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Şi iată că o nouă stea străluceşte la şcoala 
noastră, încă o dată numele şcolii şi al 
comunei reprezintă cu succes judeţul 
Prahova la olimpiada naţionala de Educaţie 
Tehnologică, de această dată protagonistă 
fiind eleva din clasa a V-a, ADELINA 
HARALAMBIE!  

Un “bobocel “suav, încrezător în propriile 
forţe, mică la stat dar mare în ambiţii, 
Adelina s-a evidenţiat prin talentul şi munca 
asiduuă, făcând auzită valoarea şcolii de la 
sat alături de nume mari ale şcolilor din ţară. 
Locul de frunte pe care l-a obţinut în această 
competiţie face cinste Şcolii noastre. Iar 
emoţiile şi bucuria trăită de Adelina, care au 
purtat-o pe cele mai înalte culmi, să fie un 
îndemn, o aspiraţie pentru cât mai mulţi 
elevi, şi în şcoala noastră să strălucească tot 
mai multe stele!!! 

Felicitări Adelina! 

Suntem mândri că avem astfel de elevi! 
 
Director adjunct 
Prof. JUGǍNARU VIOLETA 

“La şcoala noastră străluceşte o 

stea...” 

 

 

 

 

 

       Acesta era titlul cu care ne mândream când 
VERONICA MǍRǍCINEANU, elevă în clasa a VIII-
a , a repurtat numele comunei şi al şcolii noastre 
pe cel mai înalt podium , faza naţională a 
Olimpiadei naţionale de Educaţie Tehnologică, 
obţinând Premiul I. 
        Exemplul Veronicăi a deschis un drum sigur 
şi pentru alte victorii. Şcoala noastră se 
mândreşte cu elevi ambiţioşi , noi steluţe 
încununând palmaresul rezultatelor elevilor 
merituoşi: premii şi menţiuni la faza judeţeană în 
fiecare an. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“UN SALT ȊN TIMP” 
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Impresiile unui părinte 

Impresiile unui părinte 

 

        Mă numesc Haralambie Maria Alexandra, am 11 

ani și sunt in clasa a V-a. Vă voi vorbi despre 

descoperirea Lumii Olimpiadelor si a Concursurilor. 

        După cum am spus mai sus, sunt în clasa a V-a, 
deci la începutul gimnaziului. Însă, pot spune că deja 
sunt foarte cunoscută în școală, datorită participării 
mele la Olimpiada de Educaţie Tehnologică. 
        Totul a început într-o zi de iarnă, mai precis in 
ianuarie, când am participat la această olimpiadă, faza 
locală (alături de colegi din clasa mea).  Acolo am 
obținut cel mai mare punctaj.  Altfel spus, intrasem la 
faza județeană. 
         De atunci am fost foarte hotărâtă! Doream să 
obţin ceva, de care toţi, atât eu cât și părinţii mei, 
prietenii, dar mai ales școala la care învăţ sa fie 
mândrii de mine. 
        Visul mi s-a îndeplinit! După două probe, una 
teoretică, iar cealaltă practică, am primit vestea că am 
obţinut cel mai mare punctaj pe judeţ si premiul întâi. 
Acest lucru însemna o mare bucurie pentru mine, căci 
urma să particip la faza naţională, unde, din fiecare 
judeţ merge numai unul, cel mai bun! 
        Faza naţională a acestei olimpiade avea să se 
desfășoare în judeţul Hunedoara, orașul Hunedoara. 
Eu aveam mult de lucru, căci faza naţională necesită 
foarte mult studiu. Însă am reușit și acest lucru și, pe 
data de 5 aprilie, am plecat la drum, alături de doamna 
profesoară și mama mea, precum și alţi trei copii din 
judeţ, de la celelalte clase. 
          Judeţul Hunedoara a organizat faza naţională a 
olimpiadei cat se poate de frumos! În acea săptămână, 
plină de emoţii, bucurii si noi experienţe, am avut 
parte și de câteva excursii. Una la Mănăstirea Prislop, 
la mormântul Părintelui Arsenie Boca, alta la Castelul 
Corvinilor si cealaltă la Cetatea Deva. La ultimele două, 
povestirile spuse de un domn profesor de istorie, 
înzestrat cu harul de a da viaţă poveștilor, ne-a lăsat  
impresia că  trăiam în acea vreme. 

 
 

 

 

        Castelul Corvinilor 

 

                                                                

                                                             

              Cetatea Deva                      Mănăstirea Prislop 

Minunata “Lume a Olimpiadelor și Concursurilor” 

În ziua de joi, a fost premierea. Îmi amintesc cu 
drag acel moment, în care mi s-a înmânat 
diploma și s-a rostit numele meu, precum și 
școala de unde provin. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Eleva Haralambie Maria-Alexandra, obţinând menţiune-
locul VI, la Olimpiada Naţională de EducaţieTehnologică 

          
Eu consider că participarea mea la Olimpiada 
Naţională de Educaţie Tehnologică reprezintă 
primul pas în minunata Lume a Olimpiadelor și 
Concursurilor. În spatele acestei realizări se 
ascunde o muncă neîncetată, studiu și dăruire. 
         Mulţumesc lui Dumnezeu, părinţilor mei, 
dar mai ales conducerii școlii pentru sprijinul 
acordat și doamnei mele profesoare, Violeta 
Jugănaru, pentru tot ce m-a învăţat! Încurajez 
toţi elevii să participe la cât mai multe 
olimpiade și concursuri și le urez mult succes! 
 

Autor: Haralambie Maria-Alexandra cls. a V-a    

Școala Gimnazială Brătășanca 



 Page 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Impresiile unui pImpresiile unui pImpresiile unui pImpresiile unui părinterinterinterinte    
         

         Doamna Haralambie Maria-Nicoleta, mama 

elevei Haralambie Maria-Alexandra, ne oferă 

câteva impresii:  

        “Această olimpiadă a cuprins activităţi 

frumoase, pline de emoţii, bucurii și trăiri. Mă 

bucur pentru fiica mea și de asemenea le spun 

tuturor părinţilor să-și îndrepte copiii spre 

această Lume a Olimpiadelor și Concursurilor, 

așa cum a numit-o fiica mea! 

         Mulţumesc conducerii școlii pentru sprijinul 

acordat și doamnei profesoare Violeta Jugănaru, 

pentru tot ce a învăţat-o pe Adelina!”  

 
 

 

 

 

 

 

Eleva Haralambie Maria-Alexandra, alături de mama sa, 

Haralambie Maria-Nicoleta, la premiere. 

      Bianca Moise: Practic acest sport de la 
vârsta de 10 ani, la început a fost un hobby iar 
apoi m-am gândit că pot face carieră. La 11 ani 
am participat la primul concurs, şi pânâ acum 
am câştigat două diplome şi locul 7 pe judeţ. 
          Steluţa Gherghina: Mă uitam la televizor îi 
vedeam pe Nadal şi Ferrer, îi admiram şi am zis 
într-o zi de ce să nu încerc, poate voi reuşi, toţi 
au o şansă. Și iată-mă astăzi aici la 8 diplome 
căştigate şi locul 5 pe judeţ. 
      Reporter: Cu cine vă antrenaţi? 
      Bianca Moise: Ne antrenăm cu Florin Moş şi 
sper ca în viitor să mergem mai departe 
împreună 
       Reporter: Ce colegi mai aveţi? 
       Steluţa Gherghina: Frăţilă Robert şi Bănică 
Flavius 
       Reporter : Ce părere aveţi despre colegul 
vostru Robert? 
       Steluţa Gherghina:  Robert a făcut un salt 
foarte mare, în ultima vreme a căştigat multe 
concursuri atât pe plan judeţean cat şi naţional 
şi-l felicit pentru activitatea sa . 
        Reporter: Părinţii vă sprijină ? 
        Bianca Moise: Ȋntotdeauna m-au sprijinit şi 
m-au îndreptat spre ceea ce este mai bine. 
        Reporter: Ca sfat le- aţi da tinerilor? 
         Steluţa Gherghina: Ȋn principiu să se apuce 
de sport deoarece este sănătate pură. 
        Reporter: Vă mulţumesc  la amândouă 
pentru acest interviu  şi vă urez mult succes în 
continuare ! 
        Elevele: Mulţumim ! 
 

Autor: Cornea Antonia cls a VI-a 

 

 

 
 

CU EI NE MÂNDRIM 

          Interviu cu sportivele şcolii noastre cu ocazia 

desfăşurării Concursului Judeţean de Tenis de masă din 

Municipiul Ploieşti.La acest concurs au participat elevele 

Moise Bianca (Clasa a VI-a) ,Gherghina Steluţa (Clasa VIII-

a) şi elevul Frăţilă Robert (Clasa a VII-a). 

 
          Reporter: Îmi permiteţi să vă iau un interviu ? 
          Elevele: Da 
          Reporter: Aş vrea să ne spuneţi câteva cuvinŃele 

despre activitatea voastră ? 
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Avem un model de urmat! 
        Eleva Haralambie Maria-Alexandra, sau 

așa cum îi spunem noi, Adelina, din clasa a V-

a, este un model pentru noi! 

Prin  participarea ei la Olimpiada NaŃională 

de EducaŃie Tehnologică, a făcut ca numele 

școlii noastre să fie auzit de întreaga Ńară. 

ObŃinând locul  IV la Olimpiadă, noi o 

admirăm, o felicităm,  o susŃinem și în alte 

Olimpiade, dorindu-ne să îi urmăm și noi 

exemplul. 

 

       Autor:  Buriu Livia-Ioana, cls. a VI-a, Școala           

Gimnazială Brătășanca

 

 

 

PRIMA INSPECȚIE LA 

MATEMATICĂ 

Inspecție....mi-ar plăcea să pot da o definiție 

pentru acest cuvȃnt. Nici acum nu știu să spun prea 

multe despre acest cuvȃnt. 

 Emoțiile trăite în această zi de 8 mai 2015 

la inspecția la matematică au fost  uriașe. În spatele 

meu în două bănci micuțe se aflau doamna 

inspectoare și doamna director adjunct al școlii 

noastre. Ora de matematică a început. Doamna 

noastră profesoară a început să predea. Emoțiile 

acesteia s-au simțit din primele cuvinte spuse de 

dumneaei. Toate acestea ni le-a transmis şi nouă, dar 

prin participarea noastră  am ajutat-o să depăşească 

emoţiile. Lecția "Unități de măsură pentru lungimi" a 

decurs bine. Cȃnd doamnele au ieșit din clasă am 

simțit că mi s-a luat o piatră de pe inimă. 

Ziua de 8 Mai 2015 a fost o zi plină de emoții, 

dar mă bucur că am trecut și prin experienţa 

“inspecţiei”. 

Autor: Buruiana Alexandra – cls a V-a 

CĂLĂTORIA SPRE 

NICĂIERI 

Autor:  Dobre Maria (Clasa a VI-a) 

           O zi din viaţa poţi să o petreci acasă, la 
bunici, la rude sau poţi să mergi într-o excursie. Pentru 
ca această zi să fie mai specială, mai magică ,domnul 
director a organizat o excursie, in care a invitat copiii, 

profesorii si învăţătorii din toată Şcoala Gimnazială 
Filipeştii de Tîrg, cât şi din Şcoala Gimnazială 
Brătăşanca. Excursia a constat în vizionarea piesei de 
teatru "Peter Pan" la teatrulToma-Caragiu. 

    
Aspect de la reprezentaţia piesei de teatru Piter Pan 

 
Esenţialul acestei piese s-a observat la final, când unul 
din personaje (căpitanul Hook) a spus: "Eu, toată viaţa 
mea, am cucerit, iar acum la bătrâneţe nu mai pot să fiu 
un copil ca Peter Pan, pentru că el a visat mereu, a 
crezut in poveşti, ceea ce l-a facut să aibă, pentru 
totdeauna, sufletul de copil si să rămână mereu tânăr. 
Pe lângă un final minunat, a mai fost impresionant şi 
gestul de prietenie si iubire pe care l-a făcut zâna 
Clopoţica când a băut otrava in locul lui Peter Pan. 
Aceasta a făcut ca el să înţeleagă şi să o creadă că în 
sticluţa pe care vrea s-o bea a fost otravă si nu elixirul 
care l-ar fi făcut sănătos. Din această faptă 
nemaipomenită se observa si zicala românească: 
"Prietenul la nevoie se cunoaşte". 
     După părerea mea, o piesă de teatru, dacă stai şi o 
gândeşti, e mult mai educativă decât multe dintre filmele 
sau desenele animate din zilele noastre. A fost cu 

adevărat o zi “magica”, o zi care ne-a deschis o lume 
nouă! 
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La teatrul 

              “Toma Caragiu” 
     Noi , elevii școlii Brătășanca și Filipeștii de Tîrg,  
am luat parte la o mică excursie, aceasta  fiind o 
surpriză pentru noi deoarece a venit ca o încununare 
a rezultatelor noastre la  diferite olimpiade și 
concursuri scolare .  
       Am luat parte la un eveniment foarte frumos , 
vizionarea unei piese de teatru. Înainte de începerea 
piesei cu toţii aveam foarte multe emoţii  . " Ne 
intrebam ce piesă vom vedea și ce personaje vor 

juca " . Fiecare întrebare și-a primit răspunsul ei , 
piesa s-a numit " Peter Pan". Foarte multe scene din 
piesă iţi captau atenţia și te trimiteau într-o lume cu 

totul si cu totul de basm . Peter Pan, Clopoţica și 
celelalte personaje ne-au făcut seara mai frumoasă si 
ne-au captat atenţia cu replicile lor amuzante , dar și 
emoţionante . 
 

 

 

 

 

 

    
 
 
  
  La finalul piesei am primit autografe de la actori și 

ne-am fotografiat cu aceștia.   

     Mulţumim teatrului Toma Caragiu din Ploiești , 

dar și doamnei directoare și domnului director, 
cadrelor didactice, pentru organizarea excursiei !!!    
           

Autor:  Moise Ruth, cls. a V-a,  
Școala Gimnazială Brătășanca 

 
 

 

 

 

 

                                                Aspect de la reprezentatia 

piesei de teatru “Peter Pan” 

 

       MICUL VENEŢIAN 
   Cartea “Micul Veneţian”, la a cărei lansare 
tocmai am participat, este o carte scrisă pentru 
copii, dar conţinutul ei atât de deosebit, atrage ca 
un fagure nu numai copiii dornici de a afla noi 
cunoştinţe, dar şi părinţii lor, deoarece, cum 
spunea şi Ioan Mihai Cochinescu, autorul cărţii: 
“Toţi oamenii mari au fost cândva copii”. 
           Cele 15 minute în care am citit această 
carte, nu au fost deloc plictisitoare. Băiatul alături 
de fata circarilor, Izabela, s-au distrat foarte mult 
Pe parcursul întregii cărţi, baiatul este în căutarea 
leacului pentru pistrui. 
 V-am făcut curioşi? Cred că mai bine aţi 
citi cartea!  
Doar citind puteţi sădi cunoştinţe multe în 
creieraşul vostru, ce vor da roade mai târziu ca 
nişte seminţe bune! 
               
Autor: Eleva Moraru Alexandra, cls. a V-a, 
                  

            

Aspecte din foaierul teatrului Toma Caragiu 

Ploiesti, la lansarea cartii “Micul venetian” 

  Pictură realizată de artista 

Sidonia Călin (expusă in         

foaierul teatrului) 
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ZIUA ZIUA ZIUA ZIUA     EROILOR EROILOR EROILOR EROILOR ––––

ÎNÎNÎNÎNĂLLLLȚȚȚȚAREA DOMNULUIAREA DOMNULUIAREA DOMNULUIAREA DOMNULUI    
         

       Pe 21 mai,am sărbătorit Ziua Eroilor,dar 
şi Înălțarea Domnului.Toți copiii au fost la 
monumentul din centrul satului. 
      Părintele împreună cu dascălul au ținut 
slujba de pomenire. Copiii din școală au depus 
flori la monument. Elevii din clasele a V-a și a 
VI –a au recitat poezii și cântece patriotice. 
Cei de la clasa a VI-a au dansat pe  muzică 
populară. Unele femei au adus colivă și multe 
prăjituri . 
       La sfârșit , domnul director, părintele și 
domnul primar au ținut un mic discurs .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
        Din partea primăriei s-au adus pungi cu dulciuri 
pentru copiii care au cântat și dansat . Lumea din sat a 
venit la eveniment, au  aplaudat și au fost  foarte 
încântați de programul artistic prezentat . Copiii  s-au 
simțit de parcă ar fi fost eroii patriei noastre, România .                                                                      
 A fost de neuitat acea zi pentru noi toți , copii și 
adulți . 
                                    
       Autor: Barbu Simina, cls a V-a  

 

 

ȊN AMINTIREA EROILOR 

           Cred că vă întrebaţi în gândul şi sufletul 
vostru ce e acela un erou. Un erou este acel om , 
învăluit de dragostea de ţară, care şi-a pierdut viaţa 
apărându-şi patria , neamul şi credinţa în 
războaiele ce s-au purtat. 
        Noi oamenii, bătrâni , tineri şi chiar copii , 
trebuie să-i  iubim şi  să-i  preţuim pe eroii noştri 
pentru  sacrificiul   pe care ei l-au făcut. Pentru 
care, comuna noastră''Filipeştii de Tîrg''ca oricare 
comună, a cinstit această zi, ziua eroilor, cu un mic 

program artistic.         
        Acesta a constat în intonarea imnului nostru 
''Deşteaptă-te, române!'', a melodiei ''Pui de lei '' şi 
recitarea unor poezii frumoase de către elevii clasei 
a 6-a şi elevii clasei a 5-a, care a picurat în 
sufletele  fiecăruia emoţie, dar şi respect faţă de 
eroii noştri. Programul artistic a fost susţinut şi de 
un dans popular care a încântat privirile celor de 
faţă, aducându-ne aminte că suntem români, şi aşa 
cum  unii oameni au putut să devină  eroii nostri, 
salvând patria, aşa putem şi noi, purtând în 
sufletele şi inimile noastre, tradiţiile, dansurile şi 
îmbrăcămintea românească(costumul popular). 

 
Autor: Dobre Maria , cls a VI-a 

Aspecte de la programul artistic de la monumentul eroilor 
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Ansamblul ,,Roşioara” 

            

       Ȋntr-o zi de vineri, copiii din ansamblul 
''Roşioara'' (ansamblul folcloric ce activează la 
Şcoala Filipeştii de Tîrg), au avut parte de un 
nou spectacol cu ocazia vizitei domnului 
director general al Institutului de Ştiinţe ale 
Educaţiei, dl Ciprian Fartusnic, în Şcoala 
Filipeştii de Tîrg. Aceştia, împreună cu domnul 
instructor, au pregătit două dansuri tradiţionale 
specifice zonei noastre.          
       Copiii au dansat cu mare plăcere pentru 
domnul director, iar la sfârşitul spectacolului 
 

 
 copiii au fost felicitaţi de dl director care le-a 
mulţumit pentru momentul de dansuri oferit de 
către ansamblul “Roşioara”!  
 

Autor: Danila Bianca, cls a VI-a 

 

 

   
D-l director General al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, 
felicitând pe eleva Gavrilă Liana din cls a VIII-a, pentru 
expoziţia de pictură din holul şcolii.  

         

 
 

Ziua Eroilor 

 Joi , 21 mai am fost la 

monument pt a recita câteva poezii 

despre eroii patriei noastre. 

 Elevii clasei a V-a şi a VI-a au  

interpretat cântece şi poezii şi au 

dansat folclor. 

 A fost foarte emoţionant. 

Toţi  oamenii din satul Filipeştii de 

Tîrg au fost prezenţi la activitate. 

Cu toţii am simţit emoţia pe care au 

trait-o acum 100 de ani şi eroii ţării 

noastre. 

 
 
Autor: 
Stan Theodora, cls. a V-a 
 
 

 

Cu mic şi mare, la Monumentul Eroilor 
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               “GarofiŃele” domnului Chiru   

Constantin pe drumul tradiŃiei 

        Era o frumoasă zi de 20 aprilie. Soarele 

urcase pe cer şi ziua începuse  cât se poate de 

bine. Era mult aşteptata zi in care “Garofiţele “ 

domnului Chiru Constantin (Nota redacţiei: 

Ansamblul folcloric al Şcolii Brătăşanca poartă 

numele de “Garofiţa” şi este îndrumat de d-l 

coregraf Chiru C-tin),  mergeau la prima lor 

filmare , la Conacul din Măneşti. 

          Steaua muzicii populare , doamna Maria 

Tănase Marin , ne-a oferit această oportunitate , 

prin simplul fapt că dansatoarele din Brătăşanca 

aveau foarte mult talent! 

         De cum am ajuns la Conac , o mulţime de 

fete şi băieţi , ce purtau costume populare și flori 

în păr,  m-au făcut să mă regăsesc în şezătorile de 

demult…. 

         Muzica  a început să răsune cald şi duios din 
vocile cântăreţilor, iar noi am început : “ un , doi , 
trei “- două cercuri care se roteau vesele în razele 
calde ale soarelui ce dogorea in acea zi minunată. 
 
 

 

 

 

 

 

 

“Garofiţele” de la Școala Gimnazială Brătășanca  la prima 

lor filmare, la conacul din Mănești. 

 

 

 

 

 

         Doamna organizatoare ne-a 

pregătit o uimitoare surpriză tuturor : 

doi veterani de război , unul în vârstă 

de 100 de ani şi 3 luni , iar celălalt in 

vârstă de 101, ce îşi povesteau faptele 

eroice din ”Al doilea război Mondial”! 

Cel mai în vârstă ne-a împărtăşit şi nouă 

patru poezii, pe care le-a recitat foarte 

încrezător. 

          Aceşti doi oameni , ce ne-au 

dăruit o lecţie de istorie cu adevărat , 

au început sa plângă cu lacrimi de 

mărgăritar atunci când li s-a recitat o 

melodie despre natura care le-a fost 

mereu aproape. 

         Acea zi minunată  nu o putem uita 

niciodată: pentru prima dată am învăţat 

ce înseamnă o filmare, dar am trăit și 

emoţia “de a fi artiști”, purtători ai 

tradiţiei noastre locale.  De aceea îi 

mulţumesc mult şi domnului director 

pentru sprijinul și șansa acordată nouă 

şi promitem că “Garofiţele “ domnului 

Chiru Constantin o să facă totul ca satul 

nostru să ducă mai departe tradiţia !!! 
 

Articol realizat de:  

 eleva Moraru Alexandra, cls a V-a 
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Cea mai frumoasă zi din viaţa mea 

         Îmi amintesc şi acum ziua în care am 
primit vestea că s-a născut frăţiorul meu. Eram 
în excursie la Buşteni împreună cu doamna 
învăţătoare şi câţiva colegi. M-a sunat tatăl 
meu şi mi-a dat vestea cea mare. 
         Simţeam că îmi iese inima din piept de 
emoţii. Am sărit de bucurie şi copiii m-au 
întrebat ce s-a întâmplat. Le-am spus şi lor şi 
doamnei învăţătoare. 
         A venit lângă mine doamna învăţătoare 
,care pentru mine a fost şi va rămâne un înger 
protector al copilăriei mele. Dumneaei mi-a 
dat sfaturi despre cum să mă port cu frăţiorul 
meu. Mă privea cu emoţie şi mă mângâia, iar 
eu pluteam de bucurie. 
        Aflasem de la tata că frăţiorul meu e 
sănătos şi are trei kg. Părinţii mei m-au lăsat pe 
mine să îi aleg numele şi am fost foarte 
încântat. 
       Nerăbdător, am rugat-o pe doamna 
învăţătoare să mă însoţească la un magazin să 
îi cumpăr o minge. Dumneaei m-a însoţit. 
       Când m-am întors din excursie am mers cu 
tata în vizită la fratele meu. Din clipa în care l-
am văzut mi-am dat seama că vom fi foarte 
apropiaţi, ca doi fraţi adevăraţi. M-a privit în 
ochi şi eu l-am atins. În acel moment am avut 
un sentiment nou şi foarte puternic. El îmi 
transfera energie si abia aşteptam sa vină 
acasă.  
          Au trecut aproape doi ani, dar trăirile de 
atunci nu le voi uita niciodată pentru că ziua 
aceea a fost cea mai frumoasă zi din viaţa mea. 
Am avut emoţii mari şi am trăit clipe unice 
alături de copilaşul acela cu părul auriu ca 
razele soarelui, care îi evidenţiau chipul 
frumos. 
         Chiar dacă este ambiţios şi tot timpul în 
centrul atenţiei eu tot îl iubesc. 
 
Elev:  Zevedei Iulian-Cristian, cls. a V-a  

 
 

 

Desen realizat de eleva Dobre Maria, cls a VI-a 

 

CONCURS LA BIOLOGIECONCURS LA BIOLOGIECONCURS LA BIOLOGIECONCURS LA BIOLOGIE    
       Era o zi de sȃmbătă,25 aprilie.Soarele răsărise 
parcă mai luminos ca niciodată. În acea zi  minunată se 
susținea concursul de biologie “George Emil Palade” la 
care participam şi eu, o elevă de clasa a V-a . 
   Pe măsură ce mă apropiam de locul concursului 
emoţiile erau din ce în ce mai mari. Inima îmi bătea așa 
de tare ... nu pot exprima  în cuvinte . Era  un sentiment 
pe care nu-l mai simțisem niciodată. Am aflat că voi fi 
singură in sală. Prietenii mei urmau să fie  în săli 
diferite. Emoţiile au început să crească. Am intrat în 
sală. Era o linişte deplină.Toată lumea era în așteptarea 
subiectelor. Peste cǎteva minute văd o doamnă ce le-a 
adus . Atunci am simțit că inima îmi va exploda. 
      Peste 2 ore am ieşit din sală. Mă simțeam  mult mai 
bine, dar când domnul profesor a venit şi ne-a  zis că 
vom intra  să le corectăm, parcă mi-a căzut cerul în 
cap! Când a venit și rȃndul meu, am fost bucuroasă să 
aflu că am obţinut punctajul de 62 puncte și că voi lua 
premiul III. 
   Această experienţă a fost ceva de neuitat ce îmi 
doresc să retrăiesc din nou. Primul meu  concurs la 
biologie  va fi  păstrat în amintirile mele  mereu. 

Autor:  Buruiană  Alexandra, cls a V-a 
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                                                                             Desen realizat de eleva Haralambie Maria- 
Alexa                                                                    Alexandra, cls.a V-a,Școala Gimnazială Brătășanca 
                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                   Desen realizat de eleva Moraru Alexandra, cls.  
                                                                                         a V-a, Școala Gimnazială Brătășanca                          

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

 
Desen realizat de eleva Podeanu Alina,  
cls a VII-a, Şcoala Gimnazială Brătăşanca 

REGATUL FURNICILOR 

               Printre alte fragi şi mure 
               Cum intri iute-n pădure ,                         
               Se zăreşte-un măr zemos  
               Mare, roşu şi frumos.   
 
                Cu codiţa verde, 
                Printre frunze nu se vede. 
                Dar iată după el pică, 
                Hărnicuţa de furnică. 
                                      
                Şi-unde-s doi puterea creşte, 
                Ajutorul îl primeşte: 
                Toată ceata-n jur se strânge  
                Şi pe măr acasă-l duce. 
                                     
                Muşuroiul ce se-nalţă  
                E o: ‘’mare  mică ‘’casă. 
                Pentru doamnele furnici 
                Care locuiesc aici… 
                 
                 Toată ceata se porneşte , 
                 Şi după ce îl clinteşte 
                 Pleacă vesele spre casă 
                 Unde-l vor pune pe masă. 
                                     
                Muşuroiul chiar e mare,        
                Nici un greiere nu sare, 
                Pân’ la vârful cel înalt, 
                Al furnicilor regat! 
 
Autor: Moraru Alexandra,cls a V-a, Școala 
Gimnazială Brătășanca 
 

Vară dragă şi frumoasă! 

                      Vară dragă şi frumoasă, 
                      Tu eşti cea mai luminoasă! 
                      Ne aduci doar bucurii, 
                      Zâmbete largi de copii! 
 
                      Acum, câmpul, o mare aurie, 
                      Aşteaptă cu drag secerători, 
                      Iar tu, îi faci o bucurie 
                      Şi chemi oameni muncitori. 
 
                      Vară dragă şi frumoasă, 
                      Stai mai mult în ţara noastră! 
                      Vorbeşte cu sora ta  
                      Şi mai stai cu noi aşa! 
Autor: Haralambie Maria-Alexandra, cls. a V-a, 
Şcoala Gimnazială Brătăşanca 
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        Anul acesta programul ¨Școala Altfel¨ 
    a avut loc între 6-12 aprilie, zile în care elevii 
au avut parte de activităţi extraşcolare. 
        Astfel elevii clasei a VI-a din Școala 
Gimnazială Filipeştii de Târg au avut parte de o 
vizită la o fabrică de mezeluri din comuna 
Ceptura si o vizită la Grădina Zoologică din 
Bucov. 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii clasei a VI-a Filipestii de  Tirg, la fabrica de 

mezeluri din comuna Ceptura 

         Dar nu numai atât! 
        Timp de două zile clasa noastră împreună 
cu domnul Director Mincu Florea a gândit un 
proiect în care elevii să se implice în activităţi 
de educaţie non-formală,  care să pună  în 
valoare talentele, preocupările extraşcolare şi 
competenţele tinerilor în domenii cât mai 
diverse. Astfel , in urma unei  lecturi, s-a 
realizat  un joc de rol cu personaje, s-au făcut 
desene cu tema ¨Coretitudine. Egalitate de 
şansă¨.       
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desene realizate de elevii clasei a VI-a Filipestii de 
Tirg 

 

 

 

 

 

 

    Desenele au avut ca scop 
promovarea culturii ,toleranţei în 
mediul şcolar faţă de toţi elevii, 
indiferent de felul lor, de religie sau 
etnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     A mai avut loc o dezbatere la nivel 
de clasă pe tema ¨Interculturalitate şi 
diversitate ¨ .Scopul acestei dezbateri 
a fost să dezvoltăm  abilităţi de 
cetăţenie globală necesare pentru a 
participa la dezvoltarea unei societăţi 
durabile şi echitabile. 
     Fără presiunea clopoţelului, a 
tablei si a catalogului, elevii s-au 
bucurat în totalitate de ¨Școala Altfel¨ 
 
Autor: Cornea Antonia, cls. a VI-a 

 

““““Şcoala Altfel”Şcoala Altfel”Şcoala Altfel”Şcoala Altfel”    
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Gânduri de Părinte…… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am lăsat pentru încheiere definiţia lui  

se ‘’POATE’’ nu există poveste care să  

fie scrisă şi să nu fie citită, nu există 

nu vreau sau nu ştiu …..există un 

cuvânt care conţine putere de muncă 

, convingere, imaginaţie , motivaţie şi 

acela este se ‘’ POATE’’. 

Profesor coordonator : Stroe 

Georgiana Alexandra 

Aspecte din tabara “Tara lui Andrei”(elevii 

clasei a IV-a Filipestii de Tirg) 

 

 

SĂPTĂMÂNA 

DISTRACTIVĂ 
 

 

        În săptămâna ’’Școala altfel ’’totul a fost 
distractiv .  
        În prima zi , deşi  a fost ploioasă , am făcut un 

spectacol de vis . Am mers la căminul cultural , 

unde  am urcat pe scena ’’faimoasă ’’în fața copiilor 

nerăbdători  care ne așteptau . Ne-am simțit ca 

niște mici ’’vedete de la HOLLYWOOD’’ .             

          A  urmat  ziua de marți cȃnd ne-am întrecut la 

un concurs de biologie. A fost foarte amuzant.                                                                               

Si ’’ȋn sfârșit ! ’’a sosit ziua mult așteptată. Cu toții 

am venit pregătiți pentru excursia la Ploiești . Elevii 

clasei a IV-a au mers împreună cu d-na lor  

învățătoare . De afară, autocarul semăna cu un 

munte uriaș greu de străbătut . Ușa s-a deschis și 

ne-am urcat în el.  

 

 
 

 

 Drumul părea a fi ’’Coloana infinitului ’’a celebrului 

Brâncuși.                                                                                                          

Când am ajuns ,a trebuit să mergem ’’încolonați ’’ca 

la armată   .       

      Am vizitat ’’Muzeul Județean de Istorie  și 

Arheologie Prahova’’ . Acolo am văzut un schelet și 

armuri care păreau vii . Al doilea obiectiv al 

excursiei a fost vizitarea stației de pompieri I.S.U . 

Ne-am urcat în mașini și am făcut poze cu pompierii 

.Mi-am imaginat că sunt SUPERMAN,  salvatorul 

          Am fost și la McDonald’s. Am 
comandat mâncare, am primit baloane de 
diferite culori . Am mers și în parc unde 
ne-am dat în leagăne, tobogane și am 
făcut exerciții fizice.                                                                                    
         A venit și ziua de joi . Cu toții am 
mers pe teren . Băieții au avut campionat 
de fotbal, iar noi fetele  i-am susținut . 
Păreau a fi niște fotbaliști înnăscuți 
precum Hagi și Lăcătuș .                 
       Această săptămână a fost specială și 
de neuitat pentru noi toți . O saptămână 
cu adevărat distractivă! 
 

Autor:  Barbu Simina , cls a V-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Lucrări realizate din lut  

la ora de Educaţie Tehnologică – cls a VI-a 

               

Săptămâna “Şcoala altfel”
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