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PREFATA
, UNUI NOU ÎNCEPUT
Școala umanității
Sufletul unei școli îl dau întotdeauna elevii și
profesorii. Indiferent de calitatea dotării materiale, care
nu trebuie, însă, să coboare sub nivelul unor standarde
civilizaționale decente, un profesor bun și un elev
dornic să-și găsească un loc onorabil sub soare, în
calitate de viitor adult responsabil și util societății, sunt
comoara ascunsă a învățământului. În numărul de față
cititorul va regăsi – sperăm – acea unitate de creație și
de concepție între profesorii Școlii noastre și învățăceii
lor. Armonia dintre profesori și elevi se construiește,
după cum știți, cu greu și în timp, de cele mai multe ori
rezultatul aflându-se într-un echilibru instabil. Ultimii
ani, pe fondul unei colaborări din ce în ce mai pronunțat
online, au adus cu sine schimbări de tot felul, unele pozitive, altele mai puțin pozitiv, însă Școala
noastră a reușit până acum să le facă față cu brio, adaptându-se de la bun început situației
pandemice generale, fără să întâmpine dificultăți imprevizibile și fără să mai dea, cu timiditate și
nesiguranță, înapoi.
Dacă ar fi discutăm despre sarcinile și misiunea morală a profesorului de școală
gimnazială, acestea ar trebui să fie câteva la număr. În primul rând, dincolo de sarcinile deontice
imediate de la catedră, profesorul este un liant viu al comunității. El aparține din punct de vedere
spiritual atât elevilor, pe care îi formează volens nolens, cât și lumii adulților, care se așteaptă sau
ar trebui să se aștepte ca profesorul să fie un om de încredere și cinstit, o persoană demnă de
respectul tuturor și un model de comportament social adecvat. În al doilea rând, meseria de
profesor presupune anumite apetențe intelectuale deosebite, pe care un profesor autentic ar trebui
să le întrețină prin lecturi bogate, studii suplimentare și examene profesionale. Nu în ultimul
rând, profesorul este un om de caracter, o personalitate curată, cineva care ar merita admirație
atunci când este cazul.
De cealaltă parte a balanței, elevul apare ca esența vieții de familie. Dacă această celulă de
bază a societății funcționează sănătos, elevul vine la școală în acea dispoziție psihosomatică
necesara pentru absorbirea fertilă de informații noi, dar și de atitudini sociale civilizate.
Reciproca este la fel de valabilă. Elevul este, rând pe rând, copil, un suflet în formare, un
cetățean în curs de devenire, un viitor bărbat și o tânără femeie ajunși la vârsta maturității
rotunde și conștiente de sine. Orice învață un elev la școală are ca destinație finală vârsta adultă
și integrarea sa completă în societate. Elevii școlii noastre nu ies în afara definiției standard, însă,
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de mult ori, în cadrul rivalității neoficiale dintre educația formală (sau cea a școlii) și cea
informală, a familiei, dar și a altor factori informali (grupul de prieteni, vecini etc.), ultima are
tendința de a predomina într-o măsură care adesea afectează parțial activitatea educațională
firească. Profesorii Școlii Gimnaziale Nr. 143 depun eforturi susținute de a menține echilibrul
între cele doua ,,lumi”, școala jucând rolul de actor care îndreaptă și corijează multe laturi care
provin din orizontul educației informale. În felul acesta, corpul profesoral înțelege să-și facă
datoria.
Aprofundarea acestor două condiții sociale capitale, cea de elev și cea de profesor, va
rămâne în continuare preocuparea de bază a Școlii noastre, revista de sub ochii Dumneavoastră
fiind o pledoarie pentru unitatea și cooperarea folositoare tuturor.

Autor: Director prof. Dan-Alexandru Chiță
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Prima zi din clasa a V-a
Repede mai trece viața…parcă ieri
eram în clasa pregătitoare și acum iată-ne!
Suntem în clasa a V-a…Cam greu cu noii
profesori, dar privesc partea bună a
lucrurilor: încă îi am pe profesorii din clasele
primare, adică pe domnul profesor de sport
și pe domnul profesor de limba engleză.
Dar, privesc și partea mai puțin
placută…încă mă simt tristă pentru că m-am
despărțit de doamna învățătoare…dar a
trecut. Încerc să privesc cu optimism spre
viitor, sperând că până în clasa a VIII-a să nu
mă despart și de domnii profesori de sport și
de engleză.
Prima zi a fost așa cum mă gândeam: PERFECTĂ!
Gheorghiu Marina Raluca, clasa a V-a C

Am așteptat cu nerăbdare prima zi de
școală din clasa a V-a.
Știam că va începe un nou capitol din
viața mea. Bucuroasă, dar și plină de emoții,
am pășit în curtea școlii. Acolo l-am întâlnit pe
domnul diriginte și am rămas complet
surprinsă când am văzut că din douăzeci și
patru de colegi am rămas doar nouăsprezece.
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După festivitatea de deschidere, domnul diriginte ne-a condus în sala de clasă
și ne-a explicat noile reguli pe care le avem de respectat, iar apoi a împărțit fiecărui
copil manualele și ne-a urat tuturor mult succes în noul an școlar.
A fost o zi care pentru mine a însemnat foarte mult!
Paraschiv Rebeca, clasa a V-a A

Este 13 septembrie, începutul unui nou
an școlar și totodată începutul unei noi etape
din viața mea.
Este prima zi din clasa a V-a.Vara a
trecut cu repeziciune, iar vacanța s-a terminat
lăsându-ne cu multe amintiri frumoase.
Este timpul să revenim în băncile școlii.
Chiar dacă vacanța de vară a trecut repede,
suntem nerăbdători să începem din nou
școala. Să începem un nou an școlar, când noi
generații de copii pleacă spre o nouă etapă din
viața lor.
Ajung în curtea școlii dornică să mă
revăd cu ai mei colegi și bineînțeles să o
cunosc pe doamna dirigintă. Văd în jurul meu copii timizi și discreți. Toți suntem
la fel, ce ne diferențiază întotdeauna este dorința de a învăța.
Pe lângă noi văd elevi din clasele primare și deodată realizez cât de mult am
crescut și cât de repede trece timpul. Sunt convinsă că fiecare etapă din viața
noastră, ne aduce cu ea noi experiențe de viață și bineînțeles, amintiri de neuitat.
Cu toții suntem bucuroși de revedere, iar doamna dirigintă ne întâmpină cu
un zâmbet călduros. Îmi trece prin minte un gând, cum că fiecare zi de școală este
o șansă de a învăța lucruri noi.
Anul acesta vom avea mai multe materii, ceea ce mă obligă să învăț mai mult
și sper că și notele mele vor fi pe măsură.
Școala rămâne eternă în esența ei, ea nu își pierde menirea, fiecare elev
parcurgând același drum.
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Cum amintirile nu se pierd, și eu, ca orice alt elev, voi păstra mereu în
amintirea mea experiența școlii și ale ei învățături, ale căror foloase mă vor ajuta
la maturitate.
Daria Gogonea, clasa a V-a B
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RUBRICA ISTEŢULUI

1 Martie!
E primăvară! Este anotimpul renașterii și al bucuriei. Fiecare părticică a
sufletului nostru tresaltă la vederea fumuseții acestui anotimp. Zăpada se topește și
răsar timide primele floricele. Razele soarelui le mângâie bobocii ajuntându-i să-și
deschidă petalele. Ia naștere o nouă viată, o nouă și gingașă viață, lăsând în urmă pe
bătrâna iarnă.
Pe cer, norii pufoși și albi se întrec umbrind pe alocuri pământul. Printre ei își
fac loc stolurile de rândunele care se reîntorc la cuiburile lor vestind astfel bucuria
primăverii.
Frumoasa primăvară începe cu sărbătoarea Mărțișorului, ce își are origine în tot
felul de legende care mai de care mai interesante. De asemenea, fiecare floricică ce
vestește primăvara are povestea ei. Aceste minunate povești au ajuns și la sufletele
elevilor claselor a V-a A, a V-a B, a VI-a A, a VII-a B și a VII-a C, care, împreună
cu doamna profesoară de Limba și Literatura Română, Prală Mariana, au încercat să
le reprezinte prin diferite compoziții. Fiecare clasă și-a ales cel puțin o legendă și a
încercat să o pună în valoare cum a știut ea mai bine. Elevii au compus poezii, au
realizat origami, mărțișoare, au pictat, au desenat. Astfel, au reușit să aducă
primăvara în sufletele tuturor.
Bine ai venit, primăvară!
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Autor: Prof. Prală Mariana
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Clasa mea
Învățăm și ne distrăm
Școala noi o adorăm
Suntem o clasa de minune
Și aventuri avem mulțime
Agenda plânge-n note bune
Iar noi ne vom susține.

Clasa mea, clasa mea.
Ce m-aș face fără ea
Și la bine și la greu
Împreună mereu
Note bune, note rele
Nu ne săturăm de ele

Dinu Maria-Alessia, clasa a VII-a C

Poenaru Gabriel-Cristian, clasa a VII-a C

Belegante Alecsia, clasa a VII-a C
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Fermecătoarea toamnă
Toamna, toamna!
Ce mai anotimp!
Frunzele-s galbene, aurii sau purpurii
Frigul vine peste lume,
Mă-ntreb dacă-o să fie rău ori bine.
Să fie rău ? Nu pot să cred!
Căci toamna are rod bogat:
Legume, fructe, cereale,
Ea e regină-ntr-un palat.

Ghiță Mihai, clasa a VII-a C

Nori negri se adună, ș-atunci:
Vine ploaia: cade
Udând asfaltul gri,
Cu picături de diamante.
Cu bogății nebănuite,
Ne crește mari
Și ne răsfață,
Noi vom iubi oricare toamnă,
Chiar dacă vremea-i friguroasă.

Coicioi Matei, clasa a VII-a C

Sternat Denisa, clasa a VI-a B

Mihai Elena,
clasa a VII-a C
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De ce nu avem încredere în noi?
De ce nu avem încredere în noi?
Cu cine suntem în război?
Putem să avem mereu zâmbetul pe buze
Chiar dacă avem gânduri confuze
Avem nevoie și de scuze.
“Suntem viitorul”
Încă ne căutăm rolul
Să completăm golul
O să avem o lume mai bună
Momentan hai să ne uităm și la lună.
Mie chiar îmi place cum sună
Hai să iubim toți în română!
Și nu ține de caracter
Poți să ai inimă de fier.
Ieși afară și ia o gură de aer.
Nepăsarea ca un scut
Totul e prefăcut
Ceva cunoscut!
Și ne amintim zâmbete
Și lucruri concrete
Închiși în ei
Cu moralul la pământ
Cu turbulențe independente
Diferite elemente
Persoane violente.
Neștiind să se exprime
Prin frica de a risca
Se ascund în spatele unui zid
Ochii, nici măcar nu îi deschid
Printr-un vis fluid.
Vis cu libertate

Mihalcea Ramona, clasa a VII-a A
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Plin cu gânduri scufundate și griji scurtate
Depărtate, prescurtate dar nu uitate.
Rupte din realitate pline cu sensibilitate
Dar totuși limitate.
Nu prezintă o necesitate...
Poți să vezi integritate
Oare există vreo posibilitate?
Să te vezi în egalitate?
Belegante Alecsia, clasa a VII-a C
Depinde și de personalitate
Ne naștem... și...
Devenim nori, umbre, păsări, ba chiar stele pe cerul albastru
E vorba de puritate, nu de tonalitate.
Te faci văzut și susținut de natură
Vezi ceva frumos și într-o caricatură.
Exista limite... spun toți
Dar știm care cum e dincolo de asta?
Lăsăm pe alții să ne inducă „limite”
Poate alea nici nu există!
Multe lucruri persistă... de ce nu le tai de pe listă?
Talentul de a zbura, prin furtuni și ceață
Fără vreo nesiguranță
Fără vreo certitudine că poți face așa ceva
Dar cine ne împiedică să visăm?
Noi! mai bine ne împiedicăm.
Și de ce ne împiedicăm?
Că e mai ușor decât să realizăm.
Poate la vârsta asta e totul ușor...
Sau poate nu... poate nu-i nimic corespunzător
Mulți văd doar ce e la exterior!
Ionescu Daria-Alexia, clasa a VII-a A
Plutim pe un nor
Posibil să fie roz, albastru
Dar oricum e plutitor
Nimic întâmplător dar totuși nemuritor.
Cazi și iar revii
Trecând peste...
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Încă nu ai dat de veste?
Că deja ai crescut și vrei să ai propriul ținut?
Luăm totul ca pe un joc
Dar suntem abia la mijloc.
Și a zburat...
Ca un fluture entuziasmat
Nu era nici colorat,
Nu avea nici aripi
Dar era viu în suflet
Un suflet curat și plin cu dor
V-ați gândit vreodată,
Că sunt și oameni care dor?
Pleacă, uită și rămân în zbor
Da, pare cam compleșitor!
Și ce faci când aberezi?
Începi și creezi.
Repari tot prin poezie
Pui tot pe hârtie.
De ce fluture și nu libelulă?
De ce alb-negru?
De ce răutate și nu iubire?
Atâtea lucruri diferite
Poate gândim diferit
Sau poate ne-am născut în locul potrivit...
Dar totuși
Suntem noi pe lumea asta
Nu știm cum să acționăm
Nu știm cum să gândim
Fii și tu mai copil!
Țițeica Andra, clasa a VIII-a B
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Mohamed Dayana, clasa a VI-a A

Vasilescu Sofia, clasa a VI-a B

Ciudat
E ciudat cât de triști ne simțim câteodată.
Noaptea caută să ne adoarmă
Dar pare a ne răni mai tare
Din greșeală câteodată
Facem greșeli
Și noi la rândul nostru.
E ciudat cât de puțin gândim câteodată.
E ciudat cum rezultatul e același.

Lasă-i să râdă
Lasă-i să râdă și să nu știe.
Cât ai luptat, ce ai fost odată
Căci ei nu știu ce vor să fie
Dar tu știi ce ai fost altădată
Lasă-i să râdă și să bârfească
De ești deștept tu îi ignori
Îi lași pe ei ce vor să facă.
De-a ta viață-s neștiutori

Autor pictură:
Dumitru Ioana Daniela,
clasa a V-a C

Lasă-i să râdă, să nu le pese
De-al tău prezent și viitor
Căci întâmplările-s alese
Ce ai poate că și ei vor

Invizibilă

Lasă-i să râdă, mergi înainte
Din al tău drum să nu te-oprești
Doar crede și adu-ți aminte
Ce-nseamnă de fapt să trăiești.

În ochii lor nu ești nimic
Nici mai mare, nici mai mic
Scrii scrisoarea, o bagi în plic
Pentru a fi un inamic
Nimeni nu îți dă atenție
Nici dacă ai fi în detenție
Faci lucruri cu intenție.
Pentru a creea o invenție.

Țițeica Andra, clasa a VIII-a B
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Micii noștrii artiști …

Caim Clara,
clasa a V-a A

Șerban Luca-Andrei,
clasa a V-a B

Ciobanu Bianca-Andreea,
clasa a V-a A

Damian Alexandru,
clasa a V-a B

Nistor David,
clasa a V-a B

Ciuraru Miruna-Maria,
clasa a V-a B
15

Sternat Denisa-Alexia,
clasa a VI-a B

Bădescu Victor,
clasa a VI-a B

Iliescu Alexia,
clasa a VII-a C

Poenaru Gabriel-Cristian,
clasa a VII-a C

Ștefan Ana,
clasa a VII-a B
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Nistor David,
clasa a V-a B

Prodan Ioana,
clasa a VII-a B

Tănase Daniel Ștefan,
clasa a VII-a C
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Belegante Alecsia, clasa a VII-a C

Coordonator picturi și desene:
Prof. Istrate Mariana
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Ianuarie
MIHAI EMINESCU

“Eminescu? Este foarte greu să respiri după el, dar din clipa în care el ne-a
devenit nouă tuturor respirație, va trebui ca noi înșine, la rândul nostru să fim
respirația nenăscuților”. (Nichita Stanescu - Despre Eminescu)
Am început proiectul nostru cu “Luceafărul poeziei românești” Mihai
Eminescu (15 ianuarie 1850 - 15 iunie 1889), astfel încât am desfășurat în școala
noastră numeroase activități prin care am omagiat această personalitate remarcabilă
românească.
19

Iată câteva din lucrările și momentele pe care elevii noștri îndrumați de cadrele
lor didactice le-au desfășurat în memoria geniului său creator.
Autor: Prof. Subțirică Neacșa
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Autor: Belegante Alecsia, clasa a VII-a C
Coordonator: Prof. Istrate Mariana

Februarie
ION LUCA CARAGIALE
Luna februarie este luna marelui nostru
scriitor, Ion Luca Caragiale. El s-a născut la 1/13
februarie 1982, în satul Haimanele, județul
Prahova, astăzi localitatea numindu-se I.L.
Caragiale, județul Dâmbovița.
A fost poet, scriitor, ziarist, comentator
politic, nuvelist, pamfletist, dramaturg și director
de teatru.
A fost recunoscut pentru operele sale, dar
adesea criticat și desconsiderat.
În rândul copiilor, Ion Luca Caragiale este un
scriitor foarte apreciat motiv pentru care, din
dorința de a-și arăta aprecierea eleviilor claselor a
V-a A și a V-a B, coordonați de profesor Prală
Mariana, profesor de limba și literatura română,
au încercat să reproducă, prin benzi desenate,
21

câteva dintre cele mai îndrăgite opera: Vizită, Dl-ul Goe, Bubico. De asemenea,
elevii clasei a VII-a B, au dedicat întregul panou al sălii lor acestui mare scriitor.
Vrei să cunoști lumea? Privește-o de aproape.
Vrei să-ți placă? Privește-o de departe.
Ion Luca Caragiale
Autor: Prof. Prală Mariana
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Scriitorul, născut în satul Haimanale, a petrecut câțiva ani ai copilăriei aici,
apoi va locui în Ploiesti, unde face Școala Primară. Activitatea jurnalistică include
colaborarea cu “Telegraful”, “Ghimpele”, “Revista contemporană” etc.
Între1871 - 1880 a colaborat la “Timpul” condusă de Mihai Eminescu și Ioan
Slavici, de care îl leagă o frumoasă prietenie.
“Începând cu mofturile” sale, de la debut, în ziarul “Alegătorul liber” (1875 –
1876) și până la scrierea “Momentelor și schițelor” (1899 – 1901), Caragiale va
compune o operă umoristică fără egal în literatura noastră.
Caragiale este singurul adevărat mare contemporan al lui Eminescu. Poate că
în străfundurile sale și poetul, simțindu-se singur în redacția “Timpul” se va fi
gândit la tovărășia perechii sale de destin (Marin Bucur).
Autor: Prof. Subțirică Neacșa
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Un vis devenit realitate
,,Dacă crezi că poți sau crezi că
nu poți, ai dreptate în ambele cazuri."
Aceste vorbe ale lui Henry Ford miau ghidat paşii în ultimii ani spre a
mă motiva să îmi împlinesc visul de a
preda în învăţământul primar.
Astfel, am crezut în visul meu
până am reuşit să îl văd cu proprii
ochi. Iată-mă, deci, în primul meu an,
profesor învăţământ primar la clasa a
III-a B, în cadrul Şcolii Gimnaziale
Nr. 143.
Atmosfera plăcută din cadrul
şcolii şi colegii pe care i-am întâlnit
aici au făcut ca fiecare zi să o trăiesc
cu mare bucurie.
Însă nimic nu se compară cu
ziua de 13 septembrie 2021, ziua în care i-am cunoscut pentru prima dată pe
,,cercetaşii" clasei mele. M-am alăturat lor în careul şcolii, având emoţii
nemăsurate. Le-am surprins şi lor emoţiile primei zile, atât cât puteam observa
din ochişorii plăpânzi. Oare ce era în sufletul lor atunci? Câte întrebări le
veneau de-a valma în gânduri?
Am pornit apoi către clasa noastră, un colţ al tărâmului magic din cartea şi
filmul ,,Harry Potter", locul din care avea să pornească magia întâlnirii noastre.
Intuind mulţimea de întrebări pe care ochişorii lor o trădau, le-am pregătit
o prezentare despre mine sub formă de imagini sugestive şi ghicitori. Au fost
surprinşi, au fost amuzaţi, au fost timizi, dar şi îndrăzneţi. Conexiunea noastră a
fost imediată. Au fost aşa cum trebuie să fie copiii, minunaţi!
24

În acea primă zi de şcoală, întocmai ca prin atingerea unei baghete magice
nevăzute, am simţit în sinea mea că locul meu este acolo, că nu au fost în zadar
eforturile şi sacrificiile din ultimii ani şi că a meritat fiecare secundă de
aşteptare pentru acea zi şi pentru anii ce vor urma de atunci înainte.
Au urmat zile frumoase, zile în care m-am străduit să îi învăţ prin metode
cât mai atractive pentru ei, să le fiu alături atunci când au întâmpinat probleme,
când nu au înţeles, când au fost trişti sau bucuroşi. Mă impresionează când din
senin, chiar în timpul orelor sau în pauze, primesc complimente şi mulţumiri că
sunt ,,doamna" lor. Aceste sentimente sunt cu adevărat de nepreţuit şi îmi

confirmă că aici, în şcoală, dar şi în inimile copiilor sunt locurile unde trebuie să
fiu mereu.
Simt o imensă onoare să le fiu acestor copii învăţătoare, îndrumătoare,
prietenă, a doua mamă. Aşa cum ne sugerează Ellen Key în lucrarea ,,Secolul
copilului", părinţii, dar şi noi, profesorii, să fim conştienţi că vorba ,,copil” nu
este decât o altă expresie pentru ideea de ,,majestate” şi că la picioarele noastre
se joacă istoria. Pentru acest lucru măreţ, vă mulţumesc, dragi copii!
Profesor înv. primar Popescu Alexandra-Ştefania
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DOAMNA
Un foc aprins în apele polare... o
dragoste cu marginile NICĂIERI și centrul
PESTE TOT... asta simte, de fapt, DOAMNA
Ziua de 13 septembrie 2021 mi-a făcut
sângele să-mi țâșnească-n obraji, în cascade
de tremur și emoție, cârduri de zâmbete își
luau zborul din mine, înfloream ca nimfele
lujerilor de crini în luna mai. În cochilia
sufletului meu se ascundeau trăiri pe care
doar un orb care vede pentru prima oară
soarele le-ar putea înțelege. A fost printre
puținele zile din viața mea în care n-am
măsurat timpul cu ceasul, l-am măsurat cu
inima. Dacă entuziasmul ar fi fost material textil, în ziua aceea, i-aș fi putut croi
pelerină Everestului. Am așteptat acea zi așa cum o așteptam pe mama să vină
de la piață, în copilărie. Nu-mi amintesc cum a răsărit în mine această dorință,
dar parcă dintotdeauna mi-am dorit să fiu semănător al cunoștințelor, al
frumosului și al binelui și știu că nimeni și nimic nu mă va împiedica să-mi
urmez cu fidelitate scopul nobil, acela de a mă ridica ridicându-i pe alții, într-o
lume în care lucrurile derizorii și viețile mediocre ne copleșesc. Am căutat doar
puțin arhitectura zborului, pentru că am înțeles rapid că n-o găsesc în vreo carte
de inginerie mecanică, ci în manualul de pedagogie. Am studiat intens cu
dorința că, privind la mine, elevii mei să gândească: ,,Mi-aș dori să fiu ca
doamna, într-o zi.”. Ziua în care am devenit ,,Doamna” mi-a schimbat toate
partiturile vieții. Mi-am însușit cu atâta mândrie acest nou ADN de cârmuitor
încât aștept cu bucurie furtunile doar pentru a fotografia curcubeul din final.
Pentru câtă împlinire și binecuvântare a adus în viața mea acea zi, nu-mi rămâne
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decât să fiu recunoscătoare. Știu că nu voi fi niciodată doamna perfectă, dar voi
fi în fiecare zi doamna mai creativă și mai înțelegătoare decât ieri. Cred cu tărie
că voi reduce la tăcere orice voce care le va spune elevilor mei ,,Nu puteți!”.
Cine spune că promisiunile sunt făcute pentru a fi încălcate... nu știe că
promisiunile înseamnă dragoste, iar dragostea adevărată... există.
Promit elevilor mei să inspir speranță, să aprind imaginație și să insuflu
dragoste. Promit să învăț de la elevii mei, promit să manifest la orice pas
deschidere, adaptabilitate, curaj și încredere, promit să apreciez diversitatea
formelor și a potențialului inteligenței fiecăruia, promit să-i fac pe elevii mei să
viseze la lucruri mărețe, promit să împletesc ,,școala de acasă” cu ,,casa de la
școală”, promit să fiu ceai, atunci când copiii mei au nevoie de liniște și
șampanie, atunci când ei au nevoie de dinamism, promit să fac tot ce pot să
transform greul în simplu, clar și organizat, promit să găsesc echilibrul dintre a
vorbi și a asculta, promit să-i învăț pe elevii mei despre cât de normal este să
greșești și să pui întrebări, promit să apreciez ceea ce sunt elevii mei și să
respect ceea ce știu că vor deveni, promit să le respect elevilor mei intimitatea
vieții creative, încurajându-i, în același timp, să se exprime cu fiecare ocazie.
Ce își promite doamna ei însăși și pentru ea? Să se trezească în fiecare
zi cu hotărâre și să meargă la culcare cu satisfacție. Își promite să facă din
dilema și greutățile de azi, ideile geniale de mâine. Își mai promite să nu se
mulțumească niciodată cu banalul, cu o viață mai măruntă decât e capabilă să
aibă și cu niște elevi mai puțin inteligenți și disciplinați decât poate să
modeleze... Doamna știe că cerul e doar începutul, niciodată limita și că...
primești de la elevii tăi doar ce ai curajul să le ceri!

Învățător Neagoe Georgiana-Dorina
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„ECO”- ȊNVӐṬARE PRIN IMITARE
Suntem oamenii care pot influenţa lumea. Prin profesia nostrǎ avem
oportunitatea ṣi deopotrivǎ datoria de a reflecta la viitorul pe care ȋl putem clǎdi
prin copii, pentru copiii pe care ȋi ṣcolim astǎzi ṣi pentru generaţiile ce vor
urma.
Reflecţia cadrului didactic, starea permanentǎ ȋn care acesta se regǎseṣte
printre rutinele ṣcolare zilnice, pune ȋn luminǎ multiple posibilitǎți de proiectare

a acţiunilor pedagogice ṣi umane benefice vieţii individului. Gândindu-ne la
copii, la menţinerea sǎnǎtǎţii fizice ṣi psihice a acestora, este limpede cǎ
educaţia ṣi ȋnvaţarea nu se fac ṣi nu se opresc numai la a ȋnvǎţa pentru a ṣti, ci la
a ȋnvǎţa pentru a face! Tocmai de aceea crearea legǎturilor permanente cu
contextul cotidian ṣi cu viaţa raportatǎ la axa timpului fac posibile activitǎţi
multiple de conṣtientizare a importanţei protejǎrii naturii. Pentru tema lansatǎ de
CCDG trebuie sǎ remarc faptul cǎ nu este nevoie sǎ aṣteptǎm zile specifice
destinate adunǎrii de materiale reciclabile, ci trebuie sǎ le adunǎm permanent;
nu este necesar sǎ ni se propunǎ proiecte de refolosire a materialelor reciclabile,
ci trebuie sǎ le refolosim oricând acest lucru se poate; nu trebuie sǎ ni se parǎ cǎ
ȋn anumite zile putem contribui mai mult decât ȋn altele la acţiuni specifice
ecologiei ṣi sǎ aṣteptǎm acele zile, ci trebuie sǎ reacţionǎm „eco” ca ȋntr-un
firesc al manifestǎrii zilnice.
Aṣa am procedat ṣi aṣa procedez, ca profesor, la clasǎ, iar imitarea de cǎtre
elevi a exemplului dat de cadrul didactic este cu adevǎrat feedbackul dorit.
Elevii care trǎiesc ȋntr-un mediu guvernat de bune practici ṣi le ȋnsuṣesc
ȋntr-un firesc al lucrurilor. Este un mare câṣtig sǎ observi preţuirea „fireascǎ” pe
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care ei o acordǎ trǎirii „eco”. Toate activitǎţile propuse pe aceste teme nu fac
decât sǎ ajute, printr-o analizǎ de tip reflexiv, la conṣtientizarea a ceea ce se
poate face mai mult, mai bine, mai asiduu.

Se spune cǎ oamenii mari se cunosc din lucruri mǎrunte. Aṣa ṣi oamenii
„eco” pot fi recunoscuţi nu neapǎrat din participarea specialǎ la anumite acţiuni
(binevenite dealtfel), dar mai ales din cele mai mǎrunte gesturi: astfel, la clasǎ,
ȋn programul zilnic al ṣcolarului, sortǎm selectiv (din start) orice fel de ambalaj,

refolosim orice rest de hârtie, pǎstrǎm anumite decupaje (iniţial netrebuincioase)
ṣi le folosim apoi, creând obiecte necesare ȋnvǎţarii sau realizând lucrǎri
artistico-plastice. Evenimentele ȋn care materialele pǎstrate ȋși gǎsesc locul sunt
multe: Crǎciunul, Mǎrţiṣorul, Paṣtele, 1 Iunie etc.. Practicile de la clasǎ au
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contribuit la educarea elevilor ȋn spiritul „Eco” pentru cǎ lucrǎrile realizate cu
aceste ocazii au putut cǎpǎta detalii deosebite, lucrǎrile finale fiind cu atât mai

speciale, atractive, deosebite, cu cât s-a fǎcut apel la „nimicuri”/ resturi de
materiale pǎstrate (acestea aducându-le un plus de preţiozitate, maxima folositǎ
fiind : “O, nimic, ce mare eṣti!”).
Dintre lucrurile care sunt „pǎstrate” pentru folosinţǎ ulterioarǎ la dulapul
clasei, menţionez: resturi de hârtii ṣi cartoane deosebite, de culori cât mai
diverse, ca de exemplu: cartoane aurii de la ambalajele/cutiile bomboanelor;
cartonul pungilor de cadou cu imprimeuri, ṣnururile lor, dopuri, capace, cutiuţe
etc.). Specific faptul cǎ pǎstrarea acestora se face ȋn sectoare ordonate, plǎcute,
evidenţiind valoarea lor potenţialǎ viitoare.
Din aceste material noi avem, la clasa pregǎtitoare, urmǎtoarele: coṣuleţe
realizate din cartonul punguţelor de cadou, felicitǎri cu elemente aurii,
ghirlande, forme din carton realizate cu perforatorul (destinate lucrului cu
material perceptiv-individual sau recompenselor ȋn cadrul anumitor activitǎţi tip
concurs- fluturi, cercuri, inimioare- realizate cu perforatoare - etc).
Personal, pǎstrez ṣi folosesc foarte multe „nimicuri”/ „resturi”, iar bogǎţia
materialelor didactice, precum ṣi frumuseţea ṣi valenţele educative ale lor
rǎspund exact nevoilor de ȋnvǎţare ale elevilor ṣi se ȋncadreazǎ ȋn tema propusǎ
ȋn acest volum, “Educaţia ṣi autoeducaţia pentru prezent ṣi viitor”, mai ales ȋn
bunele practici prin care manifestarea “eco” poate fi asimilatǎ de copii prin
ȋnvǎţare ṣi imitare, apoi prin autoeducare.
Autor: Prof. înv. primar Oprea Mihaela-Adelina
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Mens sana in corpore sano - ASSG 143
Retrospectiv
Punctul zero
De aproximativ trei ani de zile, ASOCIAȚIA SPORTIVĂ ȘCOLARĂ A
ȘCOLII GIMNAZIALE NR.143 (ASSG 143) a intrat într-o ușoară remaniere în ceea
ce privește componența catedrei de educație fizică și sport și implicit într-o
accentuată și binevenită schimbare de abordare în ceea ce privește, la modul general,
lecția de educație fizică, dar mai cu seamă regulile ce trebuie respectate până la
respectiva oră. De ani
buni
școala noastră
beneficiază de o sală
mare de sport, amănunt
esențial, spunem noi, în
progresul elevilor, dar
care stă la baza motivației
principale a oricărui
cadru didactic ce are la
dispoziție
astfel
de
condiții. Și ca în orice
activitate începută de la
zero, a fost greu pentru
toată lumea, dar cu multă
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bunăvionță și răbdare, elevii noștri, dar mai cu seamă părinții și bunicii acestora au
înțeles că doar uniți ne vom putea depăși limitele, astfel că „astăzi” toți elevii care
pășesc în sala de sport au o ținută demnă de o școală a capitalei și o atitudine ce
trebuie să existe în orice sală de sport din țară.
Elevi+Părinți+Bunici+ASSG 143= O ECHIPĂ DE SUCCES
Pe această cale, ASSG 143 mulțumește atât părinților, bunicilor, cât și elevilor
pentru modul în care au înțeles mesajul transmis de ASSG 143 privind modul de
abordare a tuturor activităților desfășurate în sala de sport. Acest aspect fiind lămurit,
ne-am îndreptat atenția spre echipele reprezentative ale ASSG 143, care și înainte de
2016 au reprezentat onorabil școala noastră la competițiile la care au participat.
Dar cum generațiile își termină ciclul, fie primar sau gimnazial, altele trebuie
atent selecționate, crescute și educate în spiritul cel mai înalt al competiției. Spre
bucuria noastră, chiar dacă comparativ cu alte școli ale sectorului suntem undeva la
nivel mediu, să zicem, din punct de vedere al numărului de elevi, baza de selecție
este clar una destul de restrânsă. Actualii componenți ai loturilor reprezentative au
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înțeles că fără disciplină, spirit de echipă și multă muncă nu se vor putea bate cu
orice adversar și implicit nu vor atinge niciodată cotele cele mai înalte.
În decursul celor trei ani ne putem mândri cu echipele de fotbal (feminin și
masculin), handbal (feminin și minihandbal mixt), care au urcat an de an pe
podiumul competițiilor desfășurate la nivelul sectorului și chiar al municipiului,
după cum urmează:
Faza pe sector:
Olimpiada Națională a Sportului Școlar (I-IV)
Fotbal feminin – locul I (2017-2018)
Cupa Tymbark Junior
Fotbal feminin (U10) – locul II (2016-2017)
Fotbal feminin (U10) – locul I (2017-2018)
Fotbal masculin (U12) – locul I (2017-2018)
Fotbal feminin (U8) – locul I (2018-2019)
Fotbal feminin (U12) – locul III (2017-2018)
Fotbal masculin (U10)-locul III (2018-2019)
Olimpiada Gimnaziilor (V-VIII)
Fotbal feminin – locul II (2016-2017)
Fotbal masculin - locul IV (2017-2018)
Fotbal masculin – locul I (2017-2019)
Handbal feminin – locul III (2017-2018)
Handbal feminin – locul II (2018-2019)
Tetratlon – locul III (2017-2018)
Tetratlon – locul II (2018-2019)
Faza pe municipiu:
ONSȘ – fotbal feminin – locul II (2017-2018)
Cupa Tymbark Junior(U 10) – locul II (2017-2019)
Fotbal feminin Cupa Tymbark Junior - U8 - locul III (2018-2019)
Elevii implicați în aceste activități sportive au știut să îmbine utilul cu plăcutul,
abordând și celelalte discipline cu aceiași seriozitate și ambiție, așa cum s-a
întâmplat de atâtea ori pe terenul de sport.
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Cu speranța că aceste generații vor reprezenta un model pentru cei care vor
urma să intre în școala și sala de sport, ASSG 143 mulțumește elevilor ce reprezintă
echipele școlii, dar și celor care vin cu drag la orele de educație fizică încercând pe
cât posibil să plece cu ceva nou învățat și cu o stare bună de sănătate.
„Fac sport, gândesc frumos și iubesc! Asta este rețeta fericirii.”
G. Călinescu
Autor: Profesor educație fizică
Rădoi Dorinel Ionuț
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Istoria și geografia țării
Muzeul Național de Istorie, clasa VII B (2019)
Clasa mea a vizitat Muzeul Național de Istorie din centrul Bucureștiului. A
fost o excursie nemaipomenită, unde eu și colegii mei am învățat o mulțime de
lucruri. Băieții erau fascinați de armamentul bogat expus în vitrine, iar noi
fetele, ne-am îndreptat direct spre camera unde erau bijuteriile antice de aur și
argint, împodobite cu pietricele prețioase și diamante strălucitoare. Am avut
parte de un ghid extraordinar, care ne-a explicat istoria României și a câtorva
domnitori români, pe înțelesul copiilor. Până și cei năzdrăvani căscau ochii la
doamna care prezenta. Cel mai interesant lucru pe care l-am văzut acolo a fost
tronul lui Alexandru Ioan Cuza, deoarece era în formă perfectă și ghidul ne-a
spus că legenda povestește că spiritul acestuia încă mai domnește în muzeu,
conducând de pe acel tron. După această zi la muzeu, când ne îndreptam spre
ieșire, cuiva i-a venit ideea de a face o poză de grup. Astăzi, după 3 ani, revăd

această fotografie și-mi aduc aminte de momentele frumoase pe care le-am avut
la muzeu, alături de colegii mei.
Ștefan Ana, clasa a VII- a B
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În primăvara anului
2019 am plecat în excursie
împreună cu doamna
dirigintă, Istrate Mariana
și cu doamna profesoară
de geografie, Puncioiu
Ana. Abia am așteptat
această excursie, mai ales
că ea devenise o tradiție.

An de an, primăvara, plecam în excursie prin țară, 2 zile. Traseul a fost unul
impresionant: Valea Oltului, Sibiu, Sighișoara. Fiecare obiectiv turistic vizitat
ne-a impresionat: Mănăstirea Cozia unde am aflat de Mircea cel Bătrân,
Defileul Oltului de la Turnu Roșu, săpat în calcare, Cetatea Sibiului cu Podul
Minciunilor și Turnul cu Ceas, Muzeul Bruckental și operele de artă ale
diverșilor artiști, dar și Cetatea medievală a Sighișoarei, singura cetate din
Europa care este locuită și azi.
A fost o excursie de vis!
Bulucea Victoria, clasa a VIII- a A
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Clasa a V a….emoții, necunoscut, vise noi. Unul dintre aceste vise,
transpuse în realitate a fost excursia realizată cu doamna dirigintă, în județul
Buzău, la tabara de Sculptură de la Măgura, Mănăstirea Ciolanu și Vulcanii
Noroioși. Am vrut să plecăm doar noi, clasa noastră, pentru a ne cunoaște mai
bine, pentru a ne împrietenii mai mult și pentru a ne creea amintiri. Și așa a fost.

Am plecat cu emoții pentru că era prima oară când plecam cu doamna dirigintă
și când o vedeam în altă ipostază față de ceea ce vedeam la ore. Ne-a explicat
tot drumul despre forme de relief, de vegetație, de istoricul locurilor, iar la
Vulcanii Noroioși am aflat că gazele naturale ies la suprafață aducând noroi. A
fost o experiență nemaipomenită!
Ficleanu Delia, clasa a VIII-a B
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Parcul Carol, București, clasa a VI- a
Atunci când am auzit că vom avea activitate în acest parc nu m-am gândit
că va fi plăcut, însă m-am înșelat. Ora noastră din parc a fost foarte interesantă.
Am aflat despre Mausoleul Eroilor unde arde o flacără permanentă, în memoria

eroilor căzuți în războaie, flacără ce este păzită de militari, am aflat povestea
statuii Cantacuzino și am vizitat Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida. Ne-am și
distrat și am făcut un concurs de orientare.
Voicu Denisa, clasa a VIII-a B
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Suntem în prag de
despărțire, examenul este din
ce în ce mai aproape, iar mie
amintirile și numeroasele
momente
alături
de
dumneavoastră îmi revin în
minte ca un film derulat iar și
iar. Nu știu dacă acolo unde
îmi voi continua drumul voi
avea parte de persoane la fel
de iubitoare și calde precum
dumneavoastră. Dacă nu, vă promit că veți fi prima persoană la care voi veni să îmi
împărtășesc emoțiile tipice perioadei liceului, precum și pe cele care țin de momente
delicate din viața mea.
Anii au trecut și eu am crescut pe nesimțite. Parcă ieri eram în clasa pregătitoare
întrecându-mă cu colegii să ajung prima lângă dumneavoastră cu perna mea mică,
pentru a simți o ființă iubitoare lângă mine. Apoi, în clasa a V-a, spaima mea a
crescut, când am crezut că se va sfârși lumea și că voi avea parte de niște ani foarte
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grei. Toate acestea s-ar fi întâmplat doar în lipsa dumneavoastră, căci dacă nu mi-ați
fi fost dirigintă, nu știu în ce fel aș fi depășit momentele în care am avut impresia că
voi ceda. Școala nu a mai părut așa de înfricoșătoare, iar testele și emoțiile nu au mai
fost așa de greu de depășit cu dumneavoastră alături.
Doamna dirigintă, iertați-mă dacă v-am supărat în acești ani! Iertați-mă dacă vam dezamăgit sau necăjit, dar mai ales, iertați-mă pentru că în unele momente nu am
ajuns la înălțimea așteptărilor!
Vă mulțumesc pentru câte lucruri frumoase ați făcut pentru mine, pentru noi.
Mi-ați fost și îmi sunteți ca o mamă!
Mitruț Marga,
absolventă a Școlii Gimnaziale Nr.143, promoția 2021
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ADMITERE 2022
AN ŞCOLAR 2022-2023
Absolvenţii claselor a VIII-a vor susține examenul de Evaluare Naţională în
luna iunie 2022, începând cu data de 14 iunie, rezultatele finale fiind afişate în data
de 30 iunie, conform Calendarului de desfăşurare, anexă la OME nr. 5149/2021.
În luna mai 2022 se vor desfășura probele de aptitudini și probele de verificare
a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, care vor permite absolvenților
înscrierea la liceele vocaționale sau bilingve, dacă probele vor fi promovate și au
fost declarați admiși.
Începând cu data de 4 iulie 2022 și până pe data de 11 iulie 2022, absolvenții
clasei a VIII-a care au susținut examenul de evaluare națională vor participa la
prima etapă a admiterii în învățământul liceal, an școlar 2022-2023, conform OME
nr. 5150/30.08.2021.
În data de 9 mai 2022 vor fi afișate locurile pentru admiterea candidaților pe
locurile speciale pentru romi și a candidaților cu CES, absolvenții urmând a fi
repartizați în data de 7 iulie 2022.
În perioada 1 - 3 august 2022 este a II-a etapă de admitere în învățământul
liceal și profesional de stat, an școlar 2022-2023, pentru absolvenții care nu au
participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară de admitere, care nu s-au
înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-a încheie situația școlară
ulterior etapei anterioare.
Link-uri utile: www.ismb.edu.ro , www.edu.ro , www.scoala143.ro
Informatician: Decu Florenţa-Amalia
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Mohamed Dayana, clasa a VI-a A
Vasilescu Sofia, clasa a VI-a B
Țițeica Andra, clasa a VIII-a B
Dumitru Ioana Daniela, clasa a V-a C
Șerban Luca-Andrei, clasa a V-a B
Caim Clara, clasa a V-a A
Ciobanu Bianca-Andreea, clasa a V-a A
Nistor David, clasa a V-a B
Ciuraru Miruna-Maria, clasa a V-a B
Damian Alexandru, clasa a V-a B
Bădescu Victor, clasa a VI-a B
Iliescu Alexia, clasa a VII-a C
Ștefan Ana, clasa a VII-a B
Prodan Ioana, clasa a VII-a B
Tănase Daniel Ștefan, clasa a VII-a C
Bulucea Victoria, clasa a VIII- a A
Ficleanu Delia, clasa a VIII-a B
Voicu Denisa, clasa a VIII-a B

