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RAZE DE SEPTEMBRIE

Să vii!
Mi-e toamnă azi...
Numai puţin.
Şi îmi zâmbeşte roş gălbui,
Un vechi refren... nu-l mai
retin.
În vârf de deal,
Gutui.
Mi-e toamnă azi...
Numai un strop.
Un colţ de cer mai azuriu
Acoperit de-un nor miop.
Pământul încă-i fraged,
Viu.
Mi-e toamnă azi...
O picătură.
Un strat de frunze arămii
Se scaldă suav în arătură.
Tu, zâmbet cald,
Să vii!
Autor:
Mihaela Grigoroiu

Autor:
Lorena Iancu, clasa a VI-a B

Toamna
Peste casă la bunici
Trece-un stol de rândunici,
Norii vin și păsări pleacă,
Nori de ploaie-ncep să treacă.
Soarele o ia la fugă,
Să înceapă toamna lungă,
Și-un covor multicolor,
Iz de fructe-mbietor.
Autor:
Bucău Andrei-Daniel, clasa a VI-a B
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VACANȚA
În această vară am vizitat multe locuri. Am fost la mare,
la bunici şi în Cluj-Napoca. La mare, în fiecare seară ieşeam
împreună cu familia mea la plimbare, pe faleză. Vedeam cum se
reflectă lumina lunii în apa liniştită a mării. În ultimele zile,
marea era din ce în ce mai agitată. Valurile deveniseră foarte
puternice.
La bunici m-am jucat cu verişoara mea şi cu cei doi
caţeluşi ai noştri. Acolo m-am distrat foarte bine. În plus, îi
ajutam şi pe bunicii mei la diferite lucruri prin gospodărie.
După ce am plecat de la bunici am vizitat oraşul ClujNapoca, unul dintre cele mai frumoase oraşe din România. Totul
era frumos acolo. Am mâncat la o terasă aflată pe acoperişul
unei clădiri cu 5 etaje, am vizitat Cetăţuia, Piaţa Unirii, Grădina
Botanică, două catedrale şi multe altele.
Când m-am întors de acolo, distracţia nu s-a terminat.
Am fost într-un parc acvatic, într-un parc de distracţii şi în mai
multe parcuri din Bucureşti.
Vacanţa mea a fost foarte frumoasă!
Autor:
Popescu Andrei Robert clasa a VI-a B

ÎNAPOI LA ȘCOALĂ ….
Este septembrie. Teodor, eroul nostru, se întoarce pe băncile școlii. Ii era atât de dor! O știa
atât de mare, de înaltă! Dar, de îndată ce intra în clasa luminoasa și calda, plină cu desene ale
copiilor de anul trecut și cu poze de la diferite activități, înțelege de ce totul i se pare schimbat! El
se înălțase în cele aproape trei luni de vacanța! Soarele și vântul, marea și muntele, somnul și
activitățile recreative l-au făcut sa arate mult mai aproape de adolescenta. Deja mijește adultul din
el.
În aceasta vara, Teodor a aflat ca poți sa scrii poezii fără rime. Fiind hotărât sa scrie în
maxim un an un volum, s-a pregătit pentru revista școlii lui cu o poezie care, crede el, îl reprezintă.
Își dorește sa o citească doamnei profesoare de limba romana și colegilor lui pentru a afla și
părerea lor. Aceasta este poezia lui moderna, fără rima:
Toamna ce vii în fiecare an,
Vino și anul acesta,
Adu-ne culorile calde în suflet,
Ca sa te putem trai și asimila.
Toamna, tu faci parte din ființa mea,
Tu dai culoare zilelor ploioase și reci,
Ne faci sa fim cu toții poeți,
Dar și pictori mereu mai dibaci.
Doamna profesoara a apreciat originalitatea gândirii și sensibilitatea trăirilor lui și l-a
încurajat să-și urmeze visul. Poate, peste ani, când el va deveni un poet modern renumit, în
bibliografia lui va scrie și faptul ca a publicat mai întâi în revista școlii și ca a fost încurajat și de
doamna profesoara de romana și de colegi...
Autor:
Profesor religie Florina Drossu
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LA PĂDURE
Sceneta
Anca: În sfârșit am ajuns în pădure.
Vlad: Urcușul ... a fost dificil, dar a meritat.
Carmen: Ce peisaj! Ce aer curat și câtă liniște este!
Elena: Și totuși, cineva a mai trecut astăzi pe aici,
văd resturi de mâncare, conserve și pungi.
Silviu: Ce bine ca suntem pregătiți cu saci menajeri
sa le putem strânge!
Anca: Nu vi se pare ca miroase a fum?
Autor:
Elena: Ba da, dar de unde?
Maria Ficleanu, clasa a IV-a A
Vlad: Priviți! Lângă acest copac a fost un grătar.
Cărbunii sunt încă aprinși.
Carmen: Mai era puțin și ajungea sa ia foc!
Silviu: Va dați seama ce s-ar fi întâmplat?!
Anca: Să-l stingem cât mai repede!
Vlad: Dar cât de murdară este apa, câți peștișori deasupra, nu ma mir ca au murit!
Carmen: Va amintiți, am învățat la orele de biologie ca poluarea apelor duce la diminuarea
producției de biomasa, uneori afectând pana la dispariție unele organisme și, de asemenea,
puternica dezvoltare a fitoplanctonului duce la degradarea ecosistemelor respective, ca urmare a
lipsei de oxigen.
Elena: Eu propun să facem o vizita uzinei care a deversat deșeuri și reziduuri în acest râu.
Silviu: Mi-ar plăcea sa pot inventa un filtru performant, pentru epurarea apelor reziduale.
Anca: Atenție! Este o prăpastie!
Vlad: Vedeți ce s-a întâmplat din cauza tăierii necontrolate a pădurilor!
Carmen: Eu cred ca solul s-a erodat din cauza defrișării copacilor și s-au produs mari alunecări de
teren.
Elena: Așadar, a fost o hotărâre înțeleapta sa venim și sa plantam fiecare câte doi puieți pentru
împădurirea acestei zone.
Silviu: Observați turma aceea de oi atât de numeroasa!
Anca: Cine știe de când pășunează aici?!
Vlad: Nu a mai rămas urma de vegetație, doar solul este și el supus unui proces de degradare.
Silviu: Pentru ca ne apropiem de sfârșitul vizitei de studio, eu aș vrea sa culeg un buchet de flori
„Sângele voinicului”!
Elena: Cum poți sa te gândești la așa ceva? „Sângele voinicului este o planta rara și de aceea este
interzisă culegerea sau deteriorarea lor.
Carmen: Dar putem scrijeli pe un copac ce are trunchiul mai gros câteva sfaturi pentru cei care vor
veni în urma noastră?
Anca: Greșeala !!!!!!!!!!!!!!!
Vlad: Este mult mai indicat sa așezam aceste tăblițe confecționate în cadrul ședințelor cercului de
biologie din școala noastră.
Sceneta a fost prezentata de către echipajul Școlii Gimnaziale nr. 143 „Temerarii” la
concursul „Stele în devenire”, organizat de Școala Gimnaziala nr 280 în aprilie 2006.
Coordonatorul echipajului a fost doamna profesoara de biologie Gagiu Mariana.
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AN NOU, NĂZUINȚE MĂREȚE
Vacanța mare a trecut lasând în urmă amintiri
frumoase. Dar și noi încercăm să-i ajutăm pe elevii noștrii
să-și creeze și în timpul anului școlar astfel de amintiri.
Așadar, anul școlar 2017-2018 a început promițător
din toate punctele de vedere pentru Catedra de Educație
Fizică-Sport și Mișcare, așa cum se sună noua denumire a
disciplinei noastre. În urma turneului MiniEuro 2020,
Primaria Sectorului 5, a oferit școlilor participante o sumă
de bani considerabilă, din care CEFS a achiziționat două
rânduri de echipament sportiv pentru echipele
reprezentative ale școlii, 12 mingi de fotbal, plasele de la
porți au fost înlocuite cu altele noi și lista poate continua,
drept pentru care mulțumim și pe această cale
oficialităților primăriei.
Alt aspect important legat de echipele de reprezentative ale școlii noastre, este faptul că
începând cu acest an școlar, ASSG 143 are și o stemă personalizată, lucru pentru care vrem să le
mulțumim pentru amabilitate și colaborare doamnei profesor de religie, Florina Drossu și soțului
acesteia, Cristi Drossu.
Zis și făcut, anul școlar nici nu începuse bine, că băieții noștrii de la echipa de fotbal(V-VIII) au
și început pregătirea pentru ’’bătăliile’’ ce vor urma, disputând un meci amical cu ’’vecinii’’ noștrii de
cartier, Școala Gimnazială Nr.126, meci in care elevul Mario Plugaru(VI C) a debutat cu dreptu’ la
echipa mare, de altfel un meci la discreția băieților noștrii, adversarul nepunâdu-ne foarte multe
probleme, valoarea, omogenitatea si experiența lotului nostru spunându-și cuvântul.

Membrii catedrei de Efs au participat la Consfătuirea anulă a profesorilor de educație fizică,
unde s-au discutat probleme generale ale educației, probleme specifice disciplinei, s-a anunțat
calendarul sportiv al anului în curs și ordinea cercurilor pedagogice, acolo unde și catedra noastră
va fi ’’prezentă’’ pe 17 februarie 2018.
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Echipele de fotbal fete și băieți, clasele I-IV au început și ele pregătirea pentru noul sezon prin
antrenamente și jocuri amicale, loturile celor două echipe primind cele mai noi întăriri din rândurile
celor din clasa a II-a, anume Ancuța Pogar (II C) și Darius Știrbu (II A).
Următorul meci amical pe care echipele mari l-au disputat a fost în deplasare la mult mai
renumita și numeroasa Școala Gimnazială Nr. 139 Mircea Sântimbreanu, jocuri care s-au soldat cu un
egal (2-2) fete și o victorie lejeră (2-3) la băieți, în condițiile în care căpitanul și liderul din teren,
Mario Crăciun, nu a putut participa la acest joc, ceilalți componenți ai lotului făcându-și datoria foarte
bine, ducându-ne cu gândul la un an măreț, pe care îl așteptăm de mult timp.
Și la fete, în ciuda faptului că au reușit doar un egal pe teren străin, s-a putut observa o dorință
mare de a câștiga, Bety Ureche, handbalista-fotbalistă mobilizându-și exemplar colegele mai ’’tinere’’
din teren, nu mai puțin de 6 sportive debutând la echipa școlii, din garda veche care obținea anul
trecut locul II pe sector, ’’supraviețuind’’ doar Flori Ilie (VIII A).
De menționat mezina lotului, Cătălina Tănase(V A) care a debutat la echipa mare, după ce anul
trecut a reușit un loc II pe sector la Cupa Tymbark cu fostele colege de la I-IV.

Dar să vorbim și despre echipele mici, care vin puternic din urmă, acolo unde după două
antrenamente săptămânale, echipa băieților urmând ca în perioada următoare să susțină un amical
pe teren propriu în compania Progresului București.
După ce Adriano Dobrogeanu și Ionuț Ghiță au făcut pasul la echipa claselor V-VI(Cupa
Tymbark și Danone Hagi), în locul lor au apărut nume noi în echipă, Mihai Radu(III B), David
Oprea(IV B) și Robert Acostantinesei (IV A), ca să dăm doar câteva exemple, liderul Robert Gherghe,
cel care a plâns la ultimul meci de anul trecut, pierdut la limită, promite anul acesta să ducă echipa
noastră, alături de ceilalți ’’războinici’’, Bogdan Pandelaș(III C), Fabian Amariei(IV B) și debutanții
Raoul Nicolae (IV A) și Darius Știrbu(II A), pe cele mai înalte culmi ale succesului.
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De partea cealaltă, echipa fetelor, nu a pierdut foarte mult față de anul trecut, singura
absență motivată fiind Cătă Tănase, cea care și-a făcut deja debutul la echipa mare, ba mai mult a
primit întăriri de la clasele a IV-a A Maria Ficleanu, Denisa Biro (IV C), Maria Budacă (IV C) și
mezina lotului Anca Pogar (II C).
Atât pentru echipa fetelor, cât și pentru cea a băieților, prima competiție oficială se v-a
desfășura pe 13 octombrie în cadrul ONSS (Olimpiada Națională a Sportului Școlar) la Școala
Gimnazială Principesa Margareta.

În schimb echipele mari vor debuta mai devreme în prima competiție oficială din acest an,
anume PROEDUS, premiile fiind unele pe masură, tabere în țară și în străinătate.
În speranța că în numărul viitor vom putea lectura un frumos articol despre victoriile
răsunătoare ale echipelor noastre, vă așteptăm dragi părinți, la toate competițiile la care copiii
noștrii vor participa !
PROGRAM
Cupa PROEDUS
Fotbal masculin ASSG 143 – Sc.Gim. George Topârceanu
(baza sportivă a Sc. Gim. Sfântul Nicolae)
Fotbal feminin ASSG 143 – Sc.Gim. Nr. 40 (baza sportivă Politehnica)
Handbal feminin ASSG 143 – Sc.Gim. Nr.139 Mircea Sântimbreanu
(baza sportiva Politehnica)

Autor: Prof. Dorinel Rădoi

Toamna
A venit toamna de-odata,
Cea îmbelsugata,
Cu miros imbatator
De aroma fructelor.

Mere, nuci si pere
Toate cu placere,
Iar frunzele, cazand usor,
Au format covor colorat si fosnitor.
Autor:
Stefan Andreea, clasa a IV-a A
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JURNAL DE CĂLĂTORIE
Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii din Constanţa
Dragi cititori, după vizita de la Muzeul Marinei din Constanţa, din iunie, urmează o altă vizită, într-o zi
de iulie. Vă prezint cu drag universul viu şi colorat din acest complex muzeal!

Natura Dino Park
Expoziţia prezintă apariţia vieţii pe Terra, obiectele
fiind realizate din plastic, lână, blană artificială şi
pânză. Aici am văzut modele cu primii dinozauri,
mamuţi, manechini cu primii oameni şi ursuleţi
polari. Pe dinozaurul zburător Hatzegopteryx l-am
văzut şi la Muzeul Antipa, anul trecut.

Spectacolul delfiniţelor
Ni-Ni şi Chen-Chen au oferit un spectacol fantastic.
Ele au talia mare şi botul gros.
Au 11 ani şi au fost aduse din China, cu avionul, la Delfinariu, când aveau 4 ani. Ni-Ni înseamnă fetiţă,
iar Chen-Chen rază de soare, în limba chineză. Ştiaţi că Ziua Delfinului se aniversează la Constanţa pe
5 august?

La Planetariu…pentru prima oară…

Mai întâi am urmărit un spectacol de
lumini. Apoi, timp de 20 de minute,
doamna ghid ne-a prezentat sistemul
nostru solar, mişcarea stelelor şi a
planetelor, cu ajutorul unor diapozitive
speciale. Stelele sunt tinere şi bătrâne,
calde şi reci. Cele calde au culoarea albă şi
albastră, iar cele reci, portocalie şi roşie.
Am urmărit şi un film educativ în 3D,
despre
Pământ.
Ştiaţi
că
Ziua
Internaţională a Pământului este pe 22
aprilie?
Un loc minunat! Din expoziţia cu păsări exotice
mi-a atras atenţia o familie de papagali de talie mare.
Acvariul cu crabi japonezi este amenajat lângă o mică
cascadă artificială. Pe lac se plimbă multe păsări.
Gâştele africane mi s-au părut foarte amuzante şi i-am
făcut o poză unei întregi familii. La sfârşitul aventurii
m-am reîntâlnit cu Gloria, pe care o călăresc de mulţi
ani.
Sper că v-am trezit interesul pentru ştiinţele
naturii şi pentru călătorii. Următorul popas va fi la
începutul lunii septembrie, la Grădina Zoologică din
Sibiu, cea mai veche din ţară.
Autor: Lazăr Sophia, clasa a III-a B
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