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M-am gȃndit serios înainte să scriu acest articol şi asta pentru ca el va 

deschide cel de-al patru-lea număr al revistei şi primul care se editează şi 

tipăreşte integral în şcoala noastră. 

Cu cȃt reflectam mai mult cu atȃt gȃndul îmi zbura la performanţele 

realizate de elevii noştri în această frumoasă primăvară a anului 2015. Să ai o 

menţiune la olimpiadele naţionale, doua premii doi la fazele zonale , să ai trei 

premii I, doua II , 5 mentiuni şi două premii speciale la fazele judetene ale  

olimpiadelor scolare,  iată o “recoltă” pe care fiecare director o visează. 

Dincolo de enumerarea seacă a rezultatelor stă însă ceva mult mai de preţ, 

stă ataşamentul acestor minunaţi copii pentru şcoala lor, stă dorinţa de a fi mai 

buni, de a face performanţă şi de a duce numele comunei noastre în cele mai 

neaşteptate colţuri ale ţării. 

Iar peste tot ce am scris pȃnă aici mai există ceva: este dorinţa cadrelor 

didactice de a ridica performanţele copiilor cȃt mai sus. Ei profesorii, oamenii din 

umbra acestor performanţe, nu aşteaptă nici o recompensă materială, pentru că nu 

au primit-o niciodată, dar aşteaptă recunoştinţa şi respectul nostru al colegilor al 

comunităţii şcolare şi extraşcolare. 

Aşadar tuturor profesorilor care au obţinut cu elevii lor performanţe 

pentru şcoala noastră  le dăruiesc ce pot eu mai de preţ în acest moment: respectul 

şi dragostea mea 

 

Director, 

Prof. MINCU FLOREA 

DESPRE  PERFORMANŢĂ CU 
RESPECT ŞI DRAGOSTE 

        Publicaţia este realizată în 

cadrul proiectului ZEP în 

parteneriat cu UNICEF şi ISE prin 

implementarea micrograntului   

“Reporter pentru şcoala 
mea” 

DIN SUMAR: 

• Un salt în timp 

• Minunata “Lume a 

Olimpiadelor și 

Concursurilor” 

• Impresiile unui părinte 

• Cu ei ne mândrim 

• Avem un model de 

urmat! 

• Prima inspecţie la 

matematică 

• Călătoria spre nicăieri 

• La teatrul “Toma 

Caragiu” 

• “Micul veneţian” 

• Ziua eroilor-Inaltarea 

Domnului 

• In amintirea eroilor 

• Ansamblul “Roşioara” 

• “Garofiţele” Domnului 

Chiru Constantin, pe 

drumul tradiţiei 

• Concurs la biologie 
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O SAPTAMANA IN O SAPTAMANA IN O SAPTAMANA IN O SAPTAMANA IN 

IMAGINI !IMAGINI !IMAGINI !IMAGINI !    

LOTUL DE OLIMPICI NATIONALI AI JUDETULUI LOTUL DE OLIMPICI NATIONALI AI JUDETULUI LOTUL DE OLIMPICI NATIONALI AI JUDETULUI LOTUL DE OLIMPICI NATIONALI AI JUDETULUI 

PRAHOVA PRAHOVA PRAHOVA PRAHOVA     

    EDUCATIE TEHNOLOGICAEDUCATIE TEHNOLOGICAEDUCATIE TEHNOLOGICAEDUCATIE TEHNOLOGICA    

HUNEDOARA 2015HUNEDOARA 2015HUNEDOARA 2015HUNEDOARA 2015    
• Haralambie Maria-Alexandra 

• Dorobantu George Alexandru 

• Chivu Andreea 

• Popa Ioan Laurentiu 

 

Profesor Juganaru Violeta 



Şi totuşi, Filipeştii de Târg  

  

“........m-am trezit la Sângeru cu un mănunchi frumos 

de copii școlari, însoțiți de dascălii lor și de câteva mame, toți coborâți 

în rânduială dintr-un uriaș autocar. Nu

Muzeul Pietrei, școli. Sunt din Filipeștii de Târg, acolo unde postelnicul Constantin 

Cantacuzino ridica, pe la anii 1600 

clădiri de odinioară într-o revistă a 

vizitat Muzeul Pietrei, cu mine ghid, iar câ

școlare, m-au somat la un interviu, am primit ozonul în piept al unei genera

instruite, nu în buricul Capitalei, ci la Filipe

ambițioase. Am pe masă, în clipa în care scriu ac

copii, dintr-un fel de papură, un șervețel de lână cât un lat de palmă, împletit la orele practice 

și revista lor, bine clădită și gândită, ilustrată adecvat, și pe care mi le

de copii care au lumină, multă lumină în ochi. Asociez aceaste portrete desprinse din 

candorile lui Luchian și Grigorescu, care au revărsat bucurie peste împietritele sculpturi ale 

curții mele, cu știrea transmisă concomitent de colegii de la AMPress legată de un ol

român din Bistrița pe care se bat trei dintre cele mai mari universități americane. Splendid. 

Grozav ar fi să ne batem noi pentru copiii no

școli gimnaziale din Filipeștii de Târg. 

delicată doamnă profesoară Violeta Jugănaru. A fost nu o lec

magică a țăranilor români, ținută de mine, ci de un dialog aproape academic cu niște gâgâlici 

curioase și foc de deștepte. Felicitări pentru ogorul școlar mănos pe care

pedagogic într-un sat prahovean ne

ochii domniilor voastre vă va aduce, în timp, un decont sufletesc rar 

din dezlânatele noastre școli n-au acces 

Doamne, într-o lume care se scufundă, Filipe

de Târg, ca un portret al speranței!”

(Articol preluat de pe

 

) 

 

 

Semnat,  

Poetul Lucian Avramescu   

    

am trezit la Sângeru cu un mănunchi frumos și primăvăratic 

școlari, însoțiți de dascălii lor și de câteva mame, toți coborâți 

ș autocar. Nu-i prima dată când primesc, la 

școli. Sunt din Filipeștii de Târg, acolo unde postelnicul Constantin 

ridica, pe la anii 1600 și ceva, un palat. Am găsit și o ilustrare a ruinei splendidei 

o revistă a școlii pe care am primit-o în dar. O oră sau două cât au 

vizitat Muzeul Pietrei, cu mine ghid, iar câțiva copii, care sunt deja zi

au somat la un interviu, am primit ozonul în piept al unei genera

instruite, nu în buricul Capitalei, ci la Filipeștii de Târg, cu dascăli exemplari și proiecte 

țioase. Am pe masă, în clipa în care scriu aceste rânduri, un coșuleț minuscul împletit de 

șervețel de lână cât un lat de palmă, împletit la orele practice 

și revista lor, bine clădită și gândită, ilustrată adecvat, și pe care mi le-au făcut cadou. Chipuri 

are au lumină, multă lumină în ochi. Asociez aceaste portrete desprinse din 

și Grigorescu, care au revărsat bucurie peste împietritele sculpturi ale 

ții mele, cu știrea transmisă concomitent de colegii de la AMPress legată de un ol

ța pe care se bat trei dintre cele mai mari universități americane. Splendid. 

Grozav ar fi să ne batem noi pentru copiii noștri așa cum fac dascălii și părinții exemplarei 

școli gimnaziale din Filipeștii de Târg. Felicitări domnule profesor Florea Mincu, felicitări 

delicată doamnă profesoară Violeta Jugănaru. A fost nu o lecție despre Brâncuși și sculptura 

țăranilor români, ținută de mine, ci de un dialog aproape academic cu niște gâgâlici 

ștepte. Felicitări pentru ogorul școlar mănos pe care

un sat prahovean neștiut multora. Am convingerea că recolta ce crește de sub 

ochii domniilor voastre vă va aduce, în timp, un decont sufletesc rar și prețios, la

au acces și, de ce n-aș spune-o, nici nu 

o lume care se scufundă, Filipeștii 

ței!” 

Articol preluat de pe 

școli. Sunt din Filipeștii de Târg, acolo unde postelnicul Constantin 

și ceva, un palat. Am găsit și o ilustrare a ruinei splendidei 

o în dar. O oră sau două cât au 

țiva copii, care sunt deja ziariști ai revistei lor 

au somat la un interviu, am primit ozonul în piept al unei generații splendid 

știi de Târg, cu dascăli exemplari și proiecte 

șuleț minuscul împletit de 

șervețel de lână cât un lat de palmă, împletit la orele practice 

au făcut cadou. Chipuri 

are au lumină, multă lumină în ochi. Asociez aceaste portrete desprinse din 

și Grigorescu, care au revărsat bucurie peste împietritele sculpturi ale 

ții mele, cu știrea transmisă concomitent de colegii de la AMPress legată de un olimpic 

ța pe care se bat trei dintre cele mai mari universități americane. Splendid.                      

ștri așa cum fac dascălii și părinții exemplarei 

Felicitări domnule profesor Florea Mincu, felicitări 

ție despre Brâncuși și sculptura 

țăranilor români, ținută de mine, ci de un dialog aproape academic cu niște gâgâlici 

ștepte. Felicitări pentru ogorul școlar mănos pe care-l semănați cu talent 

știut multora. Am convingerea că recolta ce crește de sub 

și prețios, la care multe 

o, nici nu și-l doresc. Există, 
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Coordonator:  

Prof. Jugănaru Violeta 

Prof. Mincu Florea 

 

 

Membrii ai colectivului de 

redactie: 

 

Elevii : 

 clasa a V-a: 

Haralambie Maria-

Alexandra; 

Moraru Alexandra; 

Buruiana Alexandra; 

Zafiu Andreea; 

Stan Theodora; 

Barbu Simina; 

Pletea Bianca. 

 

 clasa a VI-a: 

Dobre Maria; 

Moise Ruth; 

Cornea Antonia; 

Camarasu Adrian 
 

Tehnoredactare:  

Elevii: Haralambie Adelina 

      Cămăraşu Adrian 

Clasa a VI-a 
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