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Dragi cititori,
Revista Școlii Gimnaziale Nr. 156 se adresează deopotrivă minții și sufletului, după cum sugerează și titlul,
formulat în mod inspirat de o elevă a școlii noastre.
Astfel, veți putea găsi în paginile ei informații, jocuri,
desene ale elevilor, un interviu cu deținătoarea celui mai
important premiu câștigat la Olimpiada de Limba
Română, alte performanțe ale elevilor, precum și pagini
amuzante.

Fiind primul număr, știm că totul poate fi perfecționat. Vă rugăm să citiți cu atenție și să vă bucurați de
rezultatul muncii colectivului de redacție și al tuturor
colaboratorilor noștri. Vom fi încântați să primim apecierile și sugestiile voastre pentru un viitor număr și mai bun!
În speranța că gândurile și sentimentele noastre vor
ajunge la voi, bucurându-vă mintea și sufletul, vă lăsăm în
compania paginilor revistei ,,Suflet Cu Minte”!
Cu drag,
Colectivul redacției.
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Interviu cu…...
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Interviu cu Ioana Ionescu, deţinătoarea Premiului I la etapa naţională a Olimpiadei
de Limba Română şi a unei Menţiuni la etapa internaţională a aceluiaşi concurs – performanţă unică în istoria şcolii noastre.
1.

Cum

te

simţi,

fiind

campioană la Olimpiada de Limba Română şi
deţinătoarea premiului I ,,pe ţară”? Te-ai gândit vreodată că vei ajunge aici?
- Sincer, mă simt aceeași persoană veselă și ambițioasă,
dar cu o nouă diplomă în „palmares”. Mă simt mai puternică
dupa aceste olimpiade și pot spune că am căpătat multă încredere în forțele proprii. Nu m-am gândit vreodată că voi ajunge
așa departe, deși încă de mică am fost o fire competitivă.
Înainte de acest premiu, mi se părea un lucru „uriaș” să ajung la
o astfel de olimpiadă, cu copii inteligenți și talentați, care mai
participaseră la etape naționale…Și, cu toate acestea, am reușit!
2. Cum te-au susţinut părinţii, colegii profesorii pe parcursul
olimpiadei?

- Părinții m-au ajutat foarte mult, au avut încredere în mine, mi-au înțeles „toanele” și au continuat să mă
încurajeze, iar acest lucru a contat mult pentru mine… Căci e important să știi că ai persoane care te susțin.
Doamna Sorina Lăcătuș, profesoara mea de limba românaă, care în ultimul an a devenit o a doua mamă
pentru mine, m-a ajutat la fiecare pas mărunt pe care l-am făcut, m-a învățat să zbor prin universul literaturii și
să evadez din „cercul strâmt” al vieții cotidiene prin creație, m-a îndrumat spre succes… Iar cu această ocazie
țin să-i mulțumesc pentru toate eforturile pe care le-a depus pentru ca eu să ajung olimpică națională. De asemenea, profesorii mei și colegii m-au susținut și m-au încurajat pe tot parcursul acestei olimpiade!
3. Ţi-ai
română?

sacrificat

timpul

liber,

activităţile

preferate

pentru

a

te

pregătisuplimentar la limba

- Nu, nu mi-am sacrificat timpul liber pentru a mă pregăti suplimentar la limba română, căci
asta îmi place să fac. Îmi place să creez și să călătoresc apoi în universul pe care îl
„construiesc” singură.
4. Ce rol are lectura în viaţa ta! Ce fel de cărţi îţi plac?
- Pentru mine, lectura reprezintă modul prin care te poți detașa de cotidian și prin care poți
căpăta o noua perspectivă asupra lumii. Lectura a constituit mereu un element esențial în
„construirea” personalității mele. Îmi plac foarte mult romanele cu ,,mesaj”, cele de
dragoste, dar și cele polițiste. În plus, iubesc literatura română, clasică, pe care
cred ca ar trebui sa o „gustăm” cu toții pentru a ne forma o cultură solidă.
5. Ai participat

şi la alte concursuri pe parcursul desfăşurării etapelor olimpiadei? Ai obţinut şi
alte premii? Care a fost cea mai frumoasă răsplată a eforturilor tale?

- Da, am participat la „Olimpiada Lectura ca abilitate de viață” (am obținut premiul al doilea
la etapa municipală) și la Concursul interdisciplinar „Cultură și spiritualitate românească”,
ajungând, alături de Adina Grecu, „la națională” și obținând un Premiu Special.
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Cred că cea mai frumoasă răsplată, atât materială cât și spirituală, a eforturilor mele a fost
atunci când am ajuns în București dupa Olimpiada Națională, iar doamna Lăcătuș ma așteptat, alături de prietenii mei, cu un urs de pluş maree și pufos! A însemnat foarte mult
pentru mine căci am fost singura olimpică așteptată cu atâta dragoste!
6. Ai avut vreodată neplăceri, momente grele sau tendinţa de a renunţa la participare?
- Da, am avut tendința de a renunța la participare, iar acum îmi mulțumesc că nu am făcut o astfel de
greșeală. Era vara lui 2016 și lucram pentru Etapa Internațională atunci când am simțit că o să
„cedez”. Mă gândeam că nu o să mai iau niciun premiu și că celelalte concurente sunt mai bune
decât mine, dar mi-am recăpătat încrederea și am continuat. Am ajuns în Constanța, unde a avut loc
olimpiada internațională, și m-am gândit că trebuie atât să ma bucur de tot ce era acolo, cât și să
obțin un alt premiu. Am fost a cincea la nivel international și prima elevă de clasa a șaptea, la
această olimpiadă, concurând cu fete care erau cu un an mai mari decât mine. Am reușit să
depășesc „locul I” național la clasa a opta și m-am simtit, din nou, puternică si învingătoare.
7. Cine ţi-a fost alături în momentele de tensiune în care aşteptai rezultatele? Dar în momentele de bucurie,
când ai aflat că eşti Numărul 1 Naţional? Cum te-au primit colegii şi cum au privit ei performanţa ta?

- Doamna Lăcătuș a fost cea care a trăit mereu momentele alături de mine, în orice situație. Atunci
când am aflat că am luat locul I la etapa națională, am sunat-o pe doamna profesoară și am anunțato cu lacrimi în ochi că „Am reușit!...”. De asemenea, celelalte fete de la olimpiadă, care au devenit
prietenele mele, mi-au fost alături în acele clipe. Colegii mei au fost foarte drăguți cu mine, felicitându-mă pentru această performanță.
8. Eşti încrezătoare în şansa de a ajunge şi anul acesta în ,,finală”? Crezi că performanţa de anul trecut
o ,,asigură” şi pe cea de anul acesta?

- Consider că trebuie să fii sigur pe tine ca să poți obține ceva. Așadar, sunt încrezătoare că voi
ajunge iar la națională și îmi doresc să repet performanța. Nu, premiul de anul trecut nu
îmi asigură unul și anul acesta, căci cu fiecare olimpiadă nouă o iei de la capăt cu munca și trebuie
să lucrezi la fel de mult pentru un premiu!
9.

Ce le recomanzi elevilor care îşi doresc performanţe la limba română? Ce te inspiră pe tine în obţinerea
performanţei?

- Personal, ascult tot ceea ce doamna profesoară îmi recomandă și am capacitatea să
rețin orice detaliu legat de exprimare și de abordarea textului. Astfel, le recomand elevilor care îşi
doresc performanţe la limba română să muncească din greu, să lucreze, să citească, să se informeze,
să aibă curajul de a întreba „De ce?”, să iubească cu adevărat arta scrisului și să fie ei înșiși….
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10. Cum te vezi evoluând în viitor? Cum a contribuit această performanţă extarordinară la formarea ta ca
om?

- Încă nu am scris o compunere intitulată „Eu în viitor”, căci nu am nicio idee legată de acest aspect. Momentan trăiesc fiecare clipă din plin. M-am gândit doar la liceul pe care vreau sa îl urmez
și la o posibilă carieră pe care aș putea-o avea. În ceea ce privește contribuția performanței la formarea mea ca om, conștientizez schimbarea pe care aceasta a produs-o, transformându-mă într-o
persoană matură. În plus, experiențele superbe și oamenii minunați pecare i-am întâlnit au lăsat o
„amprenta” profundă asupra „drumului” pe care îl voi urma, olimpiadele constituind cele mai
frumoase amintiri pe care le păstrez în albumul meu sufletesc.

Interviul a fost realizat de elevii Ghența Andreea și Feher Robert din clasa a VII-a B.
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Eu știu!
CÂND A FOST ATINS POLUL NORD?
În 6 aprilie1909,după trei încercări, exploratorul american Robert Peary,
asistentul său, Matthew Hanson, şi patru exchimoşi au ajuns
la Polul Nord şi au rămas acolo
timp de treizeci de ore . Veridicitatea acestei fapte vitejesti a
fost pusă la îndoială de multe
ori.

CE ESTE
O ,,TAMBORRADA’’ ?
,,Tamborrada’’
sau ,,sărbătoarea tobelor’’ este o serbare de neuitat,în care
oraşele sunt străbătute de
procesiuni de toboşari care
bat tobele la unison.

UNDE ESTE BARAJUL DIN ASSUAN?
În Egipt, unde pământurile erau inundate periodic, câteodată în exces, de fluviul Nil.
Pentru controlarea acestor viituri, cu ajutorul
Uniunii Sovietice s-a construit barajul de la
Assuan, care a fost terminat în anul 1971. Are
un dig de 180 de metri înălţime şi peste 3,5
kilometri lungime.
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Creație plastică
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Martie
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Benzi desenate
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Continuarea în numarul viitor.
Așteptăm creațiile voastre pe adresa proiecte156@gmail.com

15

Suflet CuMinte

Suflet în zbor
Lectura ṣi adolescenṭii
Cărṭile reprezintă infinitatea gândirii fiinṭei umane într-o formặ finită, o lume inedită pe care o cunoṣti prin simţiri… Cărţile sunt modul
oamenilor de a căpăta aripi pentru zborul vieṭii…
Consider că lectura are un rol esenṭial în viaṭa adolescenṭilor,
conturându-le personalitatea și îndrumându-i în viaṭă. Actul lecturii dezvoltă atât latura cognitivă, cât și pe cea afectivă a oamenilor. Astfel, tinerii
acumulează informaṭii ce alcătuiesc cultura generală, dar se şi bucură sau
suferă alături de personajele preferate, amplificându-şi trăirile. De asemenea, întrebările fundamentale ce apar la vârsta adolescenṭei îṣi află
răspunsul în filele cărṭilor pe care nu le laṣi din mână, așteptând cu sufletul la gură să descoperi ce se va întâmpla…
După părerea mea, ,,tainele iubirii de cărṭi” nu sunt chiar taine, căci
cartea însăṣi te face să o iubeṣti. Cartea care a declanṣat pentru mine
dragostea aceasta pentru lectură a fost ,,Insula delfinilor albaştri” de Scott
O’Dell. Am citit-o când aveam 11 ani ṣi pot spune că m-a marcat. Este o
carte emoţionantă ṣi impresionantă pe care o recomand cu mult drag. A
început să-mi placă ṣi literatura română clasică puṭin mai târziu. Ceea ce
trebuie să ṣtiṭi este faptul că, dacă ,,gustaṭi” puṭin din ea, o sặ vă placặ și
vouă!
Nu vreau să fie un articol obiṣnuit despre cum e bine sặ citim, ci
mi-aş dori sặ fie unul motivaṭional! Cred cu tărie că, dacă ajungi sặ iubeṣti sentimentul pe care îl ai atunci când dai pagina cặrṭii, cu sufletul la
gurặ, abia atunci devii matur ṣi descoperi aspecte ale vieṭii ce nu-ṭi erau
înainte cunoscute… Scriitorii și operele lor pot deveni repere fundamentale în viaṭa ta, dupặ care te ghidezi, urmându-le exemplul.
Aṣadar, cred cặ ar trebui sặ-le dai o ṣansặ cặrṭilor! Acestea îṭi oferặ
o perspectivặ amplặ ṣi mai profundặ asupra lumii ṣi te poartặ în lumi
nemặrginite… Cặci ,,Cặrṭile sunt asemenea unor fluturi…” (Mircea
Cặrtặrescu)

CITEșTE(-TE)!
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Mă interesează!

Ceea ce urmează să relatez este un caz real, mai exact, povestea mea.
Cândva, la începutul clasei a șaptea, din cauza unor probleme medicale, am fost obligată
să-mi tund părul până la piele, pentru a mă putea vindeca. După intervenția medicală a fost o perioadă îndelungată de timp în care am absentat, dar m-am întors la școală. Din cauza rușinii legate
de aspectul meu fizic, am hotărât să port o băscuță pentru a-mi putea acoperi capul. Imediat ce m
-am întors la cursuri, au început întrebările ironice, ocara și cuvintele de batjocură. Colegii de
clasă și o mică parte din cei de la cealaltă clasă mă batjocoreau și făceau diverse glume pe seama
mea, respectiv pe seama defectului meu la acel moment. Toate acestea au durat o bună bucată de
timp. I-am spus tatălui meu ce se întâmplă, însă acesta era neputincios. Am luat legătura și cu
doamna dirigintă la acel moment. Dumneaei a încercat prin diverse metode să stăpânească și să
controleze situația, însă elevii erau nepăsători, erau totodată neinteresați de ceea ce dumneaei
încerca să transmită. Am refuzat să mai vin la școală de frica celor ce mă batjocoreau.
După discuții îndelugate, seri nedormite și tulburate de șiroaie de lacrimi, suferinţă și
multe alte sentimente, am terminat clasa a șaptea, iar în semestrul al doilea m-am transferat în
cealaltă clasă. Lucrurile nu s-au asezat decât temporar, apoi am luat-o pe un drum greșit, simțindu-mă acceptată doar în grupul unor persoane care nu au făcut decât să mă tragă în jos. În acest
timp, am trecut clasa cu greu și împinsă de la spate de profesori. Trecând în clasa a opta,
rămânând în continuare în prezența persoanelor inoportune pentru viitorul meu, influențată de
iluzia că eram acceptată, iubită și văzută cu ochi buni, nu am promovat doi ani la rând. Într-un
sfârșit, aproape de limită, mi-am dat seama că am rămas în urmă cu totul. Mi-am revenit treptat,
și în prezent încerc să-mi îndrept greșeala, ajutată de noii mei colegi. Am fost victima fenomenului BULLYING, însă nu am făcut nimic altceva decât să mă trag singură în jos, crezând
că ceea ce fac este bine.
Nu lăsa răutatea și sufletele meschine să-ți afecteze viitorul. Nu judeca după aspectul fizic, situața financiară sau altceva, ci după felul cum gândește persoana respectivă,
după cum se comportă. Fii TU schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Spune alături de
noi STOP BULLYING! și, cel mai important, evită să fii cauza acestui fenomen.
Andreea Păunescu– clasa a VIII-a B
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Învăț prin experimente!
Apa Experimentata

Apa de broasca

Trusa pentru
analiza apei
Aceasta trusa contine:
 Eprubete
 Reactivi
 O seringa
 Ace
 Pipete
 Cartela de culori pentru
analiza apei
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Etapele parcurse
Dupa instructiunile date pe
fișa de lucru, am pus apa
respectiva intr-o eprubeta in
functie de masura indicata.
Apoi am turnat cu grija
reactivii unei solutii si am
asteptat rezultatul.

Concentratii
Apa
Balta
Lac
Broasca
Distilata
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Azotat
0 mg/l
0 mg/l
0 mg/l
0 mg/l

Amoniac
<=0,05
<=0,05
<=0,05
<=0,05

Azotit Fosfat
0,1 mg/l 0 mg/l
0,02 mg/l 0 mg/l
0,1 mg/l 2 mg/l
0,02 mg/l 0 mg/l

Oxigen
1,0 mg/l
1,0 mg/l
1,0 mg/l
1,0 mg/l

Fier
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
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Ph-ul
Azotat
Amoniac
Azotit
Fosfat
Oxigen
Fier

Balta
6 ph
-1 ph
5 ph

Lac
2 ph
1 ph
4 ph

Broasca
6 ph
8 ph
2 ph
2 ph
1 ph
5 ph

Distilata
10 ph
2 ph
1 ph
-

Maria Roxana– clasa a VIII-a A
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Mesaje pozitive donate de elelevi
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