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PRIMĂVARA 

Razele zglobii ale soarelui mă trezesc de dimineaţă. 
Norii îmi zâmbesc şi cerul mă invită să ies afară şi să inspir 
aerul curat de dimineaţă. 

 
Continuare în pagina 2 

Primăvara 

Aprilie vine cu soare, 
Aprilie are pomi în floare, 
Aprilie ne încălzește, 
Aprilie ne fericește. 
 
Aprilie-aduce Învierea, 
Aprilie- aduce adierea 
De vânt, caldă și blândă, 
În aer fluturii colindă. 
 
Aprilie ne înseninează 
Și inima o- ncurajează, 
Să cânte, să tresalte-n joc, 
Căci peste tot sunt flori 
boboc. 
 
Aprilie e tinerețea 
E sufletul cel viu, sprințar, 
Aprilie e izvor de ape 
Ce-adapă gândul cel fugar. 
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- Mamă rândunică, după şcoală vom merge la doamna Primăvară, să îi dăruim un buchet de 

flori? 

- Da, băiatul mamei, vom merge. 

După o oră de şcoală, mama rândunică şi băieţelul ei îi duseră doamnei Primăvară un buchet 

cu nouăzeci şi nouă de flori în ciocurile lor.  

- Bună ziua! Sunt doamna Rândunică, iar acesta este puişorul meu. 

- Bună ziua! Vă cunosc, căci aţi mai venit o dată pe la mine anul trecut. Buchetul 

de flori este pentru mine? 

- Desigur. Sunt nouăzeci şi nouă de flori, deoarece una sunteţi dumneavoastră! 

- Vă mulţumesc! Vă pot ajuta cu ceva? 

- Da, puteţi. Casa noastră din copac se va dărâma în scurt timp şi lemne nu mai sunt prin zonă. 

Dacă găsiţi dumneavoastră, vă rog să îmi daţi câteva. 

- Vă voi da, căci am în beci câteva. Voi construi eu o căsuţă pentru voi, fiindcă 

mi-aţi dăruit acest buchet minunat de flori de iasomie şi mi-aţi vorbit frumos. Aş vrea să bem un 
ceai de muşeţel, dar trebuie să vă construiesc casa, oricând cea veche se poate dărâma peste 
lucrurile voastre. Vă invit anul viitor la un ceai! 

Morala: „După faptă şi răsplată!“ 
 

 

 

Parcul Cișmigiu este cea 
mai veche gradină publică din 
București, fiind inaugurat in 
anul 1854.  

Este amenajat în  genul 
parcurilor englezești, și 
constituie un mediu verde și 
curat , unde ne putem relaxa 
împreună cu prietenii și familia 
în timpul liber și nu numai. 

Este amplasat în inima 
Bucureștiului și anumite locuri 
din acest parc păstrează 
anumite elemente din 
frumusețea și eleganța 
Bucureștiului de altădată .   

 
 

Urmare din pagina 1 

Autor: 
Lazăr Sophia, clasa a III-a B 

 

Săptămâna altfel – Parcul Cismigiu 
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  Povestea veche a parcului a 
început de pe când Alexandru Ipsilanti , 
domnul țării românești , a poruncit să se 
construiască două cișmele, una a fost 
așezată înspre strada Știrbei Vodă , unde 
se află astăzi parcul Cișmigiu . 

La început parcul era preferatul 
celor bogați și sofisticați , de aceea se 
impuneau anumite reguli la vremea 
aceea : nu aveau voie sa vorbească tare , 
urât sau să facă mizerie .  

  In parc , acolo unde se află 
cetatea , există și ruinele unei mănăstiri . 
Din mănăstire pornea un tunel secret ce 
făcea legătura dintre Palatul Crețulescu 
și malul Dâmboviței. 

  În parc , mai există și izvorul  
Sissi Stefanidi , Care reprezintă o mamă 
supărată de moartea fiicei sale , ce 
toarnă apă cu ulciorul . Locul unde este 
amplasată acum statuia a aparținut 
familiei Stefanidi și a fost donat către 
primăria Bucureștiului după moartea 
fiicei lor. 
  Parcul poate fi vizitat in prezent 
de oricine își dorește , și cu ajutorul unor 
mijloace de relaxare , precum citind o 
carte pe o băncuță in aer liber , pot oferi 
o experiență frumoasă în Parcul 
Cișmigiu. 

 
 

 

Autor: 
Banță Teodora, clasa a V-a A 

 

Autor fotografii 2, 3: 
Ștefan Mitran, clasa a V-a A 

 

Ca urmare a unor cercetări începând cu anul 2002, s-a descoperit la copii mici (0-2 ani) care 
stăteau în fața ecranelor (laptop, tableta, calculator, smartphone) mai mult de patru ore pe zi o 
nouă formă de autism- autismul virtual.  

 Simptomele se aseamănă cu cele ale autismului clasic- lipsa contactului vizual, lipsa 
dezvoltarii limbajului, lipsa jocului, comportamente repetitive/ stereotipii.  

 Dacă autismul clasic este cauzat de factori biologici, în cazul autismului virtual nu 
vorbim de probleme genetice. În cazul în care acești copii, pentru o perioadă de timp nu mai au 
contact cu mediul virtual și urmează terapie, recuperarea este totală. 

  

O afectiune moderna la copii - Autismul virtual- 

Autor: 
Profesor psiholog Stefana Veronica, 

 Liceul sportiv Clinceni și Școala nr. 1 Domnești, 
liceu și școală partenere cu  

Școala Gimnazială nr 143 în acest an școlar.   



 
www.scoala143.ro 

 

Familia este bunul cel mai de preț pe care îl 
poate avea un copil, iar cuvântul „acasă”, unde se 
află mama, tata, frații, buncii este un adevărat 
paradis pe Pământ. Aici ești înconjurat cu iubire 
totală și necondiționată, ești protejat și ajutat în 
orice situație. 

Familia îți oferă educație de la naștere, 
poate chiar și înainte de naștere, celebrii șapte ani 
de acasă, atât de importanți pentru toată viața. 
După copilărie, când începem să avem propriile 
păreri, idei, noi suntem marcați de ceea ce am 
văzut și auzit în familie.  

Cum ar trebui să fie relațiile în familie 

 

Aici ar trebui să fie relații calde, armonioase, de respect și ajutor reciproc. Suntem pregătiți 
pentru viață de către familie, bucuriile sunt mai mari când le trăim alături de cei dragi, iar durerile se 
micșorează. 

Familia are o influență extraordinară asupra noastră, pentru că părinții sunt adevărate 
modele pentru noi și fiecare persoană poartă în sine un set de reguli pe care le primește în primii ani 
de viață și le respectă mereu, având suport moral, afectiv, material, îndrumare și consiliere. 

Cea mai importante, cea mai dragă, cea care este sufletul unei familii este mama. Mama 
veghează la liniștea, fericirea familiei și face relațiile dintre noi să fie armonioase și calde. 

Cum viața omului este efemeră, când mama nu mai este, rămânem cu un gol în suflet, pentru 
că mama este unică. 

Lipsa familiei poate duce la dezechilibre grave, tulburări de comportament și la șanse reduse 
de reușită a tânărului în viață. 

Eu sunt fericit că am familie și că în familia mea sunt relații de iubire, apropiere, prietenie, 
ajutor reciproc și respect profund. 

 
Autor: 

Daniel Alexandru Bârzu, clasa a V-a B 

Înainte de toate ,trebuie  să  definim  
cuvântul ,,FAMILIE”. 

 
Familia înseamnă o parte foarte 

important a comunităţii .După părerea 
mea,familia  este  cel  mai important spaţiu  
cultural. Spun acest lucru , deoarece  aici  
aflăm  cele  mai folositoare  lucruri ,cele care 
ne pregătesc pentru societate şi viaţă. 

Relaţiile   în   familie 
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Însă există o familie  mai important decât toate-toată populaţia de pe Glob  formează cea 
mai  mare familie(pe care Dumnezeu o iubeşte cel mai mult şi încearcă să o ghideze pe calea cea 
bună pe care Acesta o consideră),dar voi vorbi de relaţiile care au loc într-o familie aşa cum o ştim 
noi. 

În ziua de astăzi ,multe familii nu mai există ,datorită  orgoliului pe care adulţii  îl au unul cu 
celălalt. Orgoliul este principala cauză a distrugerii unei familii. Psihologii  recomandă ca acest 
orgoliu să înceteze şi să se ajungă la un punct comun ,sau ca unul dintre părinţi sau adulţi să 
înceteze şi  să  îi  dea dreptate celuilalt .Din cauza acestui lucru ,tot mai mulţi copii rămân orfani 
sau ajung într-un centru de plasament. Există anumite cazuri în care un părinte sau un adult nu are 
capacitatea de discernământ pentru copil,iar celălalt intervine şi face tot ce este corect şi necesar 
pentru copil.  

Relaţiile într-o familie  ar trebui să fie foarte pozitive şi bune,dar nu ar trebui să existe 
niciun motiv pentru care membrii unei familii ar trebui să se certe,sau mai rău,să  se despartă. 

 Familiile trebuie să fie exemple pentru noi,atât cât şi pentru ceilalţi. Familia noastră trebuie 
să o modelăm şi să o formăm aşa cum noi considerăm şi să urmăm exemplele  bune,  pentru a 
deveni la fel ca ele sau chiar să ne ridicăm puţin mai sus faţă de ceilalţi. 

Acestea sunt relaţiile dintr-o familie, dar şi modurile prin care  ar trebui să le 
îmbunătăţim!!!   

 
 

Autor: 
Şarvarin Bianca Maria –Clasa .a V-a B 

Noi la şcoală învățăm 
Ca examenul sa-l luam. 
Două, trei ore pe zi 
Sunt bune pentru-a citi. 
 
Avem nevoie de-învățare 
Ca să luăm o notă mare. 
O carte nu e de-ajuns 
Ca s-ajungem si mai sus! 

Autori: Marin Andreea, 
Perdun Anca- Nicoleta, 

Nicolae Corina-Simona, 
clasa a VIII-a, Liceul 

Sportiv Clinceni, partener 
in acest an școlar cu 

școala noastră. 

Examenul 

Școala 

Școala este un motor 
Ce ne pornește spre viitor. 
Cine cartea o-ndrăgeşte, 
Nota zece o primește. 
 
Elevii învață de zor 
Pentru un bun viitor. 
Pentru note mari ei vor munci, 
Iar in viitor vor straluci. 

Autori: Alexandrescu 
Cătălina, Gheorghe 

Alexandra, Păun Rareș, 
clasa a VIII-a, Liceul 

sportiv Clinceni, partener 
cu școala noastră în acest 

an școlar. 



 
 

 

  

Luna februarie, ’’făurar’’ în tradiția populară, este luna în care iarna începe să moară, 
primavera începând să prindă curaj, așadar vremea este una capricioasă și nemiloasă, datorită 
fluctuațiilor de temperatură de la o zi la alta. 

Pe noi nu ne-a interesat  acest aspect, ținând cont că membrii catedrei de educație fizică și 
sport ai Școlii Gimnaziale Nr.143 își desfășoară activitatea în sala de sport. In data de 16 februarie, 
domnul profesor Streinu Ionuț a susținut o lecție demonstrativă frumoasă și atractivă  cu elevii 
clasei a V-a B, în fața unui public numeros, format din cadre didactice cu specializarea educație 
fizică, în frunte cu metodiștii sectorului și doamna director, Staicu Ionelia. Lecția a fost bazată pe 
jocul de baschet și nu  numai, domnul profesor urmărind educarea menținerii unei posturi 
corporale corecte pe tot parcursul lecției, respectarea regulilor specifice activităților propuse și 
implementarea conceptului de fair-play colectivului de elevi. 

Cerc pedagogic 2018 

 

Dezvoltarea resursei umane din orice 
domeniu, pe tot parcursul vieții, este un deziderat 
care se subscrie principiilor calității și ale 
respectului față de propria persoană. 

Cercul pedagogic reprezintă o modalitate 
eficientă de formare în învațământul 
preuniversitar pentru că are în componență 
schimbul de practici, actualizarea procedurilor de 
lucru la nivelul specialităților și informarea 
grupului. 

 

 

 
www.scoala143.ro 

 

Lecția a fost una de succes, atât în viziunea 
cadrelor didactice cu mai multă experiență, cât și 
a celor dornici să învețe ceva nou de la aceste 
activități demonstrative, aprecierile fiind pozitive 
în mare masură, drept pentru care domnul 
profesor merită felicitat pentru întreaga activitate. 

Altfel spus, încă o bilă albă pentru Catedra 
de Educație Fizică, Sport și Mișcare a ASSG 143, 
menită să dea un mai mare elan profesorilor  
titulari pentru ’’războaiele’’ sportive ce vor urma. 
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Autor: 
Prof. Rădoi Dorinel 


