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REVISTA ŞCOLII GIMNAZIALE
,,GEORGE COŞBUC,,
23 AUGUST

Educaţie rutieră ,,Cupa DHS’’ediţia 2015.

DIN CUPRINS:



Prezentarea şcolii



Oferta educaţională



Calificare la Naţională



Rezultate la olimpiade



Şcoala altfel



Premii



Cupa DHS

Prima scoala a functionat in anul 1910, in casa lui Anton
Panait, primul director al scolii. În anul 1924 a fost construită o
nouă şcoala pe terenul unde se află în prezent Oficiul Postal 23
August, iar în anul 1952 a fost ridicată o nouă cladire. Îcepând cu
anul 1962 a fost construită prima aripă a actualei clădiri a şcolii,
iar
în
1974
cea
de-a
doua.
De-a lungul istoriei şcolii s-au succedat la conducerea instituţiei următorii directori:
1910-1916 Anton Panait
1916-1918 nu s-au facut cursuri datorita razboiului
1919-1920 Vasile Coşbuc, fratele poetului George Coşbuc
1920-1923 Ion Duţu
1923-1924 Dumitru Mitu
1924-1954 Crãciun Mitu
1954-1956 Aurica Vlãdãreanu
1956-1960 Neuzat Mãrzali
1960-1961 Cicero Dumitrache
1961-1976 Crinu Popescu
1976-1980 Luiza Martineanu
1980-1981 Ion Jianu
1981-1984 Maria Stere
1984-1985 Mariana Sorescu
1985-1988 Neuzat Mãrzali
1988-1990 Nicolae Scuratovschi
1990-1991 Florina Şerbu
1991-1992 Maria Ivãnuş
1992-2001 Ghiuler Mãrzali
2001-2005 Maria Ivãnuş
2005- 2014 Erol Nurla
2014 -

B I B LI OTEC Ă /S AL Ă D E S P O RT

Mihai Ioana

Dintre elevii care au urmat cursurile scolii noastre, 18 sunt cadre didactice, 13 ingineri, 4
medici, 5 ofiteri ai armatei romane, 6 economisti, 2 piloti, iar in prezent 16 absolventi ai scolii noastre sunt studenti ai diferitelor universitati de stat si particulare.

P R OGR A MU L Ş C O L I I
D I M I NE AT A : 8 . 0 0 - 1 4 . 0 0

Put the caption for your photo here.

Participarea la Olimpiada ,,Universul cunoaşterii prin lectură”
2015 aduce Şcolii Gimnaziale ,,George Coşbuc’’’23 August un numar
impresionant de premii: două premii II , patru premii III şi cinci
menţiuni.
Ştefan Irina Diana (VIII) şi Novac Denisa (V), două eleve
deosebite, s-au calificat la etapa naţională a Olimpiadei ,,Universul
cunoaşterii prin lectură’’ facând parte din lotul de 4 al judeţului
Constanţa.
Prof.David Valentina a fost desemnată de ISJ Constanţa să
insoţească lotul reprezentativ al Constanţei la etapa naţională
desfaşutată la Galaţi in 28-30 mai 2015.

Put the caption for your photo here.
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Mihaila Strugaru Elena

ENO Treelympics 2015 este un eveniment international pentru copii/
tineri de la sate şi oraşe, din toate ţările globului, dornici să salveze planeta.
La Rio, în 2012 Eno Treelympics şi-a luat angajamentul ca pânî în 2017 vor
planta pe întreaga planetă 100 de milioane de copaci cu ajutorul voluntarilor .
ENO Treelympics 2015 a început, pe 21 martie, Ziua Internațională a
Pădurilor şi Ziua internațională pentru eliminarea discriminării rasiale.S-a
decis debutul proiectului la aceasta dată, pentru realizarea pădurile mondiale pentru a transmite un mesaj puternic împotriva rasismului.
La Şcoala ,,George Coşbuc”23 August, elevii voluntari au plantat 24 de
pomi, însriindu-se astfel în Campania Internaţională ,,ENO Treelympics
2015 "

Poiectul ,,Cuvinte potrivite”coordonat de
prof.David Valentina si prof. Înv. Primar
Oltean Mariana îşi propune, prin activităţile
sale, să atragă elevii către biblioteca şcolii.
Activităţi:

12 biciclisti inimoşi au luptat pentru
sănătate la Concursul National ,,Cupa DHS" 2015
şi s-au întors cu LOCUL IV (Echipa nr 1) şi alte
doua MENŢIUNI.
Felicitări!

Echipa nr.:1
nr.

Numele si Prenumele

Clasa

1.
2.
3.
4.

BOHOTINEANU AMALIA
NICULĂICĂ CLAUDIU
HÎTĂ MIHAI
SIMION ALEXANDRA

V
V
VII
VII

Echipa nr.: 2
nr.

Numele si Prenumele

Clasa

1.
2.
3.
4.

SANDU OANA
GIURCĂNAŞ ANDREI
MIHAI ALNIŢEI
ŢIMUC ALEXANDRA

V
VI
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Echipa nr 3
nr.

Numele si Prenumele

Clasa

1.
2.
3.
4.

NOVAC DENISA
ANDRONIC CRISTIAN
SOARE MIHAI
SOARE MADALINA

V
VI
VII
VI

Declanşarea unui cutremur ne surprinde
întotdeauna. De aceea, mişcările seismice au efecte
psihologice negative asupra oamenilor, obişnuiţi să
considere Pământul ca un suport sigur. În acele momente, când totul în jur se zguduie violent, cad obiecte, trosnesc pereţii şi se prăbuşesc clădiri, oamenii
sunt cuprinşi de o spaimă cumplită, după care îşi
revin cu greu.
Trebuie să înţelegem că un astfel de eveniment nu va
putea fi prevenit, iar consecinţele lui, mai mult sau
mai puţin grave, cu mai multe sau mai puţine victime, depind în bună măsură de modul în care fiecare
dintre noi înţelegem să ne pregătim şi să ne comportăm corect într-o astfel de situaţie.

ZIUA 1
,Atelierul de arta" , ,,Mama citeşte o poveste", ,,Ora de consiliere" sunt activităţile ce au adus împreuna elevii, profesorii şi părinţii în prima zi a programului Şcoala Altfel.
Părinţii, alături de copiii lor, au lucrat adevarate,,bijuterii” cu
temă pascală ce au expuse in cea de-a doua zi a
programului.

ZIUA A II-A.
TÂRG DE PAŞTI

ZIUA A III-A
ZIUA SPORTULUI
,,Pe biciclete" ,,Sah-sportul mintii",
,,Tenis de masa" , alte jocuri sportive
desfăşurate atât în aer liber cât şi în
sala de sport sunt activităţile celei dea treia zi a programului Şcoala Altfel.

ZIUA A V-A
ECOLOGIZARE

ZIUA A IV-A - ZIUA MESERIILOR
Vizitele la fabrica de paine ,,Dobrogea" Constanţa, la tipografia,,
Dobrogea" Constanţa, la Fabrica de bomboane, la Mănastirea „Sf. Nicolae şi Sf. Bretanion”şi
activitatile din şcoală ,,Să învăţăm tainele gătitului", ,,De-a bucatăria", s-au încadrat în marea
temă a zilei de joi ,,Pe

Elevii prezenţi la Concursul Naţional de Educaţie
rutieră ,,Cupa DHS” ediţia a VI-a 2015 au fost instruiţi de
către voluntarii desemnaţi de Crucea Roşie. Acestia au
învaţat cum se circulă în siguranţă pe drumurile publice şi ce
echipament de protecţie sunt obligaţi să poarte.

Pubertatea, o perioadă deosebită din viaţa unei personae,
,,Programul Educaţional despre pubertate’’ îşi propune
conştiantizarea acestei etape.

La primul concurs organizat de ISJ Constanţa pentru Clasa
Pregătitoare, patru elevi isteţi s-au calificat la faza judeţeană a
acestui concurs,,Amicii isteţi”. Elevii David Mario, Măhărea
Alexandra, Miron Ana si Turnea Adina îndrumaţi de înv.
Angheluţă Anişoara au participat pe 9 mai 2015 la etapa judeţeană
unde David Mario a obţinut punctajul maxim, 100 de puncte.

Put the caption for your photo here.

MINUNE DE CRĂCIUN
Neacşu Răzvan
Clasa a VI-a

Tuturor ne place Crăciunul. În fiecare familie vestitul brad stă în sufragerie îmbodobit regeşte,
copiii sunt nerăbdători să îşi primească cadourile, indiferent dacă au fost cuminţi sau răi, afară Baba
Iarna îşi face simţită prezenţa făcând Crăciunul cu adevarat magic. Această sărbătoare mult iubită de
toţi aduce numai bucurii în sufletele noastre. Este perioada în care uitam de orgoliu şi încercăm să
fim amabili, încercăm să dăruim din puţinul nostru pentru cei dragi nouă.
Pentru familia Popescu, un astfel de Crăciun, nu este decât un vis. Aceşti oameni sărmani
locuiesc într-o căsuţă aproape dărăpănată. Sărmanii n-au simţit niciodată spiritul Crăciunului, iar
copilaşii lor nu au primit niciodată vreun cadou, cât de mic ar fi acesta. Cel mai probabil aveau să
moară de frig, iar locuitorii nu se îndurau să-i ajute chiar şi de Crăciun.
Totuşi, aceşti oameni nu îşi pierduseră credinţa iar cel mai important lucru în această perioadă era
Naşterea Domnului pe care mulţi o uitaseră parcă vrăjiţi de alte tradiţii care se arătau mult mai fascinante.Lucrul cel mai de preţ din căsuta lor era o icoană cu Fecioara Maria şi Domnul Iisus Hristos.
Aceasta stătea la un loc de onoare şi nimeni din casă nu se gândea să o vîndă pentru câţiva
bănuţi. Se rugară necontenit la Tatal Ceresc să-i ajute.
Deodata, în seara Ajunului, un suflet milostiv le lăsă la uşa casei un dar, transformându-le
rugăciunile în realitate. Dimineaţa, întreaga familie a ramas mută de uimire, când, în pragul casei,
stătea de pază un brad înalt, împodobit cu beteală aurie şi globuri de argint. Lângă el se găseau
multe cadouri şi mâncăruri delicioase.
Pentru prima data în viaţa lor, încercată de greutăti, familia Popescu a simţit spiritul
Crăciunului şi bunătatea Domnului.

VESTE MINUNATĂ

David Andreea
Clasa a III-a
Ce frumoas e de Crăciun!
An de an oamenii-şi spun,
Si-n colind vestesc îndată
Naşterea cea minunată.

Ce frumos sărbătoresc,
Când copii la geam şoptesc,
În colinde, lumea toată
Naşterea cea minunată!

Glume şi anecdote

-Aş vrea să zbor pe Luna în timpul tezelor!
-De ce?
-Acolo orice materie este de 6 ori mai uşoară !
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_Cum potţ obţine lumina cu ajutorul apei, Daniel?
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Perle

-Spălând geamurile, domnule profesor !

-De ce nu te duci afară să te joci cu ceilalţi copii, Costele? întreabă mama.
-Nu pot, mama! Sunt nevoit să stau in casă.
-De ce?
-Trebuie să-l ajut pe tata să-mi facă lecţiile !

-Dănuţ, am auzit că doamna profesoară de română ţi-a făcut ,,cadou" un
trei de toată frumuseţea !
-Adevărat mămico, doar nu era s-o refuz.....

-Costel se intoarce necăjit de la şcoală.
--Mama, profesorul m-a certat tare azi că n-am ştiut unde sunt Cordilierii.

Un broscoi suna la linia telefonică a
unui medium şi i se spune : - Ai să
cunoşti o tânără frumoasă care va dori
să ştie totul despre tine. -Minunat!,
răspunde broscoiul. O s-o cunosc la o
petrecere?
-Nu, răspunde mediumul, anul viitor,
la ora de biologie!

-Bine ţi-a făcut ! De câte ori ţi-am spus să fii ordonat şi să nu uiţi unde-ţi
pui lucrurile !

_Ce este arborele genealogic, Costele?
-Un arbore pe ramurile căruia sunt agăţaţi strămoşii, domnule profesor !

-Ce-au făcut strămoşii nostri după ce au trecut Dunărea ?
-Şi-au uscat hainele !

Ce e mic, negru,stă-n
copac şi
face"miau"?.......Pisic
a. Ce e mic, negru,
stă la baza copacului
şi face "hamham"?.........E tot
pisica .... a cazut din
copac şi nu mai ştie
ce vorbeşte.

-Ce-ai făcut la teza?
-Nimic! Am dat foaia albă.
_Şi eu la fel !-Ţi-am citit lucrarea de control.Foarte bună,dar e identică cu
a colegului tău de bancă.Ce concluzie să trag de aici? întreabă profesorul.
-Că şi a lui e foarte bună!

-Gigel,ce-i asta ? Iar ai luat notă proastă la istorie?
-Nu-i vina mea, tăticule.Profesorul m-a intrebat tot felul de lucruri care sau întâmplat cu mult timp în urmă, înainte de a ma naşte eu. De unde era
să le ştiu?

Curiozităţi din lumea animalelor
In lume sunt 4 animale care au limba albastră, unul dintre
acestea fiind câinele Chow Chow?
In ultimii 4.000 de ani nu a mai fost domesticit niciun animal.
Girafa nu are corzi vocale.
Săritura ogarului poate atinge aproape 8 metri?
Iguana rezistă sub apă 28 de minute.
Melcul poate dormi până la 3 ani?
Ursul are 42 dinţi.
Caracatiţele depun până la câteva sute de mii de
ouă din care ies puii de numai 3 milimetri?

Pisica are 32 muşchi in fiecare ureche.
O anaconda de peste 3 metri poate prinde, ucide şi mănâncă un
crocodil de aproape 2 metri.

De când depune ouăle până când puii cresc
suficient de mult (perioada ce poate dura până la
60 de zile), caracatiţa ''mama'' nu mănâncă aproape
nimic?

Elefanţii pot înota pe o distanţă de câteva mile.
Libelula trăieşte până la 24 ore.
Cel mai mare carnivor din lume este ursul brun din Alaska.
Sângele păianjenului este transparent?

Girafa poate rezista fără apă mai mult timp decât o cămilă?
Pinguinul este singura pasăre care poate înota dar care nu poate
zbura?

LUMEA ANIMALELOR
Creierul strutului este mai mic decât ochiul acestuia?
Moluştele sunt formate din 95% apă?
O pasăre flamingo nu poate mânca decât dacă are capul indreptat către in jos?

Pagină realizată de elev Simion Alexandra
Clasa a VII-a

REALIZATOR:

prof. DAVID VALENTINA

COLABORATORI:
Prof. înv.primar OLTEAN MARIANA
Prof. Gavrilă Alina

ELEVI
ŞTEFAN IRINA– clasa a VIII-a
ŞCHIOPU ALEXANDRA– clasa a VIII-a
NEACŞU RĂZVAN – clasa a VI-a
MĂRGINEAN ALEXANDRA - clasa a V-a
BĂDICĂ IOANA—Clasa a V-a

