
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colectivul  redacțional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere faptul că data de 9 Mai este oficial Ziua Uniunii Europene, noi, colectivul 

redacţional al revistei „GP School Magazine”, ne-am gândit ca în acest al doilea număr al 

revistei noastre să îl dedicăm acestei zile.  Uniunea Europeană este o entitate economică şi 

politică ce uneşte 27 de state europene în vederea dezvoltării relaţiilor comerciale şi diplomatice 

între statele membre. Capitala acestui for este oraşul Bruxelles din Belgia (unul dintre statele 

fondatoare alături de Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda), iar moneda oficială 

adoptată este euro. Începând cu anul 2007 şi România este membră cu drepturi depline a Uniunii 

Europene. 

Uniunea Europeană nu înseamnă însă numai comerţ şi imigrări în masă. În şcolile noastre, 

această libertate de colaborare reprezintă o oportunitate de a ne lărgi orizonturile. Mai concret, 

avem şansa de a accesa anumite programe europene prin care elevii noştri să poată interacţiona 

cu copii din alte state, să le cunoască obiceiurile şi cultura specifică, în acelaşi timp împărtăşind-

o pe a lor. Intrând astfel în contact cu un alt mod de a gândi, acţiona şi vedea lucrurile, copiii îşi 

pot dezvolta un sistem de valori şi priorităţi diferit şi mult îmbunătăţit faţă de cel al generaţiilor 

anterioare. 

                                                                             Profesor, Dema Daniel 
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Succese la Olimpiada de limba și 

literatura română 

La faza județeană a Concursului de 

Limbă, comunicare și literatură 

română „Ionel Teodoreanu” 

desfășurată la Arad, patru eleve ale 

școlii noastre: Onița Andreea, Onița 

Patricia, Vlad Miruna toate eleve în 

clasa a VI –a A și Stana Codruța din 

clasa a VIII –a A, au reușit să obțină 

Mențiune. 
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Premiul I  

la „Concursul de oratorie creștină” 

Crezul meu 

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh 

Daniel, în cadrul proiectului „Hristos împărtășit 

copiilor” s-a desfășurat concursul de oratorie 

creștină intitulat „Crezul meu”, dedicat ”Anului 

omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei 

românești”, în contextul aniversării în anul 2010 a 

1685 de ani de la primul Sinod Ecumenic de la 

Niceea (325) și a 125 de ani de la recunoașterea 

oficială a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 

(1885). În urma participării la acest concurs 

susținut în Protopopiatul Ortodox Ineu, eleva Vlad 

Oana Miruna din clasa a VI-a A, îndrumată de 

domnul profesor Matei Adrian, a reușit să obțină 

Premiul I și să se califice la faza județeană care va 

avea loc la Arad. 

 

 

ZIUA  EUROPEI 

 Duminică  9 mai 2010 elevii și 

cadrele didactice Școlii Generale „Gheorghe 

Popovici” Apateu vor sărbători alături de 

invitați Ziua Europei și vor fi pregătiți să 

lanseze postul de televiziune al școlii GP 

School Television. 



 

CONCURS  DE DESENE 

În cadrul activităților extracurriculare în școala noastră a fost 

organizat un concurs de desene dedicat Zilei Europei. 

Premierea celor mai reușite desene va avea loc în data de 9 

mai 2010 cu ocazia manifestărilor organizate atunci. 

VICECAMPIONII  DIN NOU LA ȘCOALA DIN APATEU 

 

 Conducerea școlii  a organizat cu ocazia împlinirii unui an de la ocuparea locului doi pe țară 

la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, disciplina minifotbal, o întâlnire cu componenții echipei 

care au reușit să obțină această minunată performanță. Cu această ocazie în data de 22 aprilie între 

vicecampioni și profesorii școlii a avut loc un interesant meci de fotbal încheiat bineînțeles cu 

victoria vicecampionilor, urmat de discuții la un mic și un pahar de suc. În ziua următoare vineri 23 

aprilie 2010 a fost organizată o întâlnire între elevii școlii și vicecampioni, la această întâlnire fiindu-

le puse o sumedenie de întrebări despre cum au simțit succesul acum un an de zile. S-au depănat 

amintiri despre lucrurile frumoase petrecute la Suceava în cadrul meciurilor precum și despre 

obiectivele turistice vizitate: Cetatea Sucevei, Muzeul de Istorie din Suceava, mănăstirea Voroneț 

etc. 

 Conducerea școlii le-a promis vicecampionilor că în fiecare an vor fi organizate astfel de 

meciuri și astfel de întâlniri cu elevii pentru a-i motiva pe aceștia atât în competițiile sportive cât și 

în activitățile școlare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CREZUL  MEU 

Eu cred, aşa cum cred părinţii mei şi au crezut şi strămoşii mei, în Dumnezeu cel Unul în 

Fiinţă şi întreit în Persoane, în Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.   

        Mărturisesc credinţa în Dumnezeul Cel viu, prin rostirea Crezului, aşa cum pentru mine l-a 

rostit prima  dată,  naşa la botezul meu. 

Crezul reprezintă concentrarea esenţială a învăţăturilor de credinţă. Dacă nu mărturisim 

învăţăturile de credinţă ale Ortodoxiei, nu ne putem numi creştini ortodocşi, pentru că odată cu 

rostirea Crezului mărturisim că suntem în comuniune şi unitate cu întreaga Biserica Ortodoxă. 

Orice om, oricât ar fi de necredincios, crede în ceva. Noi, creştinii ortodocşi, credem în 

Dumnezeul cel viu şi adevărat şi prin rostirea Crezului, arătăm şi că avem o credinţă desăvârşită, 

descoperită nouă de „Cel ce toate le plineşte”.  

Întâi, era nevoie de rostirea Crezului pentru cei ce se botezau mari, ca să poată mărturisi pe 

scurt credinţa înainte de Botez. Apoi, la primele două Sinoade Ecumenice, Crezul s-a alcătuit pentru 

ca toţi să mărturisim aceeaşi credință şi să fim feriţi de erezii. De aceea rostind Rugăciunea 

Domnească „Tatăl nostru",  iar apoi Crezul, în rugăciunile noastre zilnice, mărturisim că Dumnezeu – 

„Tatăl nostru care este în ceruri”, le-a făcut pe toate „pentru noi şi pentru a noastră mântuire” ca să 

ajungem iar a fi „Fiii lui Dumnezeu”. Nu este suficient să ştii Crezul pentru a te mântui. Pentru 

mântuire trebuie să împleteşti Credinţa cu faptele bune.  

În fiecare duminică şi sărbătoare se rosteşte Crezul, la Sfânta Liturghie. Prin rostirea lui intrăm 

în acea comuniune sfântă cu toţi cei ce mărturisesc şi au mărturisit această credinţă din toate timpurile 

şi locurile, intrăm în comuniunea Sfinţilor, a acelora care au apărat credinţa cea dreaptă cu preţul 

vieţii lor. 

Eu cred în Dumnezeu, în milostivirea şi ajutorul Lui şi „aştept învierea morţilor şi viaţa 

veacului ce va să fie”. 

Vlad Miruna, clasa a VI-a A, Apateu, nr.595  Parohia  Ortodoxa  Apateu.                        

 Paroh: Pr. Constantin Ilica, Coordonator: Prof. Matei Adrian . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Europa – Uniunea Europeană 

 Aflată în mijlocul zonei temperate de nord, cea mai mare parte a continentului fiind cuprinsă între 35º şi 

60º latitudine Nordică, Europa este al şaselea continent ca suprafaţă (10,5 mil. Km.²). Fiind despărţită de Asia prin 

intermediul M-ţilor Ural, râul Ural, Marea Caspică şi Munţii Caucaz pe direcţie E şi SE, continentul European are 

deschidere la Oceanul Artic (în Nord), la Oceanul Atlantic (în vest), la Marea Mediterană în sud iar în sud – est la 

Marea Neagră. Climatul tipic temperat căruia îi revin circa 95% din suprafaţa continentului este nuanţat spre sud 

de influenţa Mării Mediterane, nordului fiindu-i specific un climat rece, subpolar.  Izvorând din Podisul Valdai şi 

vărsându-se printr-o deltă în Marea Caspică, Volga este cel mai mare fluviu al Europei atât ca şi lungime cât şi ca 

suprafaţa bazinului hidrografic. Deşi mai mic, fluviul Dunărea este cel mai important pentru navigaţie, întrucât 

face legătura între portul Rotterdam şi portul Constanţa prin Rin - Main şi canalul Dunăre – Marea Neagră.  

 Intr-o idilică legendă a Greciei antice, Europa a fost o prinţesă feniciană pe care Zeus a răpit-o, după ce a 

luat forma unui taur de un alb strălucitor. A dus-o pe insula Creta, unde a dat naştere lui Minos, Rhadamanthus şi 

Sarpedon. Pentru Homer, Europa (greacă Εὐρώπη, Eurṓpē) era numele reginei Cretei din mitologie, şi nu, încă, o 

denumire geografică. Mai târziu, Europa făcea referire la zona central – nordică a Greciei, iar în jurul anului 500 

î.Hr. termenul a fost extins pentru a face referire şi la teritoriile de nord. Numele grecesc „Europa” are o origine 

incertă. O ipoteză sugerează originea cuvântului de la cuvintele greceşti întins (eur-) şi ochi (op-, opt-), iar de aici 

Europē 

Uniunea Europeană este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa şi  

compusă din 27 de state, avăndu-şi sediul la Bruxelles, Belgia. Uniunea Europeana a fost înfinţată oficial la 1 

noiembrie 1993. Este cea mai recentă organizaţie de cooperare europeană care a început cu Comunitatea 

Europeană de Cărbune si Oţel din 1951, care ulterior a devenit Comunitatea Europeană in 1967.  

În prezent, Uniunea are 27 membri, dintre care şase membri fondatori din 1958: 

  Belgia 

  Franţa 

  Germania 

  Italia 

  Luxemburg 

  Olanda 

 Alte 21 state au aderat succesiv: 

 1973:  

  Danemarca 

  Irlanda 

  Regatul Unit 

 1981:  

 Grecia 

 1986:  

 Portugalia 

 Spania 

 1995:  

 Austria 

 Finlanda 

 Suedia 

 2004:  

 Cipru 

 Estonia 

 Letonia 

 Lituania 

 Malta 

 Polonia 

 Cehia 
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 Slovacia 

 Slovenia 

 Ungaria 

 2007:  

 Bulgaria 

  România 

Alte patru ţări, Croaţia, Republica Macedonia, Turcia (asociată din 1963 şi în uniune vamală din 

1996) şi Republica Moldova sunt oficial candidate la aderarea la Uniunea Europeană. 

România şi Bulgaria au devenit state membre cu drepturi depline la 1 ianuarie 2007. România a fost 

prima ţară din Europa Centrală şi de Est care a avut relaţii oficiale cu Comunitatea Europeană.  

Ceremonia de semnare a Tratatului de aderare a Republicii Bulgaria şi României s-a desfăşurat pe 25 aprilie 

2005 la Abaţia Neumünster din Luxemburg. Relaţiile diplomatice ale României cu Uniunea Europeană 

datează din 1990, urmând ca în 1991 să fie semnat un Acord de Comerţ şi Cooperare. Acordul european a 

intrat în funcţiune în februarie 1995. Prevederile comerciale au fost puse în aplicare începând din 1993 printr-

un "Acord Interimar". România a trimis solicitarea de a deveni membru pe 22 iunie 1995. În iulie 1997, 

Comisia şi-a publicat "Opinia asupra solicitării României de a deveni membră a Uniunii Europene". În anul 

următor, a fost întocmit un "Raport privind progresele României în procesul de aderare la Uniunea 

Europeană". În următorul raport, publicat în octombrie 1999, Comisia a recomandat începerea negocierilor de 

aderare cu România (cu condiţia îmbunătăţirii situaţiei copiilor instituţionalizaţi şi pregătirea unei strategii 

economice pe termen mediu). După decizia Consiliului European de la Helsinki din decembrie 1999, 

negocierile de aderare cu România au început la 15 februarie 2000. Obiectivul României a fost de a obţine 

statutul de membru cu drepturi depline în 2007. La summit-ul de la Salonic (Thessaloniki) din 2004 s-a 

declarat că Uniunea Europeană sprijină acest obiectiv. În Raportul de ţară din 2003, întocmit de baroana 

Emma Nicholson, parlamentară europeană în grupul popularilor creştin-democraţi, se menţionează că 

"Finalizarea negocierilor de aderare la sfârşitul lui 2004 şi integrarea în 2007 sunt imposibile dacă România 

nu rezolvă două probleme structurale endemice: eradicarea corupţiei şi punerea în aplicare a reformei". 

Recomandările destinate autorităţilor române privesc: măsurile anticorupţie, independenţa şi funcţionarea 

sistemului judiciar, libertatea presei, stoparea abuzurilor politiei. Amendamentul 19 al aceluiaşi raport a dat 

cele mai multe emoţii la Bucureşti, deoarece în acesta se propunea, iniţial, suspendarea negocierilor cu 

România. "Parlamentul European cere Comisiei o analiză detaliată şi o monitorizare permanentă a 

problemelor menţionate în raport şi raportarea acestora către parlament. Prin urmare, recomandă Comisiei şi 

Consiliului să reorienteze strategia de aderare a României, pentru a îndruma această ţară către un stat de drept. 

Cere Comisiei să stabilească de urgenţă un plan pentru o monitorizare mai bună şi mai eficientă a 

implementării acelei părţi a legislaţiei europene deja adoptate de România, în special în ceea ce priveşte 

justiţia şi afacerile interne", se arată în amendament. După dezbaterea din Parlamentul European, raportului i 

s-a dat câştig de cauză, însă s-au realizat câteva schimbări care au moderat tonul acestuia. România a 

reacţionat imediat prin realizarea unui plan de acţiune pentru anii dinaintea aderării. Până la sfârşitul anului şi 

pe parcursul anului 2004, Uniunea Europeană a dat semnale bune în privinţa României iar la summit-ul de la 

Bruxelles din 2004, primul al uniunii lărgite, România a primit asigurări că face parte din primul val al 

extinderii alături de Bulgaria şi celelalte 10 state care au aderat la 1 mai la Uniune şi că Uniunea Europeană 

are în vedere integrarea acesteia la 1 ianuarie 2007, conform planului. România a încheiat negocierile de 

aderare în cadrul summitului UE de iarnă de la Bruxelles din 18 decembrie 2004. Tratatul de aderare a 

României şi Bulgariei la Uniunea Europeană a fost semnat pe 25 aprilie 2005 la Abaţia Neumünster din 

Luxemburg, iar cele două ţări au aderat la 1 ianuarie 2007. 

         Profesor Dragoș Cuc  
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Trăia odată un rege numit Agenon. Şi acest rege avea o frumoasă fiică  numită 

Europa. Ei trăiau într-un mare palat din Tyr. 

Într-o zi, atras de frumuseţea şi gingăşia tinerei fete, Zeus se transformă într-un 

mândru animal, mai exact un taur. El se pierdu printre celelalte vite numai 

pentru a fi observat de Prinţesa Europa. 

Când sosi încărcătura cu animale, tinerele domniţe ale palatului mângâiară cu 

emoţie animalul, iar acesta se apropie spre Europa. 

Văzând blândeţea taurului, Europa se sui uşor pe spinarea lui. Acesta o duse 

departe, la sfârşitul câmpiei, unde o abandonă după o noapte. 

Dimineaţa următoare, când Europa a realizat ce s-a întamplat, a hotărât că nu 

are rost să mai trăiască, dar tocmai atunci trecură  pe lângă ea zeiţa Venus şi fiul 

său Amor. Aceştia îi spuseră că taurul era de fapt Zeus şi că pământul unde ea 

stătea în acel moment se va numi de acum înainte EUROPA. 

Zeus şi Europa au avut 2 fii: Minos care a fost regele Cretei, şi Eac, judecător al 

lumii umbrelor. 

                                                     Adaptat de Miruna Vlad 

 

 

 

                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce roşu, galben şi albastru? 

Roşu - sângele înaintaşilor noştri 

care a botezat pământul 

românesc de-a lungul timpului.. 

Galben - strălucirea aurie a 

soarelui, 

Albastru - seninul cerului, 

credinţa şi puterea cu care 

suntem legaţi de pământul 

patriei.     
de Dalia Vale             

                                                                                                  

de DALIA VALE 

 



                          

 

                                  

         Azi la marea sarbătore 

          Imnul răsună în zare, 

          Europa ne adună 

          La un gând şi-o voie bună. 

 

           Drapelul tău străluceşte 

           Prosperitate vesteşte, 

           Pace şi cooperare, 

           Armonie-ntre popoare. 

 

           La a ta aniversare 

           Ne-adunăm cu mic,cu mare, 

           E ziua noastră,a tuturor 

           Ziua europenilor. 

de Ariana Bondor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europa mult iubită, 

Ziua ta prea fericită, 

Oamenii-o sărbătoresc, 

Pe Europa o cintesc. 

Romania-i bucuroasă, 

Că în  UE  a intrat, 

Toţi se bucură şi cântă, 

România s-a schimbat. 

de Bianca Chiş 

 

 

Ziua de 9 mai este o dată cu multiple 

semnificaţii - Ziua Independenţei României, 

sfârşitul celui de al  II-lea război mondial şi Ziua 

Europei. Simbolurile Uniunii Europene sunt: 

drapelul, imnul, deviza, moneda unică euro şi 

Ziua Europei, 9 mai. 

  Steagul Steagul, cu cele 12 stele, aşezate în 

cerc, pe un fond albastru, înseamnă unitatea şi 

identitatea popoarelor Europei. Cercul 

reprezintă solidaritatea şi armonia, iar stelele, în 

număr de 12, reprezintă perfecţiunea.  

   Imnul Tot Consiliul Europei a fost cel care a 

decis, în 1972, ca “Odă bucuriei” să devină imn, 

iar in 1985, Statele Membre UE l-au adoptat, şi 

ele, ca imn oficial al Uniunii Europene. 

"Unitate în diversitate" 

"Unitate in diversitate" este deviza Uniunii 

Europene Semnificaţia devizei este că, prin 

Uniunea Europeană, europenii îşi unesc 

eforturile pentru menţinerea păcii, pentru 

prosperitate, şi, că toate culturile, tradiţiile şi 

limbile trebuie să coexiste în Europa. 

   Moneda unica – euro 

Tratatul Uniunii Europene (1992 - Maastricht) 

introduce Uniunea Economică şi Monetară şi 

pune bazele monedei unice. Iar în decembrie 

1995, Consiliul European de la Madrid decide 

ca moneda unică să poarte numele de “euro”. 

  Ziua Europei - 9 mai 

Ziua de 9 mai 1950 a reprezentat primul pas 

către crearea a ceea ce este astăzi Uniunea 

Europeană. În 1985, cele zece state membre care 

formau la acea dată Comunitatea Europeană, au 

hotărât ca ziua de 9 mai să devină Ziua Europei. 

de Emanuela Seichea 

 

 

 



 

 

 

ACESTE POEZII 

REPREZINTĂ EUROPA: 

SUNT DIFERITE, DAR AU 

ACEEAŞI TEMĂ. 

 

 

 

 

BUN GĂSIT U.E. 

 

2007 a venit  

Şi Uniunea ne-a primit 

Acum sunt în Uniune 

27 de ţări din lume. 

 

Suntem  tare fericiţi 

Că putem să fim uniţi, 

Că suntem cu toţii fraţi  

Şi în toate aliaţi. 

 

Şi de-acuma noi sperăm  

Că putem să evoluăm 

Şi-nainte vom privi 

Până ce vom izbuti. 

 

Să credem dar cu tărie 

Că mai bine o să fie 

În Europa Unită 

Frumoasă şi mult dorită. 

de Oniţa Patricia 

 

MAREA SĂRBĂTOARE 

 

      Ziua Europei va veni, 

      Iar noi o vom sărbători. 

      Cu drag şi cu onoare 

      Cu toţii o vom slăvi. 

 

      Oda Bucuriei  vom cânta 

      Pentru a cinsti Europa 

      Şi vom recita frumos                                                                          

Poezii cu glas duios. 

                    de Denisa Botaş 

 

 

 

 

 

România în U.E 

               

Tu ai state frumuşele, 

Eu sunt unul dintre ele, 

România mă numesc 

Cu-al meu nume mă mândresc . 

 

Pe steagurile tale albastre 

Lucesc douăsprezece astre 

Una dintre-aceste stele 

E simbolul ţării mele. 

 

Dintre ale tale state, 

În număr de 27 

Cea mai mare şi frumoasă 

Este România noastră. 

 

Tare mult eu mă mândresc 

Cu-al meu suflet românesc 

Sper că şi tu Uniune 

Să te poţi mândri cu mine. 

 

de Oniţa Patricia 

 

 

 

Europa 
 Europa, Europa 

 Toti copiii te iubesc 

 Eu îţi spun şi îţi vestesc  

 Şi eu mult te mai iubesc. 

 

 Tu ai şcoli , şi ai de toate 

 În fiecare ţară în parte  

 Continentul meu cel drag  

 Ţie mare cinste-ţi fac. 

 
de  Bogdan Rus 

 

        Europa 
 
   Europa,Europa 

 Mare continent eşti tu 

 Tu eşti mare şi drăguţ, 

 Ca o floare din gărduţ. 

 

 Tu ai şcoli ai şi palate 

 Mari ca tine împărate 

 Continentul meu frumos, 

 Eşti mare şi drăgăstos.  

 
de Bogdan Păcurar 

 

 

               STEAGUL 
 

Steagul tău e albăstrui, 

Cu doisprezece stele gălbui, 

Stele care strălucesc 

Şi unitate vestesc . 

 

Steagul tău cel bicolor, 

Peste ţări  ocrotitor, 

Se înalţă cu tărie , 

Peste-a noastră Românie 

 
de Denisa Botaş 

 

 

 

 



8. Copilul are 

dreptul de a 

beneficia de un 

nivel de trai care să 

permită dezvoltarea 

sa fizică, mentală, 

spirituală, morală şi 

socială. 

9. Copilul are 

dreptul de a 

beneficia de 

asistenţă socială şi 

de asigurări sociale 

în funcţie de 

resursele şi de 

situaţia în care se 

află acesta şi 

persoanele în 

întreţinerea cărora 

se găseşte.  

10. Copilul are 

dreptul de a fi 

protejat împotriva 

folosirii ilicite de 

stupefiante şi 

substanţe 

psihotrope. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEM DREPTUL... 

1. Copilul are dreptul la stabilirea şi 

păstrarea identităţii sale.  

2 Copilul are dreptul de a menţine relaţii 

personale şi contacte directe cu părinţii, 

rudele, precum şi cu alte persoane faţă 

de care copilul a dezvoltat legături de 

ataşament. 

3. Copilul care a fost separat de ambii 

părinţi sau de unul dintre aceştia, printr-

o măsură dispusă în condiţiile legii are 

dreptul de a menţine relaţii personale şi 

contacte directe cu ambii părinţi, cu 

excepţia situaţiei în care acest lucru 

contravine interesului superior al 

copilului. 

4. Copilul ai cărui părinţi locuiesc în 

state diferite are dreptul de a întreţine 

relaţii personale şi contacte directe cu 

aceştia, cu excepţia situaţiei în care 

acest lucru contravine interesului 

superior al copilului.  

5. Copilul are dreptul de a primi o 

educaţie care să îi permită dezvoltarea, 

în condiţii nediscriminatorii, a 

aptitudinilor şi personalităţii sale. 

6. Copilul are dreptul de a se bucura de 

cea mai bună stare de sănătate pe care o 

poate atinge şi de a beneficia de 

serviciile medicale şi de recuperare 

necesare pentru asigurarea realizării 

efective a acestui drept. 

7. Copilul are dreptul de a fi protejat 

împotriva exploatării şi nu poate fi 

constrâns la o muncă ce comportă un 

risc potenţial sau care este susceptibilă 

să îi compromită educaţia ori să îi 

dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale 

fizice, mentale, spirituale, morale ori 

sociale.  

 

 

11. Copilul are dreptul la 

protecţie împotriva oricărei 

forme de exploatare;  

12. Copilul cu handicap are 

dreptul la îngrijire specială, 

adaptata nevoilor sale. 

13. Copilul are dreptul la 

protejarea imaginii sale publice 

şi a vieţii sale intime, private şi 

familiale.  

14 . Copilul are dreptul la 

libertate de exprimare.  

15. Copilul capabil de 

discernământ are dreptul de a-şi 

exprima liber opinia sa asupra 

oricărei probleme care îl priveşte.  

16. Copilul are dreptul la 

libertate de gândire, de conştiinţă 

şi religie.  

Religia copilului care a împlinit 

14 ani nu poate fi schimbată fără 

consimţământul acestuia; copilul 

care a împlinit vârsta de 16 ani 

are dreptul să-şi aleagă singur 

religia.  

17. Copilul are dreptul la 

libertate de asociere, în structuri 

formale şi informale. 

18. Copilul aparţinând unei 

minorităţi etnice, religioase sau 

lingvistice are dreptul la viaţa 

culturală proprie.  

19. Copilul are dreptul la 

respectarea personalităţii şi 

individualităţii sale  

20. Copilul are dreptul la odihnă 

şi vacanţă.  

                           Culese de Silvana Vale 



 

1.ALINA=în germana veche 

înseamnă "nobil " 

2.ALEXANDRA=nume grecesc 

ce înseamnă  "protector " 

3.AMALIA=nume grecesc ce 

înseamnă "muncă" 

4.ANCA=nume evreic care 

înseamnă " graţia favorită" 

5.ANDREEA -ANDREI=nume 

grecesc ce înseamnă "războinic" 

6.BIANCA=cuvânt din limba 

franceză ce înseamnă "alb"            

7CLAUDIA=cuvânt din limba 

latină ce înseamnă"şchiop" 

8.EMANUELA.=Nume ebraic ce 

înseamnă "dumnezeu e cu noi" 

9.EMIL=nume latin ce înseamnă 

"dornic-nerăbdător" 

10.MARIA=cuvânt a cărei 

semnificaţii este o"mare de 

amărăciune 

Culese de Dănuţ Botaş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Deşteaptă-te ..... 
2. din somnul cel de .../ În care te-adânciră barbarii de 

tirani 
3. ... ori  
4. ..., croieşte-ţi altă soartă 
5. La care să se-... 
6. şi ... 
7. tăi ... ! 
A-B: Ţara noastră                            

1             

2 // // // // //       // 

3 // // //     // // // // // 

4          // // // 

5 // // // // // //       

6 // //       // // // // 

7 // //        // // // 

                                                  

                                                                                             de Dalia Vale 

                      

1.Ce cantitate de pământ se afla într-o groapa în forma de cub,adâncă de 1 m? 

2.Afară plouă.In parc sunt 2 plopi,3 tei şi un stejar.Pe ce copac se opreşte o cioară? 

3.Câte ouă se pot mânca dimineaţa pe stomacul gol? 

4.Câte boabe de fasole se pot pune într-un pahar? 

5.Presupunem ca tu eşti pilot de avion.Pleci în cursa de la Bucureşti la Timişoara cu 30 de pasageri.La Craiova 

coboară 7 pasageri,dar urca 8.Câţi ani are pilotul? 

6.Un cioban are 12 oi.In afara de 9 îi mor toate.Câte oi îi ramân ciobanului? 

7.Câte surori sunt şi câţi fraţi,dacă fiecare copil are cel puţin o sora şi un frate? 
Culese de Ariana Bondor 

 

 



 

 

 

MY THOUGHTS 
 

UNITY IN DIVERSITY 

The European Union is an organization of European countries dedicated to 

increasing economic integration and closer cooperation between states. It is 

based on the principle “unity in diversity”: diversity of cultures, customs, beliefs 

and language. “Ode to Joy”, the anthem of the European Union, stresses 

common values and aspirations to the ideals of freedom, peace and solidarity. 

May 9 was chosen as Europe Day.  

The circle of twelve golden stars on a blue background is today’s most popular 

symbol of the EU It is an ideal symbol, unity and harmony in the twelve signs of 

the zodiac. Europe, seen as a whole, can be united through culture. 

Preserving culture is possible only by preserving the language and traditions. 

Europeans must develop their skills and promote intercultural dialogue between 

cultures. 

You can discover the people’s level of civilization by the way they live and 

work. For example, the British are punctual, the French have the finest 

perfumes, the German cars are the most reliable, Romanian people are famous 

for their hospitability, the Italians are friendly, Sweden is a traditional herbal 

drink (Swedish bitter), Budapest, Hungary’s capital, is said to be the bride of the 

Danube, Spain is famous for a very interesting musical instrument (castanets), 

Slovenia has the alpine skiing, in Slovakia there are many waterfalls and 

mysterious caves, Portugal’s capital, Lisbon, is 3 millennia old, the Netherlands 

is called “the country of tulips”. 

The Europeans’ dream is for more justice, solidarity and a better life for all 

residents to exist across Europe. The EU aims to build a prosperous Europe, 

preserving the identity of every people, language, traditions, culture, faith. 

adapted by Ariana Bondor 

 

 
 

 

 

AROUND EUROPE 

Europe Day is an opportunity for 

sharing European identity. National, 

regional and local authorities; 

universities and schools; clubs and 

associations; all could use the 9
th
 

May to bring people together.  

Today’s ambition is completely 

different: to build a Europe which 

respects freedom and the identity of 

all of the people who live on this 

continent. But this ambition is only 

possible because of the foundations 

laid by Schuman’s declaration 

Direct contacts are always the most 

efficient way to allow people of 

different countries to understand 

each other and learn from their 

differences. That is why Europe 

Day is a day for popular festivities, 

which bring the citizens of different 

countries and regions in personal 

contact with each other: exchange 

visits, twin city events, 

correspondence of all kinds, 

cultural and festive events 

illustrating the ties among European 

peoples. 

adapted by Emanuela Seichea 

 

 

 

 



MAY 9
TH

 

May 9
th
 has come again, 

Europe Day has arrived, 

Everbody, young and old, 

Has come to celebrate. 

 

Romania is happy, 

To be in the EU, 

Much has changed for us, 

Now that we are European, too. 

by Bianca Chiş 

 

WRITING AND RECITING 
 

 BEAUTIFUL EUROPE  

You are so beautiful, Europe, 

The old continent! 

All the children love you 

For you are their home. 

                        by Bogdan Rus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPE        

In Europe all is well  

Everybody knows 

And we like it too  

Because it is so beautiful  

To be European. 

by Silvana Vale 

 

 

WE ARE UNITED 

We are united in all 

But we have an identity. 

We have our own culture  

And beliefs and traditions. 

We are a family 

With many habits 

We work together 

To have a better life. 

We trust our Union 

We wish it well 

We’ll live in harmony, 

Forever again. 

by Ariana Bondor 

 

ENTERING  

THE UNION 

We entered the EU, 

Our lives have changed. 

There is a new star on the flag; 

It heralds that Romania flourishes. 

Europe Day has come 

And we can celebrate. 

With love and honour 

We all worship. 

 

We sing “Ode to Joy” 

And we pride ourselves in Europe  

We sing and dance 

With joy we give thanks. 

by Denisa Botaş 



THE CHILDREN OF EUROPE 
 

CHILDREN’S RIGHTS 

1. The child has the right to freedom of expression. 

2. The child is able to discern the right to freely express his opinion 

on any matter involving him or her. 

3. The child has the right to freedom of thought, conscience and 

religion. 

4. The child has the right to freedom of association, the formal and 

informal structures, and the right to freedom of peaceful assembly, 

within the limits prescribed by law. 

5. Children belonging to ethnic, religious or linguistic minorities have 

the right to their own cultural life, to declare their religious affiliation, 

to practice their own religion, and the right to use their own language 

in a community with other members of the community to which they 

belong. 

6. The child is entitled to his personality and individuality and cannot 

be subjected to physical punishment or other humiliating treatment. 

The child has the right to rest and vacation. 

7. The child has the right to be protected against all forms of 

violence, neglect, abuse or ill-treatment. 

8. The child has the right to grow along with his parents. The child is 

entitled to be raised in an atmosphere of affection and moral and 

material security. 

9. Any child who is temporarily or permanently deprived of his 

parental care or, in order to protect its interests, cannot be left in their 

care is entitled to alternative care. 

10. The child has the right to file complaints about violations of their 

fundamental rights. The child is informed of his rights and the ways 

to exercise them. 

11. The child has the right to establish and maintain its own identity. 

12. The child has the right to maintain personal relations and direct 

contact with parents, relatives and other persons against whom the 

child has developed ties of attachment. 

13. The child has the right to enjoy the good health they can achieve. 

14. The child has the right to be protected against exploitation and 

cannot be compelled to work that involves a potential risk. 

15. The child has the right to enjoy a standard of living that allows his 

physical, mental, spiritual, moral and social development. 

adapted by Silvana Vale 

 

 

 

 

 

The European Union was crested 

in order to ensure lasting peace to 

the continent especially after the 

sad events of the Second World 

War. Romania is the last to be 

accepted into the European Union. 

The long-waited event took place 

in early 2007 and since then we are 

proud of entering such a selective 

group. Now we can really talk 

about the Romanian soul being 

dressed in a beautiful European 

body.   

             by Roxana Fiţiu and 

Ramona Purtan 

THE EU HAS    ADOPTED US 

In the European Union  

There are twenty-seven brothers 

Who are very happy 

And love one another. 

 

Romania is one of them 

And I am so glad 

That out of the twenty-seven 

One is my dear country. 

 

My country was adopted 

With open arms  

And now it shines 

As one of the EU stars. 

by Patricia Oniţa 

MY COUNTRY 

My country has beautiful plains, 

High hills with trees and flowers, 

Fresh water springs flowing 

Through the fertile lands. 

 

Sweet and beautiful country! 

Mountains, hills and plains. 

There is no other country 

More beautiful than mine. 

by Dalia Vale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THE COUNTRIES OF THE EU 

 
BELGIUM, home of all kinds of races, is the most suited to give the EU its capital city, 

Brussels. It is also the country that has some of the finest chocolate in the world. According 

to international surveys, the Eiffel Tower of Paris, FRANCE, is the monument that best 

symbolizes Europe. Should anyone want a fast and reliable car, they should look at the 

German manufacturers. The cars made in GERMANY are simply the best. HOLLAND is 

called “the country of tulips and windmills”. The capital city is the controversial 

Amsterdam. LUXEMBOURG owes its name to a small castle which was called 

“Lucilinburhuc”, built in 963 on the river Alzette by Count Siegfried. AUSTRIA is famous 

for its high rated skiing destinations and especially for giving the world one of its best 

musician ever: Wolfgang Amadeus Mozart. A country torn by the constant internal wars 

between the Catholics and the Protestants, IRELAND has remarkable landscapes and 

beautiful music. Hans Christian Anderson is probably the most famous author of fairy tales. 

He comes from the country where the plot of Shakespeare’s “Hamlet” takes place, 

DENMARK. SWEDEN is one of the most expensive countries in the world. Its capital, 

Stockholm, lies on several islands. At the National Museum of FINLAND there is evidence 

that humans lived on these lands for almost 100,000 years. SPAIN is famous for its bull 

fighting events that still attract a lot of tourists and locals as well. The most popular genre of 

music in PORTUGAL is “fado”, a sad popular song of obscure origins. Some say it dates 

from the Arab domination, while others claim that its roots are in songs of the troubadours 

of Provence. A country full of cultural richness, ITALY attracts millions of tourists every 

year. The most popular destinations are Venice, Florence, Milan and, of course, Rome. The 

Lipizzaner horses originating from a small village near the border with Italy, are known 

worldwide by the horse racing fans. SLOVENIA is a pleasant surprise for anyone who 

visits. GREECE is the home of the ancient Olympic Games, the only event that could bring 

peace between the Greek cities. Pierre de Coubertin, who organized the first modern 

Olympic Games, wanted to restore this tradition that promotes the ideal of peace. MALTA, 

a beautiful country full of history, used to be home of the famous Templier Knights. 

CYPRUS abounds of beaches appreciated by the numerous tourists who love to swim, dive 

and go sailing. The “Sands of Gold” from BULGARIA attract many tourists from abroad, 

who can enjoy good service at low prices. ROMANIA abounds in spectacular scenery, 

ancient medieval castles, Roman sites and other monuments. HUNGARY is famous for its 

folk dances, an important element of national identity. Casimir the Great, the king of 

Poland, founded in 1364 in Cracow, one of the first universities in Europe. Prague, the 

capital city of the CZECH REPUBLIC, is considered to be the most beautiful European 

capital. SLOVAKIA is one of the few European countries that can rival the North-

Americans in ice-hockey. Basketball is the favorite in LITHUANIA. Its national basketball 

team is among the best in world. LATVIA’s capital, Riga, is rich in Art Nouveau buildings. 

Once a great empire, GREAT BRITAIN, the country where football was born, is still one of 

the most influential world superpowers. ESTONIA has many large and beautiful lakes, most 

of them on the border with Russia.              

                                                                                             Adapted by Miruna Vlad 

         



JOKES AND RIDDLES JUST FOR FUN 
  

TONGUE TWISTERS 

How many men were born last 

year? 

None. Only babies were born. 

Why do bees hum? 

Because they don't know the 

words! 

How do you cut the ocean in 

half? 

With a sea-saw! 

A cowboy rides into town on 

Friday. He stays two days and 

leaves on Friday.  

How is this possible? 

(Friday is the horse’s name.) 

What has four wheels and flies? 

A trash truck! 

by Dalia Vale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZ 

1 Who flies without flying?  

1 the bird  
2 the passenger airplane 
3 the helicopter 

 2 Who keeps going, but still 

stays in the same place?  
1 the traveler   
2 the clock  
3 the animal  

 3 It always moves its wings, 

but never flies. What is it?  
1 the hen  
2 the goose 
3 the windmill  

4 What is the world’s shortest 

and longest, slowest and fastest, 
most valued and most 
regretted?  
1 the time  
2 the horse  
3 the food  

5 Who is the king of animals?  

1 the rabbit  
2 the lion 
3 the ant 

6 Who is man’s best friend?  

1 the cat  
2 the pig 
3 the dog  

7 Which country is both in 

Europe and Asia?  
1 Spain  
2 Turkey 
3 England  

8 What is full all day and empty 

in the night?  
1 the gas  
2 the shoes  
3 the glass  

adapted by Silvana Vale 

ANSWERS TO LAST ISSUE’S QUIZZ 

 

Last week we had a quiz for you. Here are the correct answers: 

1 – the dromadery 

2 – the snake with glasses 

3 – the koala 

4 – the donkey 

5 – 7 

6 – the orca 

7 – the tse-tse fly 

8 – a dog (Laika) 

by Silvana Vale 



 

 

L’UNION EUROPÉENNE 

COURTE DESCRIPTION 
L'Union Européenne a été officiellement fondée le 1 Novembre 1993 et 

est une organisation de pays européens. 

En 2007, la Roumanie ainsi que la Bulgarie, ont également été intégrés 

dans l'Union Européenne, qui est actuellement composée de 27 états. 

La capitale de l'Union Européenne est Bruxelles. Son drapeau consiste en 

un cercle de 12 étoiles sur un fond bleu. L'hymne de l'Union Européenne 

est «Ode à la Joie» de Ludwig van Beethoven et la devise de l’Union 

Européenne est l'euro. La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai, car 

elle est restée comme la première étape de la création de l'Union 

Européenne. 

                                                    adapté par Silvana Vale 

 

LES CAPITALES EUROPÉENNES 
Bruxelles est la capitale de la Belgique depuis 1000 ans et aussi la capitale 

de l’Union Européenne. C'est une ville cosmopolite où différentes cultures 

cohabitent et où différentes langues peuvent être entendues sur la rue. 

Bruxelles, une ville propre et verte avec de nombreuses terrasses, rues 

étroites et une architecture diverse, est la capitale de l’UE et abri un grand 

nombre d’institutions européennes. 

Strasbourg est une ville située dans le nord-est de la France, sur la rive 

gauche du Rhin. C'est le chef-lieu de la région Alsace et du département 

Bas-Rhin. La ville est le siège du Conseil de l’Europe depuis 1949, du 

Parlement Européen depuis 1992 et de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme depuis 1998. En ce qui concerne l’économie, la ville se distingue 

par ses activités financières, la recherche et le conseil aux entreprises. 

                                                                      adapté par Ariana Bondor et Claudia Morar 

 

 

 

 

LES 27 

Les citoyens de l’Europe célèbrent ce 

mois le Jour d’Europe. L’Union 

Européenne est devenue un terme 

presque usuel dans le vocabulaire des 

roumains, dit avec crainte et espoir en 

le même temps.   

En 1951 la Belgique, la France, 

l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg 

et les Pays-Bas ont décidé d’édifier 

une communauté économique, basée 

sur la libre circulation des produits, 

personnes et services. En 1957 ils ont 

fondé la Communauté Économique 

Européenne, précurseur de l’Union 

Européenne d’aujourd’hui. En 2003, 

le nombre d’états membres est monté 

à 25. En 2007, deux autres états sont 

devenus partie intégrante de l’Union 

Européenne: la Bulgarie et la 

Roumanie. 

adapté par Miruna Vlad 

 

LA ROUMANIE EN L’UE 

Le 9 mai 2007 a été le jour bien 

attendu que nous sommes entrés en 

l’Union Européenne. Chaque citoyen 

de la Roumanie a vu cette entrée 

comme un grand espoir pour le futur. 

On espère à une meilleure vie, pleine 

de possibilités. 

Et voilà, ca y est. Nous avons reçu une 

chance pour une meilleure vie et il 

faut en profiter! 

par Roxana Fiţiu 

et Ramona Purtan 

 



J’AIME LA POÈSIE 

LE JOUR D’EUROPE 
 

Le jour d'Europe viendra 

Et nous allons célébrer. 

Avec amour et honneur 

Nous chantons «Ode à la Joie» 

Pour que l'Europe éclate. 

par Silvana Vale 

 

L’EUROPE 

 
Nous venons tous de vous saluer,  

Nous voulons être les meilleurs.  

Nous avons plus de liberté,  

De paix et de prospérité. 

 

Nous vous invitons dans notre maison, 

Nous savons que maintenant 

Partout où nous allons 

Nous nous comprendrons bien.  

par Claudia Morar 

 

EUROPE, EUROPE 

Aujourd’hui c’est un jour de fête, 

Pour toi, chère fleur, 

Avec de la verdure sur les plaines 

Et beaucoup de joie. 

 

Tu es un grand continent, 

Tu est comme une raie de lumière. 

Sur ton bleu ciel les étoiles eclatent. 

Europe, je t’aime!  

par Emanuela Seichea 

 

JOIE POUR TOUS 

En UE nous sommes entrés, 

Beaucoup de pays nous avons visité. 

Tout le monde le sait 

La Roumanie est changée. 

 

Les frontières ont été ouvertes 

L’Europe nous a permet 

En l’UE d’entrer  

La Roumanie pour sauver. 

par Bianca Chiş   

 

 

QUEL CONTINENT! 

Beau et vieux continent 

Je ne t`oublierai jamais, 

Mais je t`aimerai toujours, 

Car tu es près de ma petite âme 

Et je chanterai joyeusement  

Ton unité en diversité. 
par Bogdan Rus 

 

EUROPE, VIENS ICI! 

Europe, viens ici! 

Viens dans mon école; 

Viens nous voir! 

Ce magazine est pour toi. 

 

Europe, tu es si grande 

Que si j’irais 

Pour tout te voir, 

Je me perdrais à l`horizon. 

 

Europe, continent grand et beau 

Tu es une merveille. 

Tes écoles sont pleines d’enfants 

Qui chantent leur joie. 

par Bogdan Păcurar 

MA CHÈRIE 

Europe, ma chérie, 

Tu es belle comme une fleur, 

Tu es la petite étoile qu’éclate 

Et nous réjouisse. 

Tu apportes la joie 

Aux gens et enfants. 

par Mihaela Sterp 

MON PAYS 
Mon pays a des belles plaines, 

Des fleurs et des collines, 

Des sources courantes 

Et des terres fertiles. 

 
Mon doux et beau pays! 

Avec tes montagnes et plaines. 

Un autre pays plus beau  

Elle ne va jamais trouver.  
par Dalia Vale 

 



JEUX ET 

QUESTIONNAIRES 

 

                   MOTS CROISÉS 
B R U X E L L E S   

   B U D A P E S T 

 M A D R I D     

   L O N D R E   

    P A R I S   

A M S T E R D A M   

 

1. Quelle est la capitale de la Belgique? 

2. Quelle est la capitale d’Hongrie? 

3. Quelle est la capitale d’Espagne? 

4. Quelle est la capitale de la Grande Bretagne?  

5. Quelle est la capitale de la France? 

6. Quelle est la capitale du Pays-Bas? 

 

BLAGUES 
Pourquoi les français vont au pied? 

Parce que le pays est en crise et ils n’ont plus d’argent pour 

acheter des parfumes pour leurs voitures. 

Pourquoi les français mangent du fromage? 

Pour avoir plus de moutons. 

Pourquoi les français ne chantent pas? 

Parce qu’ils n’ont pas de la voix. 

                                                 adapté par Roxana Fiţiu et Ramona Purtan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COCHE LA BONNE RÉPONSE 

1. La Roumanie est partie continent … 

a. Asie 

b. Afrique 

c. Roumanie  

2. L’Union Européenne est formée de … 

a. 25 pays 

b. 27 pays 

c. 15 pays 

3. Le drapeau de l’UE a sur un fond bleu … 

a. 10 étoiles 

b. 12 fleurs 

c. 12 étoiles 

4. L’hymne de l’Union Européenne est … 

a. «Réveille-toi, roumain!» d’Andrei Mureşanu 

b. «Le printemps» de Vivaldi 

c. «Ode à la joie» de Beethoven 

5. La devise de l’Union Européenne est … 

a. l’euro 

b. le dollar 

c. le lion 

6. Le jour d’Europe est célébré en … 

a. 9 mai 

b. 1 mai 

c. 1 juin 

7. La capitale de l’Union Européenne est … 

a. Strasbourg 

b. Bruxelles 

c. Paris 

8. L’UE a été fondé en … 

a. 1951 

b. 1993 

c. 2005 

9. La Roumanie a adhéré à l’Union en … 

a. 2000 

b. 2005 

c. 2007 

10. Ce pays est devenu membre de l’Union 

Européenne au même temps que la Roumanie … 

a. l’Hongrie 

b. la Bulgarie 

c. la France 

par Adela Maliţa et Claudia Morar 

Si tu as répondu correctement aux questions, apporte 

tes réponses le premier pour un dix au français.  

 



 

 

 

 

 

                INTERVIU CU UN VICECAMPION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botaş Călin, absolvent al şcolii noastre şi căpitan al echipei care a luat locul doi la faza naţională de fotbal 

organizată la Suceava, s-a întors la împlinirea unui an de la acea performanţă în şcoala noastră. Am profitat de această 

ocazie pentru a-i lua un interviu fostului nostru coleg, în prezent elev la Liceul „Iuliu Maniu” din Arad. 

 

Reporter: Am înţeles că nu demult ai participat la un turneu de fotbal în Europa. 

Botaş Călin: Da, am fost plecat cu echipa mea, Gloria Arad, în Franţa şi Spania. 

Reporter: Cât timp ai petrecut în ţările vizitate? 

Botaş Călin: În jur de două săptămâni, 4 zile în Franţa şi restul timpului l-am petrecut în Spania. 

Reporter: Ai cunoscut vreun fotbalist renumit acolo? 

Botaş Călin: Da, chiar mi-am făcut poză cu Leo Messi şi Oliver Kahn. 

Reporter: Cine a fost alături de tine în acest turneu? 

Botaş Călin: Colegii de la echipa la care joc fotbal, Gloria Arad. 

Reporter: Ce ai vizitat în ţările străbătute? 

Botaş Călin: Oraşele în care am fost cazaţi. Cel mai mult mi-a plăcut turul stadionului echipei F.C. Barcelona, Camp 

Nou. A fost cu adevărat impresionant. 

Reporter: Ce ai văzut acolo? 

Botaş Călin: Am vizitat terenul de joc, sala de trofee, vestiarul unde stau jucătorii. 

Reporter: Ai făcut multe poze? 

Botaş Călin: Bineînţeles, este o amintire nepreţuită. 

Reporter: Ce sentiment ai avut când te-ai întâlnit cu acei fotbalişti renumiţi în întreaga lume? 

Botaş Călin: Un sentiment plăcut şi multe emoţii. 

Reporter: Ce rezultat a obţinut echipa ta pe parcursul turneului? 

Botaş Călin: În Franţa ne-am clasat pe locul al cincilea, iar în Spania nu am reuşit să trecem de grupe, deoarece au fost 

mai multe echipe puternice. 

Reporter: Câte goluri ai marcat pe parcursul turneului? 

Botaş Călin: Am reuşit să marchez două goluri. 

Reporter: Care echipă ţi s-a părut cel mai greu de învins? 

Botaş Călin: Meciul cu Barcelona a fost cu siguranţă cel mai dificil. 

Reporter: Ţi-ai dori să mai trăieşti o astfel de experienţă? 

Botaş Călin: Da, normal! 

Reporter: Iţi multumim pentru interviul acordat. 

                                                                                                     

                                                                                                     Interviu realizat de Larisa Bondor și Dănuț Botaș 



 

ELEVI PRIN SCOLILE 
EUROPEI 

INTERVIURI CU ELEVII NOȘTRI 

CARE AU STUDIAT ÎN 

STRĂINĂTATE 

Reporter: Cât timp ai stat în Spania? 

Rob Eduard: Aproape 8 ani.  

Reporter: Cum era şcoala de acolo faţă de aceasta? 

Rob Eduard: Mai modernă, cu foarte mulţi elevi, era 

foarte curat, mult spaţiu şi lumină, şcoala avea o 

cantină bine dotată, o sală modernă de sport. În privinţa 

restricţiilor, nu aveai voie să mergi la magazin sau să 

ieşi din incinta şcolii decât după terminarea orelor. Se 

făceau doar 5 ore, dar cu o pauză de 3 ore. 

Reporter: Cum ţi se par materiile de aici? Mai 

uşoare sau mai grele?  

Rob Eduard: Aici materiile mi se par mai uşoare, 

pentru că acolo ne dădeau mult mai multe teme, iar 

profesorii erau mai severi. 

Reporter: Cum ţi se pare şcoala noastră? 

Rob Eduard: Cred că se fac prea multe materii în plus, 

iar pauzele sunt prea scurte, manualele sunt vechi şi de 

proastă calitate, dar profesorii sunt mai înţelegători. 

Reporter: În privinţa regulilor care şcoală ţi se pare 

mai strictă? 

Rob Eduard: Cred că regulile din Spania erau mai 

stricte. Acolo aveam mult mai puţină libertate decât 

aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   interviuri realizate de Denisa Botaş, Roxana Bule, Dalia Vale şi Silvana Vale 

Reporter: Cât timp ai stat în Spania ? 

Tanca Claudiu: 2 ani.  

Reporter: Te-ai adaptat greu când ai ajuns acolo? 

Tanca Claudiu: Destul de greu, pentru că nu cunoşteam limba, 

dar acest lucru s-a remediat în timp. 

Reporter: Cum erau colegii tăi de acolo? 

Tanca Claudiu: Diferiţi faţă de aici. Aici sunt toţi români, dar 

acolo nu erau doar spanioli, ci copii de mai multe naţionalităţi. 

Şcoala era foarte mare, astfel că mă înţelegeam doar cu colegii 

de clasă, pentru că pe ceilalţi nici măcar nu îi cunoşteam. 

Reporter: Ce materii aveai? 

Tanca Claudiu: Limba spaniolă, engleză, matematică, 

cunoaşterea mediului şi educaţie fizică.  

Reporter: Cum era educaţia fizică? 

Tanca Claudiu: Eu zic că era mai bine,  pentru că la se făceau mai 

multe exerciţii sportive faţă de aici. Este adevărat că şi condiţiile 

erau diferite. 

Reporter: Cum te simţi la noi în şcoală? 

Tanca Claudiu: Mă simt bine, deoarece mă înţeleg bine cu toţi 

colegii, iar programul de aici îmi convine mai mult. Acolo 

stăteam mai mult la şcoală. În plus, copii din România sunt mai 

silitori. 

Reporter: Ai vrea să mergi înapoi la şcoala din Spania? 

Tanca Claudiu: Nu, pentru că aici am mai multă libertate şi mă 

înţeleg mai bine cu colegii.  

Reporter: Cum erau profesorii spanioli faţă de cei din 

România? 

Tanca Claudiu: Şi acolo aveam unii profesori mai bine pregătiţi 

decât alţii, aşa cum cred că se întâmplă peste tot. Totuşi, 

profesorii de acolo erau mai mai severi decât cei de aici. 

Reporter: De ce ai fost în Franţa şi cum ai ajuns să faci şcoală acolo? 

Piroş Estera: Am fost pentru o operaţie complicată la picior şi acolo la spital se făcea şi şcoală pentru 

cei bolnavi, iar după acea am mers la o şcoală normală. 

Reporter: Acum că te-ai întors în România, care şcoală ţi se pare mai grea? 

Piroş Estera: Cea din Franţa, pentru că la început nu mă prea înţelegeam cu colegii din cauza limbii. 

Reporter: Cât timp ţi-a luat să înveţi limba franceză? 

Piroş Estera: Aproximativ 3 luni. După aceea nu am mai avut probleme. La început a fost mai greu, 

pentru că nimeni nu vorbea română, iar eu a trebuit să prind din zbor. 

Reporter: Ce ai văzut acolo în şcoală şi ai vrea să se introducă şi la noi? 

Piroş Estera: Să se facă toate orele la calculator. Asta mi-a plăcut mult acolo. 

Reporter: Te-ai obişnuit cu noii tăi colegi de clasă? 

Piroş Estera: Da, m-am obişnuit. Pot să spun că îmi place aici. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odată cu inaugurarea postului de televiziune, şcoala noastră va inaugura şi 

diferite activităţi extracurriculare, activităţi ce vor scoate în evidenţă talentele 

deosebite pe care elevii noştri le deţin.   

Una dintre aceste activităţi va fi concursul între clase intitulat „Care pe care”.  

Obiectivele acestui concurs sunt: stimularea spiritului competitiv al elevilor, 

determinare elevilor în a se documenta în anumite privinţe pentru a deveni cei 

mai buni precum şi socializarea cu elevii din alte clase. Totodată, datorită 

faptului că elevii vor fi îndrumaţi de cadrele didactice cu care vor petrece mult 

timp la repetiţii, se va crea o relaţie strânsă de comunicare între aceştia, iar acest 

lucru se va răsfrânge pozitiv asupra procesului instructiv educativ. 

Prima ediţie a acestui concurs se va desfăşura odată cu inaugurarea postului de 

televiziune, adică pe data de 9 mai 2010.  Concurenţii din această ediţie vor fi 

elevii claselor a VII-a , fiecare grupă va avea câte 6 membri. În aceste concursuri 

intenţionăm să împletim utilul cu plăcutul de aceea concurenţii se vor întrece 

atât  în probe de cultură generală cât şi în probe amuzante (de perspicacitate şi 

probe cu teme din domeniul muzicii). Elevii din celor două echipe se vor 

diferenţia prin costumele pe care le vor îmbrăca: o echipă, „Popularii”, vor fi 

îmbrăcaţi în costume populare, iar cealaltă echipă, „Modernii”, vor fi îmbrăcaţi 

în costume de dans modern.  

Dat fiind faptul că inaugurarea se va face pe data de 9 mai, zi în care se 

sărbătoreşte Ziua Europei, proba de cultură generală va cuprinde întrebări 

referitoare la Uniunea Europeană şi la statele membre. 

La probele cu temă muzicală membrii echipelor vor trebui „să se pună în pielea 

adversarilor”, adică fiecare echipă va trebui să facă lucruri specifice echipei 

adverse: să interpreteze  melodii, să imite anumiţi solişti, să recunoască 

interpreţi şi melodii. 

Răspunsurile şi prestaţiile concurenţilor vor fi notate de un juriu format din cinci 

membri iar totalizarea se va face pe echipă.  

Concurenţii vor fi susţinuţi  de echipa de majorete a şcolii, echipă care va debuta 

tot în aceeaşi zi şi va purta numele de „VIVA SCHOOL APATEU” 

              de Alina Botaș 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La începutul anului şcolar 2009-2010 s-a încheiat un parteneriat între Şcoala Generală 

„Gheorghe Popovici” Apateu şi Şcoala Generală Craiva. Parteneriatul s-a încheiat între 

clasele a VI-a conduse de cele două diriginte, ambele fiind profesoare de limba engleză. 

Parteneriatul a avut ca scop principal crearea unei colaborări între cele două şcoli în vederea 

stabilirii unor relaţii de socializare şi comunicare pozitivă.  

Prima activitate din cadrul proiectului s-a realizat în luna octombrie cu prilejul sărbătorii de 

Hallowen. La această activitate gazde am fost noi, clasa a VI-a A. În luna aprilie a venit 

rândul nostru să ne deplasăm la Craiva cu ocazia unei alte sărbători, şi anume Ziua 

Internaţională a Pământului.  Elevii au fost anunţaţi din timp despre tema acestei întâlniri 

pentru a-şi putea pregăti materialele pe care aveau să le ducă colegilor lor. 

Iată că ziua cea mare a sosit! Dis de dimineaţă, plini de emoţie, ne-am urcat în microbuzul 

şcolii şi am pornit la drum. Ajunşi acolo, am fost primiţi cu căldură de elevii clasei a VI-a B 

de la şcoala din Craiva. Pentru că nu era timp de pierdut, ne-am apucat de treabă, mai ales că 

aveam multe activităţi în plan. Împărţiţi în echipe mixte, am început să descoperim noi 

informaţii despre cum putem proteja pământul cu ajutorul fişelor de lucru pe care doamna 

profesoară de limba engleză le-a pregătit pentru noi. Am învăţat astfel multe lucruri despre 

cum putem proteja planeta. Primul exerciţiu a fost deosebit de interesant, el constând în citirea 

în limba engleză a unei poveşti despre felul în care putem ţine Pământul curat. Lucrând 

împreună cu elevii din Craiva, am reuşit să răspundem la toate întrebările care au incluse în 

exerciţiu. Următoarea activitate a constat într-un concurs pe echipe, în care trebuia să 

descifrăm care ne învăţa cum trebuie să reciclăm. O activitate care ne-a plăcut foarte mult a 

fost cea în care am citit despre felul în care putem salva animalele marine renunţând la a mai 

polua apele. Nu este uşor să rezolvi probleme de matematică în limba engleză, dar munca în 

echipă face minuni. Am reuşit să rezolvăm problemele de matematică şi să învăţăm despre 

animalele planetei.  

Un moment emoţionant a fost acela în care elevii cei mai activi au primit câte o diplomă care 

să le amintească mereu de această vizită. De asemenea, am fost foarte bucuroşi să putem 

schimba materialele pe care le-am pregătit. Fiecare elev din clasa a VI-a A a Şcolii Generale 

„Gheorghe Popovici” Apateu i-a înmânat câte unui elev din clasa a VI-a B a Şcolii Generale 

Craiva un glob pământesc cu sloganul „SAVE THE EARTH” („SALVAŢI PĂMÂNTUL”), 

pentru a le aminti acestora cât de important este să avem grijă de planeta noastră. La rândul 

lor, cei din Craiva au confecţionat pentru noi semne de carte cu mesajul „EARTH DAY 

CHAMPION, I AM DOING MY SHARE” („CAMPION AL ZILEI PĂMÂNTULUI, ÎMI 

FAC ŞI EU PARTEA”). 

Pentru că ne dorim ca planeta noastră să fie cât mai curată şi frumoasă, am decis să le oferim 

posibilitatea elevilor din Craiva să îşi înfrumuseţeze parcul din faţa şcolii, astfel că le-am 

oferit 40 de petunii pe care aceştia urmează să le planteze. Un alt dar pe care l-am oferit şi de 

care am fost foarte mândri, a fost revista şcolii „GP School Magazine” . 

Vizita nu s-a încheiat aici, după ce am învăţat cât de important este să avem grijă de Planeta 

Verde, am sărbătorit împreună cu cei din Craiva „Ziua Internaţională a Pământului” într-un 

cadru mai puţin formal. Am dansat şi am sărbătorit până când a sosit momentul plecării. În 

final, am făcut o poză de grup care să ne amintească de vizita noastră. 

                                                                                de Dema Ancuța 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alege varianta corectă. 

1.  România face parte din continentul:  
a. Asia 
b. Africa 
c. Europa 

2.  Uniunea Europeană este formată din: 
a. 25 de state 
b. 27 de state 
c. 12 state 

3.  Steagul U.E. are pe fundal albastru:  
a. 10 steluţe 
b. 12 steluţe 
c. 15 steluţe 

4.  Imnul Uniunii Europene este:  
a. „Deşteaptă-te, române!” de Andrei Mureşanu 
b. „Primăvara” din „Anotimpurile” de Vivaldi 
c. „Odă bucuriei” din simfonia a IX-a  de Beethoven 

5.  Moneda Uniunii Europene este:  
a. dolarul 
b. leul 
c. euro 

6. Ziua Europei se sărbătoreşte pe date de:  
a. 5 mai 
b. 9 mai 
c. 1 mai 

7. Capitala Uniunii Europene este:  
a. Bruxelles 
b. Paris 
c. Bucureşti 

8. România este membră a Uniunii Europene? 

 a. da 

 b. nu 

9. România a aderat la Uniunea Europeană în data de: 

 a. 1 ianuarie 2007 

 b. 9 mai 1950 

 c. 1 ianuarie 1999 

10. Ce ţară a devenit membră a Uniunii Europene în acelaşi timp cu România? 

 a. Ungaria 

 b. Bulgaria 

 c. Italia 

 

 


