 
           Tablele, creta şi manualele îşi schimbă culoarea după starea şi anotimpul în care elevii se află. 
           În şcoala trecutului toţi profesorii şi învăţătorii să fie în vârstă, cu bărbiile lungi, îmbrăcaţi în vrăjitori, iar în şcoala 
viitorului toţi să fie tineri, plini de viaţă şi îmbrăcaţi în super-eroi. 
           Eu cred că fiecare copil ar visa la o şcoală ca-n poveşti,unde totu-i minunat! 

 
Doamna învăţătoare 

elev DIANA ATANASIU, participant 
Liceul Teoretic „William Shakespeare”, mun. Timişoara 
 

Doamna noastră învăţătoare  
Este cea mai tare. 

Ea tot timpul ne ajută 
Când temele ne-ncurcă. 
Învăţătoarea are răbdare, 

Să ne asculte fiecare păţanie. 
Ea se bucură 

Când ştim totul strună. 
Ea ne învaţă chiar de toate, 

Substantive, atribute, 
Şi la teste ne încurcă 

Cu o întrebare capcană. 
Toţi copiii se-ntristează 

Când timpul temelor postează. 
 

Dar oricum, mai târziu 
Vom spune: „Acum ştiu!” 
După tot ce-am învăţat 

Efortul s-a arătat. 
Într-o zi, ne vom despărţi 

Dar nu vom uita câte peripeţii 
Am avut cu toţii 

Şi ne vom mai aminti 
Cât de răi sau buni 

Am fost în tot acel timp. 
 

Doamna Aura Şeitan, 
Ne vom aminti de ea cu drag 
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Pe aripile gândului 
elev BUDE AURICĂ, premiul al III-lea 
Şcoala cu cls. I-VIII Suciu de Sus,  jud. Maramureş 
 

N-ai vrea să simţi că eşti uşor 
Precum o pasăre în zbor, 

Să poţi călători printre priviri, 
Să laşi în urmă amintiri? 

 
N-ai vrea să ai aripi de înger? 

Ca să cutreieri necunoscutul din cer, 
Să mângâi norii cei pufoşi, 

Privindu-i cât sunt de măiestuoşi. 
 

Focul viu îţi va zâmbi 
Şi te va îngrădi, 

Cu flacăra-i caldă te va mângâia 
Şi-n mesagerul său te va transforma. 

 
Şi-atunci ai să poţi, 

Secretele cerului să le cunoşti. 
Vei izbuti să zbori, 

Alături de marii gânditori. 

Şcoala mea în cuvinte şi culori 
elev MOLDOVAN ANDREEA, participant 
Şcoala Generală Nr.7 Petroşani, Hunedoara 
 
 Iarna, când fluturi albi se lasă din văzduh peste pământul îngheţat, primăvara, când copacii se îmbracă în haine 
de sărbătoare, vara, când pământul îşi etalează elegant lanurile de grâne aurii sau toamna, când frunzele arămii dansează 
cu ploaia pe muzica vântului, în orice anotimp şcoala mea este alături de noi, elevii, alături de dascălii care trudesc 
pentru a ne împărţi din înţelepciunea lor sau alături de părinţi, care găsesc o vorbă bună sau sprijin aici, în lăcaşul plin 
de voioşie, de culori şi de cuvinte. 
 Fiecare colţ al şcolii are câte o culoare sau are o încărcătură emoţională pe care o pot simţi doar cei ce au 
muncit în cetatea ce s-a ridicat deasupra celorl alte şcoli din oraş încet, dar sigur. 

Curcubeul de culori care mângâie sufletele noastre se împleteşte cu cântecul cuvintelor. 
Roşul, culoarea fericirii şi a prosperităţii, atrage norocul asupra copiilor şi asupra dascălilor. 
Albul aduce lumina, bunătatea şi inocenţa în sufletele tuturor. De aceea noi, copiii suntem atât de puri, atât de 

sinceri, de deschişi şi de rafinaţi. 
Galbenul este culoarea atât de dragă nouă pentru că reprezintă soarele, care ne insuflă energi a pozitivă în  

fi ecare zi. Datorită lui suntem atât de spontani şi de veseli, cum le stă bine unor copii feri ciţi. 
Violetul, culoarea regalităţii, a puterii, a luxului apare frecvent în şcoala mea. Şi ştiţi de ce? Pentru că suntem 

puternici şi încrezători, aşa cum ne învaţă dascălii noştri. Această culoare care combină stabilitatea cu energia, ne 
stimulează creativitatea. 

Culoarea cerului şi a mării, albastrul, ne determină să fim profunzi şi stabili. Calităţi ca încrederea, loialitatea, 
credinţa şi onestitatea ne caracterizează, de la cel mai mic, până la cel mai mare membru al acestei adevărate familii. 

Culoarea verde, în care şi este îmbrăcată şcoala pe dinafară, ne asigură siguranţa, stabilitatea şi rezistenţa. Un 
asemenea climat de linişte, de pace, propice activităţilor intelectuale, pluteşte în timpul activităţilor noastre. 

Culoare şi cuvânt...Sunt o floare care-şi arată strălucirea şi îşi împrăştie mireasma, între celelalte flori ale şcolii 
mele. Sunt o floare care primeşte în fiecare zi mângâierea duioasă a dascălilor, care primeşte şi dăruieşte putere. 

Sunt o floare, iar şcoala mea este o grădină de flori. 
 

Învăţătoarea  
elev ROXANA MOGA, participant 
Şcoala cu cls. I-VIII „Ioan Maiorescu Bucerdea”,com. Grînoasa, jud. Alba 

Cu ochii blânzi, cu chipul sfânt, 
Cu glas duios şi dulce 

Ce are-n el un farmec sfânt 
Ce multe-nvăţături aduce. 

 
E Ea învăţătoarea mea, 
Ce ochii mi-i deschide, 
Să văd învăţătura SA, 
Şi totul să ţin minte. 

La banca mea EA vine-ades, 
Şi cartea mi-o deschide, 

Cu chipul Ei , un chip ales, 
Mi-arată ce cuprinde. 

 
Cu aura ce-o încpnjoară, 
Mie î-mi pare o comoară, 
Şi vreau să fiu ţi eu ca Ea 
Când şcoala o voi termina. 
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Amintirile copilăriei mele 
elev HRIB MIHAELA ALICE, participant 
Şcoala cu cls. I-VIII „G.M. Cancicov”, Bacău 
 
      În timp ce toamna îşi depăna încet zilele, eu răsfoiam prin cartea amintirilor mele, o carte cu pagini lucioase şi frumos 
colorate, dar neîngrijite şi pătate de atâta citit. 
Mirosul fructelor coapte din coşul de pe masă, dar şi al plăcintelor rumenite pe care le făcea bunica mă teleportau într-o lume 
fascinantă a propriilor gânduri şi amintiri. Această lume, acest tărâm îndepartat şi vast, era născocirea din capul meu, fără ca eu să 
îmi dau seama. Mergeam printre amintirile mele, care se înşiruiau în mici filmuleţe scurte şi amuzante, uneori stânjenitoare pentru 
mine. 
      Mi-am amintit de excursiile pe care le-am realizat cu doamna învăţătoare prin Sinaia sau la Sibiu,  la ,,Cimitirul Vesel” de la 
Săpânţa, la Slănic Moldova sau în alte locuri minunate prin care mi-am purtat paşii copilăriei.  
Mi-am amintit de orele mele de la şcoala în care am fost ascultată sau am dat teste iar cultura mi-a fost îmbogăţită cu mii şi mii de 
lucruri noi, misterioase, de multe ori neînţelese dar folositoare; mă vedeam cu prietenii mei când jucam diferite jocuri din copilărie: 
,,Ţară, ţară vrem ostaşi” sau ,,Batista parfumată”.  
Ce fru moase erau ieşirile cu familia şi prietenii la iarbă verde sau cu rudele mele din satul părinţilor de Sfântul Andrei!  
Micile filmuleţe care se derulau sub ochii mei se aşezau ca într-un labirint, care avea zeci de coridoare ascunse şi întunecoase dar şi 
locuri luminoase în care se auzeau surâsuri blânde sau râsete grozave de copii.  
      În mintea mea nu existau numai amintiri din viaţa reală, ci şi dintr-o viaţă imaginară, unde punem cărţile cu poveşti care mi le 
citea mama-  dulcea mea mamă, cu glasul blând prin care curgeau cuvinte frumoase şi calde şi de care mă leagă atâtea amintiri: ,,Făt-
Frumos cu stea în frunte”, ,,Făt-Frumos din lacrimă” care călăreau pe cai albi ca spuma şi cu aripi lungi, vârtoşi şi în putere, însoţiţi 
de frumoasa Ileana Cosânzeana cu părul împletit din fire de aur şi împodobit cu florile câmpului (după cum spunea glasul grav al 
mamei Zmeilor), aşa se înfiripau în mintea mea aceste minunate poveşti ca un dinozaur cu aripi care scuipa foc, aşa zburau şi 
gândurile mele te tărâmuri de poveste!  
      Farmecul copilăriei este ca o carte, pe care o răsfoieşti zilnic, ca un labirint în care te pierzi mereu, ca o floare care îşi înfloreşte 
mereu câte o petală, ca o aţa care nu se mai sfărşeşte, ca o hartă în care nu-ţi găseşti locul sau ca o mama care îşi iubeşte 
necondiţionat pruncul.  
Ea nu trebuie uitată, căci te întinereşte, îţi dă putere şi energie pe tot parcursul vieţii tale.  
 Ea este AMINTIREA COPILĂRIEI mele. 
 
 
 

De ce ?  
elev DUMITROAIE ŞTEFAN, participant 
Şcoala cu cls. I-VIII Timişeşti, structura Dumbrava, jud. Neamţ 

 
Sunt în clasă şi mi-e bine 
Şi e cald, frumos, curat 

Bucuros sunt că ne-nvaţă 
Doamna noastră despre toate. 

 
De ce puii vor să zboare? 

De ce plantele răsar ? 
De ce soarele răsare ? 

De ce şcoala e un dar ? 
 

De ce învăţăm într-una 
Câtă vreme vom trăi , 

De ce Domnul ne-a dat viaţă, 
Şi de ce vom şi muri ? 

 
 

Azi sunt mândru că ştiu multe 
De la şcoala şi de acasă, 

Că şi mama mea mă-nvaţă 
Cum să fiu model în viaţă. 

 
Au trecut repede anii, 

Am crescut şi sunt mai mare, 
 Sunt voinic şi rău îmi pare 

C-am  terminat ciclul primar. 
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 Împreună luptăm  
împotriva discriminării 

Elevii de la C.Ş.E.I. „Paul Popescu - Neveanu”, Şcoala cu cls. I-
VIII Pişchia şi Şcoala „Ed Vertigo” au decis să lupte împreună 
împotriva discriminării şi să promoveze toleranţa. 
 
 Promovarea toleranţei în rândul elevilor şi al comunităţilor locale este un deziderat al 
politicilor educaţionale promovate de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu 
Neveanu” din municipiul Timişoara şi Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia, Timiş. Cele două instituţii 
şcolare, împreună, printr-un parteneriat ce durează de mai bine de 3 ani, conlucrează pentru a 
oferi elevilor cu orientare şcolară şi nu numai, un mediu educaţional propice dezvoltării 
armonioase a personalităţii acestora, în toate dimensiunile sale.  
 Integrarea socială în comunitate, învăţarea elementelor de etică şi cultură civică sunt 
obiective clare, urmărite cu prioritate şi prin proiectele educaţionale extracurriculare şi/sau 
activităţi extraşcolare. În acest sens şi nu numai, prin proiectul „Împreună luptăm împotriva 
discriminării”, manifestare menită a marca Ziua Internaţională de luptă împotriva discriminării, 
Şcoala cu cls. I-VIII din Pişchia alături de Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu 
Neveanu”, în parteneriat cu Şcoala Particulară „Ed Vertigo” din Timişoara şi Asociaţia „Generaţia 
Tânără”, cu sprijinul Primăriei Comunei Pişchia, au organizat o serie de activităţi cu scopul de a 
facilita comunicarea şi cooperarea în rândul elevilor cu şi fără disabilităţi prin organizarea unor 
jocuri şi activităţi de petrecere în timpului liber.  
 Obiectivele demersului nostru au vizat: 
1. dezvoltarea capacităţilor de comunicare, cooperare şi socializare la elevi cu/fără c.e.s 
2. oferirea unui model sociopsihopedagogic de petrecere a timpului liber şi joc, prin organizare 

de activităţi recreativ-curative 
3. dezvoltarea personalităţii prin creşterea stimei de sine 
4. formarea unui comportament prosocial prin eradicarea atitudinilor discriminatorii 
 Manifestarea a debutat cu întâmpinarea oaspeţilor de către elevii, cadrele didactice şi 
conducerea Şcolii cu cls. I-VIII Pişchia, după care s-a vizitat şcoala. Deplasarea participanţilor la 
pădurea de lângă satul Bencecu de Jos, locul unde s-au desfăşurat activităţile recreative, s-a 

făcut cu microbuzele Şcolii cu cls. I-VIII Pişchia 
şi C.Ş.E.I. „P. P. Neveanu” Timişoara. 
Activităţile recreative şi de loisire au inclus 
concursuri sportive precum trasul frânghiei, 
roaba, predarea ştafetei, etc. 
 La finalul activităţii toţi participanţii au 
primit titlul Cavalerul toleranţei. În finalul 
manifestării au luat cuvântul doamna prof. 
psih. Doina Păşcuţă, director al C.Ş.E.I. „P. P. 
Neveanu”, Timişoara, domnul ing. Ioan Sas, 
primar al Comunei Pişchia, doamna prof. 
Mioara Novac, director adjunct al C.Ş.EI. „P. P. 
Neveanu”, doamna prof. Lorena Popa, director 
al Şcolii Paticulare „Ed Verigo”, Timişoara. 
 Proiectul a fost iniţiat de prof. Corneliu 
Dragomir (C.Ş.E.I. „P. P. Neveanu”) şi prof. 
Andreea Luţac (Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia) şi 

coord de prof. Cristina Apostol (Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia) şi prof. Ligia Mihaela Neşcu (C.Ş.E.I. 
„P. P. Neveanu”, Timişoara). 

echipa proiectului 
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 Răzvan Nicolin: Am fost în pădure la Bencecu de Jos şi m-am jucat cu copiii. Cu Manu şi cu 
Mihai am fost prin pădure şi am găsit un corn de căprioară şi un pui de şarpe mort, care ne-a 
impresionat. Manu a pierdut cornu de căprioară dar l-a găsit domnu’ profesor de sprijin. Eu am 
fost la concursul de cărat oul cu lingura şi am luat locul al II-lea. Nicu a luat locul I la concursul 
roaba iar Mihai (Rista) a luat locul I la concursul „mumia”, adică l-au învelitul cu hârtie igienică. 
Manu a participat la concursul cu funia şi a luat locul al II-lea. Am cunoscut o fată frumoasă de 
la „Neveanu” şi cred că m-am îndrăgostit de ea. 
 
 Slaviţa Leahu: Eu, la pădure, m-am distrat foarte tare... ne-am distrat cu copiii de la 
„Neveanu” şi am mâncat prăjituri făcute de doamna Ligia. Mi-am făcut o prietenă la „Neveanu”, 
pe Alexandra, şi ne-am jucat împreună volei şi baschet. Eu am participat la concursul de sărit 
coarda şi la „Statuia- stop joc”. Ne-am bucurat foarte tare că domnu’ Cornel ne-a oferit această 
surpriză de Ziua toleranţei şi am primit şi o medalie din ciocolată pe care am mâncat-o pe drum. 
 
 Marian Bura: Noi am fost la pădure şi am jucat fotbal şi baschet. În pădure am găsit un corn 
de căprioară şi un pui de şarpe mort, mare şi gros. Ne-am jucat foarte multe jocuri: am sărit 
coarda, am sărit cu sacul şi am dus oul cu lingura. 
 
 Nicuşor Leahu: Mie mi-a plăcut foarte mult de o fată de la „Neveanu”... Eu am participat la 
concursul roaba şi am luat o diplomă „Cavalerii toleranţei” de care sunt foarte mândru. Ne-am 
jucat şi ne-am distrat foarte frumos. Cu noi au fost doamnele învăţătoare de la clasele I, a II-a, a 
III-a şi a IV-a, doamnu’ Cornel, doamna Ligia,  doamna directoare de la „Neveanu” cu doamna 
directoare adjunct şi o doamnă profesoară şi domnul primar. La concursul cu funia au venit şi 
doamnele directoare să ne ajute să câştigăm. 
 
 

Chestii, trestii... d’ale matematicii 
Trebuie sa  dăm problemei o forma care să facă 
întotdeauna posibilă rezolvarea ei" 
 
În amfiteatru profesorul preda la trei studenţi. 
Deodată, se ridică cinci studenţi şi pleacă. La 
care profesorul concluzionează: 
- Dacă mai vin încă doi studenţi, atunci nu va 
mai rămâne nimeni în clasă. 
 
Sandel  vine de la şcoală: 
- Tata, am luat 4 la matematică! 
Taica-su il bate măr. 
A doua zi: 
- Tata, am luat 4 la fizică! 
Iar o încasează. 
A treia zi: 
- Tata, am luat 10 la muzică! 
Bătaie din nou. 
- Dar am luat 10! 
- După ce ca nu înveţi, îţi mai arde şi de cântat! 

         Într-o familie sunt 4 băieţi. Fiecare dintre 
ei preferă o alta materie şi  ştie o alta limba 
străină.  
         Astfel: Paul preferă româna, băiatul care 
vorbeşte franceza preferă geografia, cel care 
prefera  fizica nu este Dorian, Raul nu ştie 
germana, Paul ştie rusă, Tudor nu preferă 
geografia si nici nu vorbeşte engleză, Dorian nu 
ştie franceză, Raul  nu preferă  matematica, cel 
care prefera  fizica nu ştie rusă. 
         Întrebarea mea este următoarea: Ce 
materie prefera şi ce limba ştie Dorian? 
 

Sunt  un număr natural 
Sunt mai mic decât 100 

Predecesorul meu este  pătrat perfect 
Succesorul  meu  este cub perfect 

Cine sunt  eu? 
 

 
prof. SLAVIŢA RALUCA CRISTINA 
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Dragă şcoală, bun rămas 
Cu emoţie, absolvenţii C.Ş.E.I. „P. P. Neveanu” şi cei de la şcoala din 
Pişchia şi-au luat rămas bun de la colegii lor, cadrele didactice şi viaţa 
de şcolar. De acum, pentru ei,  începe fascinanta lume a liceenilor. 
 
 „Ne-am adunat cu toţi, astăzi, aici, cu mare emoţie în suflet, deoarece colegii noştri mai 
mari, din clasele a VIII-a, pleacă din minunata noastră şcoală spre un viitor mai bun, spre o viaţă 
nouă.  
 Şcoala acesta va fi mai pustie fără voi, dragi colegi, coridoarele mai tăcute, sala voastră de 
clasă va rămâne goală. Ne va fi dor să râdem de glumele amuzante ale băieţilor, ne va fi dor de 
fetele frumoasele care ne-au încântau privirile şi pe care le admiram zi de zi.  
 Sperăm ca în viitorul apropiat să aflăm veşti bune despre voi. Suntem convinşi că îi veţi 
face pe foşti voştri învăţători şi profesori să fie mândrii că v-au îndrumat paşii în cei opt ani de zile 
de şcoală.  
 Acum a venit vremea să ne luăm rămas bun de la voi şi să vă urăm să aveţi parte de tot ce 
e mai bun în viaţă. 

 
A trecut timpul  
Din şcoală voi plecaţi 
E luminos viitorul  
De care vă apropiaţi. 
 
Despărţirea-i grea  
Şi plină de durere 
Dar amintirea e 
Dulcea mângâiere. 

 
Acum vă spunem „Bun rămas” 
Cu privirile întristate 
Şi vrem să-aveţi la fiecare ceas 
Bucurie, sănătate. 
 
Acum e momentul de glorie 
Al calei tale şi al tău 
Iar noi vă spunem cu bucurie 
Să v-ajute Dumnezeu. 

elev ABEL BURLEANU 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 

 
 Paraschivan Ştefan: „Am fost elev la şcoala „Paul Popescu Neveanu” şi povestesc despre 
multe evenimente frumoase care s-au păstrat, amintiri care au rămas. 
 Şcoala nu a fost ceva rău, din contră, a fost ceva ce nu se poate uita. Am concurat şi am 
câştigat la diferite sporturi, desene, muzică, au fost zile onomastice, serbări foarte frumoase... A 
fost o şcoală foarte frumoasă, o şcoală la care toţi merităm să învăţăm. 
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 A fost primul an, în clasa I-a, când pentru prima dată am concurat în cadrul unei 
festivităţi de Crăciun, la secţiunea de sorcove, la care am luat locul I. Am avut ceva experienţă de 
la grădiniţă, acolo am învăţat să decupez, să realizez colaje, să colorez frumos... Am fost foarte 
bucuros, foarte mulţi copii care m-au lăudat, profesorii m-au apreciat. Pot să spun că nu am avut 
emoţii deloc fiindcă am ştiu ce şi cum trebuie să fac. Sorcova, a fost un băţ pe care l-am ornat cu 
foarte multă hârtie, a fost foarte frumoasă, mulţi trandafiri, am vrut să fie ceva mai special decât 
ceilalţi care au împodobit băţul cu clopoţei; eu am realizat-o cu trandafiri, cu lalele, ceva mai 
sentimental.  
 Mergeam la competiţii sportive, la ciclism, cu bicicleta, şi aici am luat locul al II-lea şi o 
cupă care sunt şi acum în cancelaria din şcoala mea. 
 Au fost profesori foarte buni care au fost alături de noi, ne-au ajutat foarte mult la teme... 
cum ar fi doamna profesoară Nicolicin care a fost o profesoară foarte bună şi mulţi copii care 
placă de aici, ca şi mine, o păstrăm în sufletul nostru. ” 
 Endre Ivany: Am învăţat în această şcoală. Eu sunt din Gătaia şi mi-a plăcut foarte mult 
ceea ce am învăţat aici. Cel mai frumos a fost la banchet: am ascultat muzică, am jucat şi am 
dansat cu fetele, după aceea pe la jumătatea banchetului domnul de muzică a adus boxe şi un 
calculator şi a fost şi mai fain. Apoi au venit domnii profesori... Îmi pare rău că s-a terminat. 
 Cel mai mult m-a impresionat doamna profesoară Ştefania, a fost o profesoară bună, am 
învăţat multe lucruri frumoase de la dumneaei; ne asculta şi ne înţelegea, vorbeam, ne jucam cu 
doamna: puzzel, nu te supăra frate, remmy, şah... multe jocuri. 
 Făceam foarte multe dansuri populare, cu muzică de aici din Banat, iar colegii mei făceau 
„Balabucul”, adică un dans ţigănesc. Dansuri populare ne învăţa doamna Mihaela; am făcut 
foarte multe repetiţii ca să reuşim, aproape în fiecare zi făceam câte o repetiţie, mai greşeam, mai 
făceam bine.  
 Eu pictez foarte multe icoane, pot spune că mă pasionează să realizez şi acum icoane. Am 
pictat chiar şi în biserici. 
 F. Mogâldea: De doamna Katy îmi amintesc, aniversării cu nemţii care veneau la noi în 
şcoală, ne aduceau daruri, noi făceam spectacole, era frumos. 
 Haş Raluca: „Eu sunt din Orţişoara şi am învăţat în Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din municipiul Timişoara.  
 În primul rând o să-mi fie foarte dor de doamnele profesoare, de lucrurile frumoase pe care 
le-am petrecut aici în şcoală. Sinceră să fiu nu prea aş vrea să plec de aicea, este foarte frumos. 
Am făcut serbări pentru mame, de Crăciun, dansuri... 
 Nu pot uita, cel mai mult, colegii, domnii profesori şi lucrurile frumoase pe care le-am 
învăţat. 

    Rebus matematic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Două unghiuri care au suma măsurilor de 
1800 se numesc … 

2. Triunghiul cu un unghi drept este 
triunghiul... 

3. Dreapta perpendiculara pe un segment in 
mijlocul segmentului... 

4. Triunghiul cu toate laturile congruente 
este triunghiul... 

5. Laturile unui triunghi dreptunghic ce 
formează unghiul drept  se numesc... 

6. Latura opusa unghiului drept într-un triunghi dreptunghic se numeşte... 
7. Linia mijlocie a unui triunghi este... cu latura opusă. 
A-B: segmentul ce uneşte vârful triunghiului cu mijlocul laturii opuse se numeşte... 

prof. PETRUŢA VIORELIA, Şc. cu clasele I-VIII, Dudeştii Noi 
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Cu „Maratonul toleranţei” s-a încheiat 
proiectul „Fiecare este special”  
Activităţile organizate în cadrul proiectului „Fiecare este special” au 
luat sfârşit prin organizarea manifestării  „Maratonul toleranţei” de 
către colegii noştri de la Şcoala cu cls. I-VIII Liebling.  
 
 S-au jucat, au jucat piese de teatru şi au dansat jocuri ţigăneşti. Este vorba despre elevii 
de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara, Şcoala cu 

cls. I-VIII din Pişchia şi cei ai gazdelor noastre, 
anume cei de la Şcoala cu cls. I-VIII Liebling.  
 Iniţial, organizatorii au dorit organizarea 
unui adevărat maraton în aer liber dar vremea 
total defavorabilă,deşi era 1 Iunie, a silit 
organizatorii să organizeze alte activităţi.  
 Prima dată a fost vizitarea şcolii, apoi cu 
toţi ne-am adunat în sala de sport a  Şcolii cu 
cls. I-VIII Liebling unde ne-am distrat copios în 
urma unor concursuri organizate de profesorii 
implicaţi în proiect: culesul cartofilor, probe de 
gimnastică ritmică, etc. toţi elevii au fost 
aplaudaţi şi galeriile au strigat numele 
favoriţilor lor: „Ne-vea-nu”, „Lie-bling”, „Piş-chi-
a”. După susţinerea probelor sportive a avut loc 
un frumos spectacol prin care au fost remarcate 
calităţile actoriceşti deosebite ale elevilor de la 
Liebling. În alauzele spectatorilor, s-au susţinut 
mometele muzicale: dansurile ţigăneşti. Spre 
finalul spectacolului toţi elevii şi toate cadrele 
didactice participante, aşa cum s-a făcut şi în 
cazul manifestărilor „Împreună sărbătorim 
România” şi „Şcoala în cuvinte şi culori”, s-au 
prin în horă. 
 Acţiunea  „Maratonul toleranţei” a oferit 
tuturor copiilor participaţi , dar mai ales celor 
cu disabilități, posibilitatea de a-şi exprima 
valoarea, de a simți bucuria vieții, de a descoperi 
noi prieteni, de a conștientiza faptul că, în 
echipă, sunt la fel de puternici și valoroși ca 
ceilalți membri ai acesteia. Obiectivul general al 
proiectului constă în dezvoltarea spiritului de 
toleranţă față de copii cu disabilități prin 
integrarea lor în comunitatea școlară și socială, 
precum și valorizarea copiilor cu CES prin 
activități sportive. 
 Fiecare din școlile partenere, a participat 
la jocurile sportive cu un număr de 12 elevi, din 
care 6 elevi cu CES, 6 elevi fără CES. Turul 
prieteniei, tur de onoare pentru susţinerea 
copiilor cu CES , s-a desfăşurat sub deviza “ 
Unul pentru toți și toți pentru copii”. 
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Probele de concurs:  
 Semănatul și culesul  cartofilor:  Teren: curtea școlii se marchează cu o linie de 
plecare, iar din 10-15-20 m se desenează 4 cerculețe pentru fiecare echipă. Participanți: 
din cadrul fiecărei școli va participa un număr de 4 elevi, așezați în coloană câte unul, în 
spatele liniei de plecare Jocul începe la semnal: primul elev din fiecare echipă ia de jos 4 
pietricele reprezentând cartofii și le așează în cercuri, apoi se întoarce la coloana lui. 
Când ajunge în fața următorului elev , acesta aleargă și culege cartofii pe care îi aduce și 
îi predă următorului, până când aleargă toti elevii. Câștigă echipa care termină prima 
semănatul și culesul cartofilor. 
 Mingea la țintă: Teren: pe un perete se vor desena , cu creta cercuri concentrice , 
cel mai mare cu diametrul de 1,50, iar cel mai mic de 0,50. Cercurile vor fi notate cu 
cifre de 10 la 1. La 5m în fața fiecărui cerc se va trasa linia de aruncare. Participanți: din 
cadrul fiecărei școli va participa un număr de 6 elevi, așezați în coloană, în fața liniei de 
aruncare. Jocul începe la semnal: pe rând, elevii din fiecare echipă, execută o aruncare 
la țintă; se notează punctajul obținut de fiecare elev. Câștigă echipa care realizează cele 
mai multe puncte. 
 Ștafeta Teren: curtea școlii. Participanți: din cadrul fiecărei școli va participa un 
număr de 4 elevi, așezați în coloană la linia de plecare. Jocul începe la semnal: din 
fiecare echipă, primul elev va alerga printre jetoane până la jumătatea terenului bătând 
mingea în dribling, cu o singură mână.Așează mingea în cerc, aleargă înapoi. Următorul 
elev nu pleacă înainte de a  fi atins pe mâini de către coechipier. Acesta aleargă fără 
minge, ia mingea din interiorul cercului și aleargă  bătând mingea în dribling înapoi și o 
predă următorului. În cazul în care jucătorul scapă mingea sau va folosi ambele mâini la 
executarea driblingului, echipa va fi penalizată. Câștigă echipa care termină prima și are 
cele mai puține penalizări. 
  După ce am servit masa am mâncat dintr-un tort imens, realizat cu multă frişcă şi multe 
fructe care ne-a plăcut foarte mult. Apoi am mers să ne ridicăm premiile şi diplomele „Cavaleri ai 
toleranţei”. 
 Îi felicităm peorganizatori pentru frumosul eveniment şi le mulţumim pentru implicarea de 
care au dat dovadă. Aşteptăm cu nerăbdare tortul de anul viitor. 
  

Porumbeii, îi ador! 
 
 Animalele mele favorite sunt iepurii şi porumbeii. Cel mai mult mie îmi plac 
porumbeii pentru că sunt de rasă, au culori plăcute şi sunt simpatici. Pe mine mă 
fascinează că ei se deplasează în cerc, prin zbor. 

  Am un porumbel pe care abia îl ţin în 
braţe pentru că este mare şi are forţă multă în aripi, 
este puternic. El are pene colorate, alb spre gri, un 
cioc mare şi două nări ce par imense lângă cioc. Mai 
am un alt porumbel care are pene viu colorate, un cap 
mic şi o creastă în spatele capului de culoare albă. Ca 
să nu facă multă mizerie eu le-am pus un linoleu pe 
care îl curăţ la fiecare săptămână.     
  Eu aş fi bucuros să învăţ să dresez aceşti 
porumbei pentru concursuri unde ar putea câştiga 
premii şi cupe. 
 

elev MARIAN BURA 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR
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 Desenele animate nu reprezintă numai lumini, culoare, mişcare, fantezie, 
sunet. Creând dependenţă, formând un stil de viaţă, vizionarea lor ocupă un rol 
primordial în preocupările lor, al copiilor, cel mai frecvent ele grevând dezvoltarea 
personalităţii acestora, uneori cu accente psihopatoligice ce pot degenera în 
tulburări comportamentale evidente : irascibilitate, nervozitate, anxietate, 
depresie.  
 Alegerea personajelor preferate nu se face la întâmplare:  

1. rol compensator (copilul ce resimte sentimentul izolării va alege persoajele 
gaşcă, copilul plictist dar cu imaginaţie va alege eroi supranaturali...)  

2. şi/sau se regăseşte în personaj şi/sau îl are ca model (“Cub este ca mine, 
fără mamă”).  

 Sunt multe cazuri în care unul din doi fraţi se simte izolat de părinţi, 
considerând că vinovat pentru deficitul de atenţie al adulţilor este fratele său. 
Copilul va alege personaje de desene animate în care doi fraţi se bat, deci 
violenţa.  
 Orarul ocupaţional, ca urmare a dependenţei de vizionate a merialelor video 
animate, poate genera conflicte evidente între adulţi şi micuţi: refuză să se 
odihnească, să mănânce, să se pregătească pentru şcoală, şi chiar izolare socială. 
Un efect nefast asupra minorului ca urmare a vizionării excesive de producţie 
video animată se răsfrânge asupra repertoriului său lingvistic: fie asupra masei 
vocabularului folosit, fie asupra contextelor de utilizare. 
 Recomandările pentru adulţi vizează organizarea unui program de vizionare 
a programelor preferate prin negociere cu copiii, alegerea programului vizionat de 
comun acord, argumentarea persuasivă a alegerii, vizionarea materialelor alături 
de adultul responsabil de educarea copilului şi utilizarea programului vizionat ca 
recompensă pozitivă. 

prof. CORNELIU DRAGOMIR 
profesor itinerant şi de sprijin al  

C.Ş.E.I. “Paul Popescu Neveanu” din Timişoara 
pentru Şcoala cu cls. I-VIII Pişchia, Timiş  
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Scooby Doo, where are you? 
 Andrei Aniţei, din clasa a V-a B de la şcoala din Pişchia, şi-a propus să ne 
povestească despre un căţel muninat, Scooby Doo, care, împreună cu prietenii lui 
Fred, Shagy, Wilma, Delma şi Dephny, rezolvă nenumărate mistere. 

 
  Scooby Doo este un căţel fricos care 
împreună cu prietenii lui Shagy, Fred, Wilma, 
Dephny, cercetează misterele şi află adevărul. 
  Într-un episod ei au cercetat fantomele de 
ciocolată, vanilie şi căpşuni şi au rezolvat misterul 
precum adevăraţii detectivi. Ei cercetează locul 
unde sunt fantomele şi găsesc indicii ale faptelor 
rele.  
  De cele mai multe ori nu sunt fantome 
adevărate ci oameni care sperie lumea. 

elev ANDREI ANIŢEI, 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR   

 
Domnul Kat, extraterestrul familiei Burtenburger  

 Laurenţiu Jurcan ne va povesti în cele ce urmează cum o fetiţă de 
grădiniţă, Milli, a găsit în „Domnul Kat”, o pisică extraterestru, un bun camarad 
de joacă şi acceptat de familie ca un membru cu drepturi de pline. Personajul 
face parte din serialul de animaţie „Kid vs. Kat”. Băiatul, Cub, trăieşte cu 
sentimentul că Domnul Kat vrea să îi facă rău, astfel că el a coalizat cu prietenul 
său, Denis, pentru a se apăra de Dl. Kat . 

 
  Eu, voi povesti despre Domnul Kat şi 
Milli. Ei sunt prieteni şi se joacă împreună: 
ceaiul dansant, cu păpuşile, de-a familia, de-
a doctorii.  
  Domnul Kat este o pisică 
extraterestră, de culoare violet, ochi negrii şi 
mari, cu un suflet foarte rău. Milli este o fată 
urâtă care nu are mamă, cu ochelari, părul 
mare şi negru. Ea merge la grădiniţă. 
  Milli este foarte bună prietenă cu 
Domnişoara Munsson, care este bătrână, 
grasă şi rea, oprind jucăriile copiilor care, din 
greşeală, mai pică la ea în curte.  

elev LAURENŢIU JURCAN 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR   
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Bindi, fetiţa junglei 
 Andrei Zsigo, din clasa a V-a B de la şcoala din Pişchia, şi-a propus să ne 
povestească despre o fetiţă minunată, care iubeşte animalele. Compunerea a 
început-o cu domnul profesor de sprijin, la cabinet, şi a terminat-o în pauză.  
 Micuţa Bindi Irwin are o căsuţă în copac, un loc magic ascuns în mijlocul 
junglei, plin de animale minunate precum papagalul Ocker, iguana Peru, pitonul 
Blackie şi marsupialul Tonka. Ea este fetiţa lui Steve Irvin, binecunoscut 
telespectatorilor de pe „Animal Planet”, pentru explorările făcute de el în junglă.  
 

 
 
  „Bindi, fetiţa junglei”, este o 
fetiţă micuţă ca mine şi întâlneşte 
multe animale rănite. Cu ajutorul 
părinţilor le duce la medicul 
veterinar. El operează picioruşul rupt 
sau mânuţa fracturată iar când 
termină operaţia le trimite înapoi în 
junglă.  
 În episodul de ieri am văzut un 
crocodil bolnav pe care îl durea 
măseaua. Bindi l-a văzut iar cu 
ajutorul părinţilor l-au transportat 
cu un elicopter mare din America şi 
l-au dus la un stomatolog. Doctorul a 
spus părinţilor ei că a muşcat din 
hrană şi astfel şi-a rupt dintele.  
 

elev ANDREI ZSIGO 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR   

 
 
 

 
Bindi şi tătal ei, Steve,  
cunoscut ca „vânătorul de crocodili”. 
El a murit deoarece a fost muşcat 
de o pisică de mare 
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La furat de cireşe...  
   Entuziasmat de filmul regizoarei Elisabeta Bostan, ecranizare a cărţii 
„Amintiri din copilărie”, vizionat în cadrul orelor de parteneriat de Limba şi 
Literatura Română, Claudiu Ionel DEIAN a dorit să ne împărtăşească şi nouă 
experienţă sa la „furatul cireşelor”: 

  Era luna lui Mai când am fost şi eu la furat 
de cireşe. Mă pusese mama la măturat în târnaţ. 
Afară era vreme frumoasă, soarele scălda în lumină 
întreaga curte.  
  Eu mă plictisisem, astfel că am mers în 
grădină. Din gradină am sărit gardul, apoi m-am 
urcat în copac: te prinzi pe o creangă şi te caţeri pe 
trunchiul copacului. Am rupt crenguţe cu tot ce am 
apucat şi am adunat cireşele cu gura.  
  De-odată văd un moş ce mă întreabă:  
- Ce faci acolo măi copile? 
- Eu am venit la matale să mănânc cireşe. 
S-a dus la bunica să mă pârască că am furat cireşe 
şi că am rupt crenguţele de cireş. Bunica mea nu s-a 
supărat că am furat cireşele, ea m-a certat că am 
rupt crenguţele cireşului.2 

elev CLAUDIU IONEL DEIAN 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR   

Zack şi Cody 
Zack şi Cody sunt doi copii de 13 ani. Ei au ajuns la  hotelul Tipton  cu 

mama lor Carry care lucrează  pe post de  cântăreaţă.    
Ei, după ce au ajuns la hotelul Tipton au început să facă o groază de nebunii 
cum ar fi să se plimbe cu rolele prin hotel, să sperie clienţii şi altele. 

Marian Mozby  directorul hotelului incearcă să-i stapaneasca pe Zack şi 
Cody pentru că ei distrug hotelul şi gonesc clienţii.  

Într-un episod s-a întâmplat să fie un concurs de Miss în hotel. Ei doi au 
încercat să atragă una dintre concurente iar Cody a găsit fata perfectă pentru el. 
Dar fratele lui nu prea a fost norocos. 

 Cody  a   fost însă nevoit să se deghizeze într-o fată de 12 ani şi să-şi pună 
numele Tirisha pentru a câştiga banii concursului. 

Cody  aşa zis si Tirisha a ajuns în finala concursului chiar cu cea de care s-
a  îndrăgostit. 

La finalul concursului de Miss, Cody a pierdut concursul pentru că lui 
Zack  nu i-a plăcut ideea  ca fratele lui să renunţe la concurs pentru fata de care 
îi plăcea. Apoi fata de care îi plăcea lui Cody a câştigat concursul. 
Preferatul meu dintre cei doi este Zack pentru că el e tot timpul mai pus pe glume 
şi îl ia pe Cody peste picior. 

elev ROBERT ADORJAN,  
îndrumare, prof. CODRUŢA VANCI 

                                                 
2 Claudiu doreşte să dedice acest material bunicii lui care nu mai este printre noi. 
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Johny test 
 În  timpul  liber  când nu mai  am  lecţii  de  făcut  mă  uit  la  televizor. 

Printre programele  mele preferate  sunt  desenele  „Johny  Test”. 
Îmi  plac pentru că  sunt  amuzante  şi  mă  fac  să  râd. Johny   este un   băiat  
de zece ani  care   face  numai  prosti. Cel  mai  bun  prieten  al  lui  Johny este  
Ducky  şi  din  cauza  surorilor  lui  fac  numai  prostii  de  ale  lor. 
Hai  să  vă  povestesc  şi  vouă  de  câteva  dintre  acestea  :    

Mie mi-a  plăcut foarte mult episodul în care părinţii  lui  Johny  Test  îi  
spuneau  să  facă  baie  iar acesta nu voia. Atunci, ei au încercat o mulţime de 
modalităţi care să-l determine să facă baie. Niciuna n-a funcţionat însă. Johny 
nu voia să facă baie pentru că îşi dorea o piscină distractivă pentru prietenul lui 
Ducky. Aşa a obţinut-o. 
Apoi  mi-a  plăcut episodul  când  o  intrat  într-un  joc  video ca să descifreze 
codurile şi să treacă de toate nivelele, dar a rămas blocat acolo până l-au scos 
surorile lui.  
 Mie îmi place de Johny pentru că este un băieţel de vârsta mea, foarte isteţ 
care se distrează mult. Mi-ar plăcea să am şi eu o zi ca a lui. 
         Uitaţi-vă  şi  voi  la  desenele  acestea  că  sunt  amuzante  şi  o  să  vă  
placă. 

elev RĂZVAN GLADUN 
îndrumare, prof. CODRUŢA VANCI   

 

SSppoorrttaaccuuss,,  ŞŞtteeffaanniiaa  şş ii  RRoobbbbyy  PPuuttrreezziittuu  
llooccuuiieesscc  îînn  „„OOrrăăşşeelluull  lleenneeşş””  

 Personajele mele favorite sunt Robby Putrezitul, Sportacus şi Ştefania 
din serialul de desene animate „Orăşelul leneş”. 
 Robby Putrezitu îi urmăreşte şi îi sperie pe copii. El se deghizează în 
monstru, dragon, maimuţă, copil mic, poştaş şi primar. Fură copiilor 
mere, banane, struguri şi morcovi. Robby Purezitu este brunet, are ochii 
albaştrii şi este răufăcător. Este îmbrăcat într-un costum albastru cu 
roşu. Are o minge care râde şi cu care îl trezeşte mereu pe Sportacus. 
 Sportacus este eroul. El este bun, se joacă, învaţă şi îi salvează pe 
copii. Face multe scheme: roata ţiganului, se dă peste cap, face flotări şi 
stă în mâini. Este un bun sportiv: joacă baschet, fotbal, tenis, şi toate 
celelalte sporturi din lume. Dacă cineva este în pericol, Sportacus zboară 
cu avionul (planorul) coboară pe o scară, cheamă skaybordul cu perină şi 
îi salvează pe toţi. Mănâncă multe mere pe care le numeşte „bomboane 
sport”. 
 Ştefania este o cântăreaţă frumoasă, are părul roz şi se joacă cu copiii. 
Ei este prietena lui Sportacus.  
 Eu îmi doresc să devin un mare sportiv, la fel ca Sportacus.  

elev LAURENŢIU COSMIN KOCSIS 
îndrumare, prof. LIGIA MIHAELA NEŞCU   

 
 

e. 
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Retorica amintirilor  
în lumea ignoranţei  

„Nu îmi vorbiţi despre amărăciunea maturităţii şi a bătrâneţii... şi un 
băiat o poate simţi şi mai mult încă de atunci de când asupra 
sufletului lui tânăr a căzut mucegaiul: a învăţat de tânăr să 
gândească mult şi temeinic”3 

 
 Milioane de oameni, altădată afundaţi în întunericul 
ignoranţei, cunosc răsturnări fundamentale în existenţa lor. 
Astfel, devin conştienţi de demnitatea lor umană, de drepturi 
şi îndatoriri pe care nici nu şi le închipuiau. Au datoria de a 
trăi, de a trăi din plin şi de a se mulţumi cu puţinul pe care îl 
au, fie el frumos sau urât.  
 Dacă voieşti să cunoşti lucrurile, priveşte-le de 
aproape, dacă vrei să îţi placă priveşte-le de departe, căci 
sigur vei simţi ceva aparte: trăieşti frumuseţea de a trăi.  
 În această „carte” a vieţii, oamenii sunt cele mai 
dureroase rânduri pe care le-am subliniat. Un om fără 
amintiri e ca un cimitir în care numele morţilor lipsesc de pe 
cruci. Fi recunoscător că trăieşti. Poate o bucată de 
marmură cu numele tău va schimba faptul că trăieşti.  
 Viaţa cu adevărat trăită este în trecut sau în viitor, 
prezentul... este un interludiu; straniu interludiu la care 
recurgem în trecut sau în viitor să ne slujească drept 
mărturie în faţa morţii că trăim. Sărmană moarte veşnică şi 
egoistă... nici măcar nu poţi stârni compasiune pentru că iriţi 
şi stârneşti sentimentele noastre. În zadar îţi arăţi colţii 
încercând să bagi spaima în noi.  
 Timpul va vindeca rănile provocate de tine şi îi suntem 
profund recunoscători .          

elev DARIUS MIHAI VLAICU 
O posibilă „recenzie” literar-psihopedagogică...  
 Prima impresie după lectura acestui materialul, numit iniţial „Re voluţia minţii”: autorul său, creativ, cu 
imaginaţie, elev cu performanţe şcolare notabile, spirit analitic şi dezvoltată capacitate de sinteză, cu o bună abilitate de 
exprimare în scris dacă este stimulat în acest sens, aparent superficial, profund, cu răzvrătiri şi frământări în comunicarea 
interpersonală şi conduită, îşi găseşte cuvintele potrivite pentru a exprima ceea ce simte, le alege cu atenţie şi le ordonează 
raţional logico-matematic. Atât în materialul de faţă cât şi în cele anterioare exprimă experienţe de viaţă cotidiană în 
reflexia trăirilor sale. Şi-a construit un automatism mental de a spera la bine, de a gândi pozitiv, utilizând un limbaj 
dezvoltat, matur/cu aspiraţii spre maturitate. Se poate observa în ceea ce scrie modul cum se raportează la viaţă, la 
ceilalţi, cum se percepe pe sine însuşi şi cum îi etichetează pe cei din jurul său, ancorând discret atitudinea, critica... 
 Din punct de vedere literar, elevul din ult ima bancă din ultima clasă a şcolii d in satul de pe malul Beregsăului 
nu face abuz de cunoştinţele sale din domeniul teoriei literare (comparaţii, enumeraţii, hiperbolizări...) dar accentuează 
nuanţe semantice în construcţii lexicale ingenios plămădite în corpul textului, ceea ce marchează frumoase experienţe de 
lectură. 
 În fapt, textele sale, neplagiate, nu relevă nimic altce va decât frământările unui copil aflat la pubertate, 
căutându-şi o identitate pe nebănuitele trepte spre adolescenţă.    prof. CORNELIU DRAGOMIR 

                                                 
3 Herman Melville, scriitor  
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Întrebări oarecum sucite şi răspunsuri potrivite...  
Drept, înalt şi subţirel 
Cu veşmânt din lemn pe el 
Are vârful de cărbune 
Pe hârtie multe spune 
[creionul] 
 
Când nu e zăpadă 
Doarme în ogradă 
Dar când ninge-afară 
Cu copii zboară 
[sania]  

 
Stă în apă pân’ la brâu  
Şi ne trece peste râu 
[podul] 
 
Am un copac cu 12 ramuri 
În fiecare ramură câte patru cuiburi 
Şi în fiecare cuib câte şapte ouă. 
Cum mă cheamă? 
[anul]  

culese de elev LAURENŢIU JURCAN 
îndrumare, prof. CORNELIU DRAGOMIR 

 

Naşterea creştinismului,  
între credinţă şi istorie 
 A vorbi despre creştinism înseamnă, mai întâi, să definim termenul de 
„creştinism” şi „a încreştina”. Creştinul, persoană care a primit Taina Botezului, crede în 
Îisus Hristos şi urmează învăţăturile sale. A încreştina înseamnă a boteza pe cineva în 
numele Sfintei Taine. 
 Formarea poporului român şi a limbii române este una dintre problemele 
fundamentale al istoriei românilor. Înţelegerea ei înseamnă cunoaşterea răspunsurilor la 
întrebările „Când, unde şi cum s-a format poporul şi limba română?” Când?- formarea 
românilor ca popor s-a desfăşurat într-o perioadă de timp îndelungată, de sute de ani. A 
început odată cu stăpânirea romană asupra teritoriilor locuite de geto-daci şi s-a 
înfăptuit prin actul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.  Cum?- poporul român s-a 
format prin contopirea popoarelor dacice cu populaţiile de romani aduşi de administraţia 
nou venită în urma cuceririi Daciei, devenită ulterior provincie romană. Aceştia au 
convieţuit în timpul stăpânirii romane dar şi după aceea. Daco-romanilor li s-au adăugat 
migratorii care neavând un loc stabil (fiind în căutare de păşuni pentru turme şi de prăzi 
bogate) au trecut şi pe teritoriul actualei noastre ţări. Dintre aceştia, grupuri de goţi, 
huni şi slavi s-au stabilit aici. Vorbind despre creştinism este necesar să vorbim despre 
procesul de romanizare prin care geto-dacii şi-au însuşit obiceiurile, modurile de viaţă şi 
limba latină. convieţuind împreună, dacii ş romanii au luat unii de la alţii ceea ce era 
mai bun şi mai valoros, astfel s-a format o populaţie şi o cultură nouă, predominant 
romană care a stat la baza formării poporului şi a limbii române. Unde?- poporul român 
s-a format, aproximativ,  pe teritoriul de azi al României: spaţiul carpato – danubiano - 
pontic. Acest fapt este atestat de numeroasele descoperiri arheologice care aduc şi dovezi 
incontestabile privind convieţuirea neîntreruptă pe aceste meleaguri. 
 De remarcat faptul că pe teritoriul ţării noastre, mai exact în Dobrogea, şi-a 
desfăşurat activitatea „cel dintâi chemat”, Apostolul Andrei, care a încreştinat poporul 
român, pentru acesta fiind numit „Apostolul românilor”. 

texte culese de elev CLAUDIU IONEL DEIAN 
îndrumare, asistent maternal LUCIA IRINA LITSCH



Anul al II-lea, Numărul 5 
Semestrul II, anul şcolar 2009- 2010 pagina 24 

GGâânndduurrii,,  cciinn’’  ssăă  llee  mmaaii  şşttiiee,,    
ddeegghhiizzaattee--nn  ppooeezziiee  

  Abel este elev în clasa a VII-a B la şcoala din Pişchia- un copil deosebit. 
Fiecare oră de sprijin, mai ales în semestrul II al acestui an, a început prin 
prezentarea unei poezii compuse de el. Interesul pentru această specie literară 
este deosebit, cu atât mai mult cu cât în versurile sale surprinde frământările 
pubertăţii, drumul spre adolescenţă, salutul de bun rămas al copilăriei cu 
întregului său alai, satul în care trăieşte, lumea sa interioară şi propriile reflecţii 
ale percepţiilor lumii exterioare..  
 Este un copil cu performanţe deosebite, prin muncă a dovedit că anatemele 
şi etichetările instituţionale nu sunt un impedimente ale vieţii de zi cu zi. 

 prof. CORNELIU DRAGOMIR 
 
Copilărie, în 
fapt de 
seară... 
O, copilărie dulce 
Oare und’ te-oi fi 
pierdut 
Şi mi-e dor, neîncetat 
Să te regăsesc odat’ 
 
Pe dealuri eu mă 
jucam 
Grijă nu aveam  
În hohote de răs 
Şi de trist, am plâns 
 
Parcă te-am pierdut în 
zare 
Poate chiar că mi se 
pare 
Poate-ai fi chiar lângă 
mine 
Şi nu ştiu nimic de 
tine 
 

 
 

Croitorul... 
 
Sunt foarte sărac  
D’am aţă şi ac  
Şi ştiu să cos 
Şi pe faţă şi pe dos 
 
Sunt un croitor vestit 
Nimeni nu-i mai iscusit 
Pentru că eu ştiu să cos 
Şi pe faţă şi pe dos 
 
Şapte pantaloni eu cos 
Şi pe faţă şi pe dos 
Că eu sunt un meşter 
mare 
Cos pe frig şi pe ninsoare  
 
Un trifoi în patru foi 
Vreau să-l care şapte boi 
Ca să-ţi fac o haină nouă 
Să-ţi ţină pe timp de rouă 
Că eu ştiu să cos 
Şi pe faţă şi pe dos... 
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Tăcut, trecutul României 
 
 
Din vremuri eu am auzit 
Românii cât au chinuit 
Şi cât sânge s-a vărsat 
Până ce au triumfat 
 
O, tu Românie! 
Pământul glorie să-ţi fie 
Und’ să-ţi ridici cu fruntea sus 
Înfrângerea oştirilor păgâne 
 
Şi-au luptat neîncetat 
Nici o clipă nu au stat 
Pentru ţara noastră... 
Să avem români o casă! 
 
Cu suliţa în mână şi cu steagul sus 
S-au luptat cu oştile de la apus 
Ei nu ştiau ce i-a lovit  
Şi-n luptă dreaptă au pierit 
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Expresii şi proverbe religioase: 
«Pământul, aşternutul picioarelor Lui» 
 Sfânta Tradiţie ne spune că de mult, înainte de Hristos, 
Dumnezeu se preumbla pe pământ pentru a le asculta 
oamenilor păsurile şi chiar în Sfânta Scriptura găsim în Vechiul 
Testament arătarea lui Dumnezeu pe pământ părintelui 
Avraam : ,,Iar când era Avraam de nouazeci şi noua de ani, i S-
a arătat Domnul şi i-a zis : Eu sunt Dumnezeu Cel 
Atotputernic…,, (Facere 17,1) şi ,,Apoi Domnul S-a arătat iarăşi 
lui Avraam la stejarul Mamvri…,, (Facere 18 ;1-2). Pământul şi 
întregul cosmos a fost afectat grav după căderea lui Adam, cum 
întregul univers este afectat de faptele omenirii. Potopul a 
nimicit lumea veche, începând apoi alta nouă de la Noe, dar şi 
după aceea oamenii îndepărtându-se tot mai mult de 
Dumnezeu au căzut şi mai adânc în păcat. Toata făptura a fost 
supusă deşertăciunii, stricăciunii, aşteptând izbăvirea din robia 
păcatului. 
        Si cine putea să ne izbăvească, decât Fiul lui Dumnezeu 
Iisus Hristos, ne-a răscumpărat prin jertfa Lui, fii după har ai 
lui Dumnezeu şi moştenitori ai Lui. Prin jertfa şi prin sângele 
Lui Hristos oamenii au fost împăcaţi cu Dumnezeu, readucând 
armonia dintre pământ şi oameni, împăcând totodată pământul 
cu cerul, aceasta fiind 
opera Lui Hristos pentru care a venit în lume. ,,Şi printr-Însul 
toate cu Sine să se împace, fie cele de pe pământ, fie cele din 
ceruri, făcând pace prin El, prin sângele Crucii Sale,, (Coloseni 
1,20) căci aşa au cântat până şi îngerii la Naşterea 
Mântuitorului şi Împăciuitorului: ,, Slavă întru cei de sus Lui 
Dumnezeu şi pe pământ pace, intru oameni bună voire !,,(Luca 
2,14). Din clipa aceea pământul devine şi locul de naştere şi de 
activitate al Mântuitorului Iisus Hristos sau aşternut picioarelor 
Lui, ca Fiu al lui Dumnezeu şi în acelaşi timp Dumnezeu, 
întrupat şi devenit şi Fiul Omului, căruia Tatăl Sau I-a dat 
toată puterea în cer şi pe pământ. ,,Şi apropiindu-Se Iisus, le-a 
vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toata puterea, in cer si pe 
pământ.,,(Matei 28,18). Această putere o exercită Mântuitorul 
asupra naturii şi oamenilor, iertându-le păcatele, tămăduindu-
le bolile .,,Iar ca să ştiţi că Fiul Omului are pe pământ putere să 
ierte păcatele, a zis slăbănogului :Ţie iţi zic: Scoală-te, ia patul 
tău şi mergi la casa ta.,, (Luca 5,24) înviind morţii si alungând 
demonii din cei posedaţi: ,,…Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a 
ridicat mortul şi a început să vorbească…,, (Luca 7,14-15) ,,Şi a 
tămăduit pe mulţi care pătimeau de felurite bolii şi demoni 
mulţi a alungat…,,(Marcu 1,34). I-a învăţat cum să trăiască 
duhovniceşte, slăvind numele lui Dumnezeu şi i-a învăţat să se 
roage Tatălui Ceresc :  
,,…vie impărpţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi 
pe pământ.,, (Matei 6,10).                                

prof. AURICA RUEN 
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Comedia latină, 
patrimoniu mondial(I) 

 Comedia în Epoca Republicană, se remarcă prin autori ca 
Terentius Afer şi Titus Maccius Plautus, prin care literatura latină 
pătrunde în patrimoniul literaturii universale. 
 
Comediile lui Titus Maccius Plautus 

 Comediile lui Plautus, apar în epoca republicană, epocă de glorie a 
comediei latine. 
  Umorul plautin era uneori grosolan şi trivial, rustic. Plautus tratează 
aspecte comice ale vieţii ; cu un mare succes la public. Plautus este prin 
excelenţă un autor popular; un vânător de succese la public.Aceste 
comedii sunt rodul unei mixtiuni între comedia greacă nouă şi atelanele 
populare. Atelanele erau comedii cu personaje fixe, comedii populare şi 
sunt strămoaşele comediei dell’arte (Italia – perioada Renaşterii). Atelanele 
erau farse populare, jucate cu măşti şi luau în derâdere viciile umane: 
lăcomia, prostia, avariţia, îngustimea de spirit.  
 Personajele atelanelor erau: 
- bucco=un mâncăcios îngâmfat, lacom, flecar 
- dossemus= personaj lacom , îngâmfat, cocoşatul  
- maccus = personaj prost şi îngâmfat, beţiv 
- papus =bătrân vanitos, tras pe sfoară de toţi ( avar şi desfrânat ).                                                   
Plautus se inspiră din aceste comedii populare, cu umor gros, popular, 
rustic; grosolan,nu odată obscen.                                                                                                                    
 Părţile comediei :                                                                                               
Prologul – introduce spectatorul în piesă – prezintă personajele                                                              
Corpul comediei – subiectul propriu-zis                                                                                            
Epilogul – deznodământul – un sfârşit fericit ( intriga de dragoste , 
realizarea visurilor tinerilor ).  
 De remarcat este faptul că în multe comedii erau intercalate pasaje 
muzicale prin care actorii îşi exprimau mai bine mesajele sau explicau pur 
şi simplu ce avea să se întâmple în actul următor ;astăzi aceste pasaje 
lirice s-au pierdut din păcate diminuând valoarea comediilor. 
 Situaţiile, personajele, locul acţiunii sunt din lumea greacă ( inspiraţia); 
toate pe un fundal tipic roman: viaţa din for; personaje latine, lumea 
romană în general; o atmosferă tipic romană. 
 Câteva caracteristici ale comediei lui Palutus sunt: contamination (adică 
influenţa greacă care caracterizează  opera sa), imbrolio (adică  
improvizaţia: elemente latine pe fundal grec), captatio benevolentiae (adică 
–câştigarea bunăvoinţei publicului). Plautus este un negustor de comedii, 
el nu caută altceva decât să placă publicului,să-l facă să râdă cu poftă de 
viaţă. 
 Qui pro quo-ul- apare în comedia Amphitrio (dialogul  Sosia- Mercur). 
Scavul nătâng, Sosia, dus de nas de zeul Mercur, care i-a împrumutat 
chipul făcând în numele lui nenumărate năzbâtii , ajunge să nu mai ştie 
cine este el :Sosia sau Mercur însuşi ,stârnind râsul ascultătorilor. 
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 Personajele plautine sunt sclavul, parazitul, bătrânii, matroanele, curtezenele şi 
neguţătorul de sclavi. Sclavul, viclean şi isteţ, îşi ia în batjocură stăpânul. El este personajul 
central al comediilor sale, în jurul său se învârte întreaga acţiune a piesei, trezeşte simpatia 
publicului, îşi trage pe sfoară stăpânul (exemplu: în comedia “Pseudolus”- pe Ballio- 
negustorul de sclavi). Parazitul, militarul fanfaron (lăudăros) este un personajcare în piesa 
“Miles gloriosus“ este de-a dreptul mincinos, se laudă cu fapte de arme pe care nu le-a 
săvârşit niciodată, se dă drept protejatul zeiţei Venus. Bătrânii sunt prezentaţi ca fiind săraci 
de minte, senili, căzuţi în senilitate, prea devreme, traşi pe sfoară de sclavi, avari, lacomi, 
ridicoli, îndrăgostiţi la bătrâneţe de fete tinere. Matroanele sunt rele de gură, clevetitoare, 
care chiar şi atunci când sunt cinstite, soţii lor vor să scape de ele- o singură excepţie 
Alcmena, din piesa ”Amphitrio” imagine a dragostei şi fidelităţii conjugale. Curtezanele venale 
îşi oferă serviciile contra unor sume de bani, destrăbălate. Neguţătorul de sclavi ( sclave ) 
atrage atenţia prin venalitatea acestuia, perfidia personajului, lipsa de caracter, de scrupule; 
traşi pe sfoară de sclavi.                                            
 Ideile light – motiv, care apar în toate piesele lui Plautus sunt: ideea Dragostei (se râde 
de personajele senile -pasiunile senile-, îndrăgostite la bătrâneţe, dragoste care învinge 
venalitatea negustorului de sclave), triumful binelui asupra răului, idealul moral al pieselor 
sale (să nu faci rău ; pentru ca să nu ţi se facă ţie), materialismul în pieselor  lui Plautus 
(banul joacă rolul principal în aceste comedii ; apoi conflictele amoroase,  curtezanele care 
solicită bani ptr. serviciile prestate, răscumpărarea libertăţii fetelor cinstite contra unei sume 
de bani :”Pseudolus”( de exemplu). 
 Limbajul folosit este latina populară, vulgară, stilul este puţin elevat. Putem vorbi de 
un “Sermo rusticus”, vulgaris” . 
 Comediii plautine: Casa cu stafii “Mostellaria”, Odgonul “Rudens”, Cartaginezul 
“Poenulus”, Cutia cu jucarii ”Cistellaria“, Epidicus ”Epidicus” (nume de sclav), 
Persanul”Persa”, Bacchidele’’Bacchides”, Captivii”Captivi”, Militarul fanfaron “Miles 
gloriosus”, Negustorul de sclavi ”Mercator”, Amphitrio ”Amphitrio”, Casina “Casina”, Trei bani 
“Trimmunus”, Truculentus”Truculentus” (nume de sclav), Gărgariţa”Curculio”, 
Pseudolus”Pseudolus”- Mincinosul, Stichus “Stichus”( nume de sclav), Comedia 
măgarilor”Asinaria” 

Tonuri şi dictonuri latineşti 
 Aquila non capit muscam  - Vulturul nu prinde muşte. 
 Homo ornat locum, non hominem locus – Omul 
înfrumuseţează locul , nu locul pe om .  
 Philosophum non facit barba – Nu barba îl face pe 
filozof. 
 Vulpes pilum mutat , non mentem – Vulpea îşi schimbă 
părul  , nu şi năravul. 
 Verae amicitiae aeternae sunt – Prietenii adevăraţi sunt 
veşnici. 
 Labor omnia vincit improbus – Munca stăruitoare 
învinge totul.  
 Fiat iustitia pereat mundus !– Să se facă dreptate chiar 
de-ar muri lumea .  
 Ante victoriam ne canas triumphum – Nu se cântă 
triumful înainte de victorie .  
 Finis coronat opus – Sfârşitul încununează opera .  
pagini realizate de prof. AIDA FLORENŢA POPESCU 
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Manifestări incluse în «Agenda 
manifestărilor cultural-artistice şi 
sportive» a Judeţului Timiş, 2010 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 31/ 30.03.2010 s-a decis includerea/finanţarea 
unei serii întregi de activităţi organizate de CŞEI PP Neveanu Timişoara şi Şcoala cu cls. 
I-VIII Pişchia.  
 
Nr. 
Crt. 

Denumirea manifestării 
culturale 

Perioada de 
desfăşurare 

Organizatori 

1 Editarea lucrării „Elevul cu cerinţe 
educative speciale” 

Trimestrul IV, 2010 
Consiliul Judeţean Timiş  
C.C.A.J. Timiş 
C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 

2 „Şi eu exist, sunt ca tine” Semestrul I, 2010 
Consiliul Judeţean Timiş  
C.C.A.J. Timiş 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  
C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 

3 Tradiţii şi obiceiuri de iarnă la 
români Decembrie 2010 

Consiliul Judeţean Timiş  
C.C.A.J. Timiş 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  
C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 

4 Împreună, fiecare este special Iunie 2010 
Consiliul Judeţean Timiş  
C.C.A.J. Timiş 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  
C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 

5 Împreună sărbătorim România Ianuarie 2010 
Consiliul Judeţean Timiş  
C.C.A.J. T imiş 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  
C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 

6 Şcoala în cuvinte şi culori Iunie 2010 
Consiliul Judeţean Timiş  
C.C.A.J. Timiş 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  
C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 

7 Iarna - ferestre deschise spre 
sufletul copiilor 

Noiembrie- 
Decembrie 2010 

Consiliul Judeţean Timiş  
C.C.A.J. Timiş 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  
C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 

8 Paştele în culori Aprilie 2010 
Consiliul Judeţean Timiş 
C.C.A.J. Timiş 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  
C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 

9 Mărţişorul - simbol românesc Martie 2010 
Consiliul Judeţean Timiş  
C.C.A.J. Timiş 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  
C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 

10 Îngerii mediului Semestrul I, 2010 
Consiliul Judeţean Timiş  
C.C.A.J. Timiş 
I Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  
Şcoala cu cls. I-IV Murani, com.Pişchia  

11 Anotimpurile Semestrul I, 2010 
Consiliul Judeţean Timiş  
C.C.A.J. Timiş 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş 
Şcoala cu cls. I-IV Murani, com.Pişchia 

12 Zi de sărbătoare Semestrul I, 2010 
Consiliul Judeţean Timiş  
C.C.A.J. Timiş 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  
Şcoala cu cls. I-IV Murani, com.Pişchia 

12 De ziua mamei Martie 2010 
Consiliul Judeţean Timiş  
C.C.A.J. Timiş 
I Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  
Şcoala cu cls. I-IV, Bencecu de Jos, Pişchia 

13 2 mâini dibace Semestrul I, 2010 
Consiliul Judeţean Timiş  
C.C.A.J. Timiş 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 

14 Maratonul toleranţei Iunie 2010 
Consiliul Judeţean Timiş  
C.C.A.J. Timiş 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş  
Şcoala cu cls. I-VIII, Liebling 
C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 
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eeeccchhhiiipppaaa   îîîmmmppprrreeeuuunnnăăă   
CCCeeennntttrrruuulll   ŞŞŞcccooolllaaarrr   pppeeennntttrrruuu   EEEddduuucccaaaţţţiiieee   IIInnnlllcccuuuzzziiivvvăăă   „„„PPPaaauuulll   PPPooopppeeessscccuuu---NNNeeevvveeeaaannnuuu”””,,,    TTTiiimmmiiişşşoooaaarrraaa   

ŞŞŞcccoooaaalllaaa   cccuuu   ccclllsss...    III---VVVIIIIIIIII,,,    cccooommmuuunnnaaa   PPPiiişşşccchhhiiiaaa   
 

Bordul echipei: 
prof. Doina PĂŞCUŢĂ,  
director,  
C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu” Timişoara 

prof. Daniela POPESCU,  
director,  
Şcoala cu cls. I-VIII, Pişchia 

prof. Mioara NOVAC,  
director adjunct  
C.Ş.E.I. „P.P. Neveanu, Timişoara 

prof. Corneliu DRAGOMIR,  
profesor coordonator proiect 
C.S.E.I. „P.P. Neveanu”, Timişoara 
 

Au îndrumat elevi: 
 prof. Mihaela BLOANCĂ 
 prof. Corneliu DRAGOMIR 
 prof. Ligia Mihaela NEŞCU 
 prof. Mioara NOVAC 
 prof. Codruţa VANCI 

Au colaborat: 
 Elevii:   
 Andrei ANIŢEI 
 Marian BURA 
 Robert ADORJAN 
 Abel BURLEANU 
 Claudiu Ionel DEIAN 
 Emanuela GAIŢĂ 
 Răzvan GLODUN 
 Slaviţa LEAHU 
 Nicuşor LEAHU 
 Răzvan NICOLIN 
 Laurenţiu JURCAN 
 Alexandra MÂNDREAN  
 Laurenţiu Cosmin KOCSIS 
 Mihai Darius VLAICU 
 Andrei ZSIGO 
 Cadrele didactice:  
 ed. Olimpia GAVRILĂ  
 prof. Aida POPESCU  
 prof. Aurica RUEN 
 prof. Cristina Raluca SLAVIŢA  
 prof. Petruţa VIORELIA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Timiş prin 
Agenda manifestărilor cultural - astistice şi sportive a judeţului Timiş, 2010 

 
 
 

http://ppneveanu.scoli.edu.ro/revista-scolii.html 
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