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 Școala Gimnazială “Sf. Dumitru” din Craiova este implicată de câțiva 

ani în diferite proiecte și programe care au drept scop crearea unei educații 

ecologice în rândul elevilor, investind în dezvoltarea gradului de conștiință și 

a simțului responsabilității tuturor față de mediu și problemele sale. 

Programele mondiale “Eco-Școala”, și “LeAF – Learning About 

Forest”, coordonate de Centrul Carpato - Danubian de Geoecologie (CCDG), 

proiectul Internațional de Eco-literatură “En lisant, en ecrivant”, organizat 

de Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques, filiale de 

Roumanie, Proiectul – concurs “Protejăm natura. Colectăm selectiv”, 

derulat de S.C.Salubritatea Craiova S.R.L. în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Craiova, sunt doar câteva exemple – a declarat doamna profesor 

Mihaela Alina Ciucă, directorul unității de învățământ preuniversitar. 

În aceste coordonate se încadrează 

Competiția națională de educație ecologică 

„Școala Zero Waste”, organizată de Asociaţia 

Ecostuff România în perioada 5 martie – 11 

mai 2018. S-a plecat de la premisa că, pentru a 

avea o lume curată şi sănătoasă, componenta 

educaţională este soluţia cea mai potrivită. 

Școala Gimnazială “Sf. Dumitru” Craiova s-a înscris în concurs, 

implicându-se activ în tot ceea ce presupune crearea şi dezvoltarea unei 

mentalităţi ECO. Activitățile răspund, în acest context, obiectivelor 

proiectului. Au fost organizate activităţi creative de refolosire a deşeurilor, 

dar şi de realizare a unor obiecte de artizanat, folosind elemente găsite în 

natură (cls. a V-a – a VI-a), a avut loc o 

paradă a costumelor realizate din 

deşeuri reciclabile (cls. a VII-a), s-a 

derulat un concurs de creaţie pe tema 

naturii (eco-literatură – cls. a VIII-a).  



 

6 

 

Momentul central al activităţilor 

a fost masa rotundă cu tema 

„Civilizaţia Zero Waste”, la care au 

participat elevi, cadre didactice şi 

reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai 

presei. S-a insistat asupra schimbării 

de mentalitate, considerându-se că aceasta este esenţială în atingerea 

scopului urmărit. Doamna Daniela Bălună, profesor coordonator al 

proiectului, a subliniat că reciclarea şi colectarea selectivă reprezintă doar 

un pas în crearea unui mediu sănătos. Pornind de la principiul „It’s not 

waste until it’s wasted”, s-au propus soluţii de reducere a deşeurilor, a 

consumului de produse, s-a evidenţiat componenta emoţională a educaţiei 

ecologice. „Schimbând mentalităţi, putem schimba vieţi”, afirma 

coordonatorul proiectului. 

Până la încheierea campaniei, reprezentantul şcolii şi-a propus 

decorarea unui perete „verde”, realizarea unor jocuri supradimensionate 

pentru activități recreative în aer liber, crearea unui depozit de compost, 

street school art, dramatizări pe teme eco şi mai multe ieşiri în aer liber, 

considerând că verdele nu e doar o culoare, ci o atitudine. 

Prof. Stovicek Rodica 
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În viziunea „Zero Waste” nu exită deşeuri! Deşeurile sunt resurse ce 

pot fi recuperate, modificate, reinventate şi reutilizate astfel încât să nu mai 

ajungă la gropile de gunoi sau la incineratoare pentru a fi arse. 

Acest concept presupune eliminarea deşeurile care sunt o ameninţare 

pentru sănătatea oamenilor, plantelor şi animalelor. 

Primele ţări în care s-a implementat Zero Waste au fost Noua 

Zeelandă, Scoţia, Australia, Suedia, Canada, SUA, 

Japonia, India, Singapore, Marea Britanie, Italia, 

Germania.  

În România, oraşul Sibiu a aplicat câteva 

principii Zero Waste în trecut, devenind celebru în 

comunitatea internaţională Zero Waste”. 

Fondatoarea Zero Waste Japan este românca Bianca Ghiţescu 

Yamaguchi care defineşte Zero Waste „ca un stil de viaţă holistic, care 

influenţează toate aspectele din viaţa mea, eliminând risipa de pe toate 

nivelele şi înlocuind-o cu activităţi ce aduc valoare şi respectă mediul, în 

acelaşi timp”.  

Acest stil de viaţă se bazează pe o mentalitate care are la bază zece 

reguli. 

Decalogul Zero Waste 
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1. Refuză elegant ... 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

2. Redu 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Înlocuieşte 

 tot ce este de unică folosinţă, nerezistent în timp, 

  tot ce nu este biodegradabil sau este dăunător cu obiecte durabile, 

rezistente, biodegradabile şi nedăunătoare.  

 

Ce nu ai nevoie 

Ce nu îţi place 

Nu ţi se potriveşte 

Nu te reprezintă 

Nu aduce valoare în viaţa ta 

Ceea ce ştii că va ajunge la coşul de gunoi 

Redu la strictul necesar numărul de obiecte pe care le deţii.  

O casă minimalistă se curăţă uşor!  

Redu risipa de alimente, nu trebuie să umpli coșul și nici să 
iei tot ce este la reducere. 

Mergi pe jos sau cu bicicleta și reduci astfel consumul de 
combustibil. 

Stinge lumina și calculatorul atunci când pleci de acasă, astfel 
reduci consumul de energie. 
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4. Refoloseşte. Fii creativ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Socializează 

 

 Schimbă atenţia de pe obiecte şi 

consumabile şi orientează-te spre oameni şi 

experienţe noi şi interesante.  

 

 Dacă până acum shoppingul, jocurile pe 

calculator sau televizorul te făceau fericit, 

încearcă să-ţi reorientezi atenţia spre experienţe 

bogate împreună cu familia sau prietenii. 

 

6. Împrumută 

 
Tot ce nu este folosit în mod regulat poate fi împrumutat sau închiriat. 
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7. Repară 

 

Dacă s-a stricat ceva, nu trebuie aruncat şi 

cumpărat altceva nou în schimb. Ar trebui întâi 

ori reparat, ori trimis înapoi la compania-mamă 

pentru a fi înlocuit, ori dezasamblat astfel încât 

părţile să fie folosite la alt aparat. 

 

8. Fă îngrăşământ 

 

Tot ce este biodegradabil (inclusiv mâncare, lemn şi hârtie) poate fi pus 

de-o parte şi se poate face îngrăşământ, care poate fi ulterior folosit în 

agricultură.  

Nu arunca frunzele de la morcov, cotorul 

de la măr sau coaja de la cartofi! Pune-le frumos 

într-o găleată închisă ermetic (ca să nu iasă 

mirosul) şi trimite-o la sfârşit de lună la o 

cunoştinţă de la ţară sau la o fermă. Se numeşte 

„compost”.  

 

9. Reciclează 

 

Reciclatul în sine nu este o soluţie. Reciclatul nu este decât un alt 

proces care necesită multe resurse naturale şi aduce multă poluare. 

Societatea actuală nu ne permite să aplicăm toate regulile de mai sus, aşa 

că, putem să alegem răul cel mai mic şi să căutăm să reciclăm tot ce ne 

permite municipalitatea locală”. 
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10. Reproiectează 

 

Atunci când este creat un produs, acesta trebui gândit şi proiectat 

astfel încât toate procesele prin care trece să facă parte dintr-un ciclu numit 

„bucla de producţie”.  

Acest  circuit implică faptul că orice produs, de la naştere până la 

aruncare, va putea fi introdus înapoi în acelaşi ciclu de producţie. De 

exemplu, un calculator va fi creat din materiale care, chiar dacă se strică, 

vor putea fi refolosite la următoarea generaţie de calculatoare. Astfel, părţile 

calculatorului vor fi introduse înapoi în ciclu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ce poate face fiecare dintre noi? 

 
Prof. Bălună Daniela 

 

Adopt obiceiuri sănătoase care îmbunătăţesc viaţa. Nimic exagerat, la 
început, doar cu puţină atenţie. Apoi, totul va deveni rutină. Beneficiile nu 
vor veni imediat, ele se vor vedea pe termen lung. 

Aleg să pun mai mare valoare pe relaţiile interumane şi experienţele bogate 
ori să alerg în continuare spre consum şi bogăţii materiale?  

Pot să iau o decizie: mă implic, acționez în viziunea  Zero Waste sau trăiesc 
în continuare în ignoranţă, din inerţie?  

Pot să mă informez. Internetul este plin de idei şi exemple.  
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Ce nu ai nevoie, ce ție nu îți place, 

Niciun ban, să știi,  nu face! 

Nu aduce valoare-n viața ta, 

Doar coșul de gunoi… îl va aglomera! 

Și-atunci, de vrei, poți fi galant, 

Ce nu ți se potrivește, REFUZĂ elegant! 

 

 
 Ai multe obiecte-n casă, REDU numărul lor, 

O casă minimalistă se curăță  mai ușor! 

REDU risipa din coșul cu alimente 

Pentru că-l umpli, nu primești complimente… 

Nu tot ce-i la reducere, trebuie cumpărat, 

Ajungi cu el acasă și realizezi că-i bun de aruncat! 

Cu bicicleta sau pe jos și tu poți să te duci 

Astfel, consumul de combustibil, poți să îl REDUCI 

Stinge lumina și calculatorul! 

Cand pleci de acasă și televizorul! 

Nu uita lumina aprinsă în sufragerie; 

Și ai să REDUCI și consumul de energie! 

 

Tot ce nu e biodegradabil, e dăunător 

Înlocuiește vasele de plastic cu ceramică și-ți va fi mai ușor 

Șervețelul cu prosoape ce pot fi ușor spălate 

Și mereu curate, albe și călcate. 

Sticlele de sticlă…sunt o minunăție 

ÎNLOCUIEȘTE  tot ce e de plastic…cu sticlă sau hartie! 

Toate sunt durabile și nedăunătoare 

Și nu te lasă niciodată cu ochii în soare! 

 

  



 

13 

 

 Nu arunca ce azi îți prisosește,  

Fii creativ  și  REFOLOSEŞTE!  

Tot ce și-a pierdut funcția iniţial 

REFOLOSEȘTE!...Nu-ți va cere nimeni socoteală! 

În găleți și oale puțin fisurate 

Poți face aranjamente cu flori, minunate! 

Întotdeauna creativitatea în aer plutește 

Fii inventiv și REFOLOSEȘTE! 

 

Schimbă-ți atenția de pe obiecte, oamenii contează,  

Orientează-te spre experiențe noi și 

SOCIALIZEAZĂ!  

Jocul pe calculator, televizorul, nu te salvează 

Prietenii, familia sunt cei care contează! 

Televizorul, shopping-ul, nu te fac mai fericit 

SOCIALIZEAZĂ cu un bun amic și vei fi mulțumit! 

 

 

 Tot ce nu e folosit în mod regulat 

Poate fi, prietenilor, împrumutat sau închiriat! 

Sunt multe obiecte care nu te-ajută, 

Atunci, nu mai sta pe ganduri, ÎMPRUMUTĂ! 

 

Dacă s-a stricat ceva, nu trebuie aruncat, 

Poate fi reparat, înlocuit sau dezasamblat, 

Părțile lui să fie folosite la alte aparate 

Nu te grăbi, REPARĂ, altele noi nu trebuie cumpărate! 

 

 

 Tot ce este biodegradabil (mâncare, lemn, hârtie) 

Îngrășămant pentru agricultură poate să fie 

Legumele, fructele, tot ce s-au stricat 

Într-o găleată închisă ermetic poate fi așezat. 

Trimisă la țară, sau la o fermă are rost 

Conținutul ei biodegradabil se numește „COMPOST”! 

Din toate resturile de fructe și legume care sunt 

Cu minim efort, FĂ ÎNGRĂŞĂMÂNT! 
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Reciclatul nu este o soluție, ci un proces 

Care aduce multă poluare - mai ales 

Nu ne permitem să aplicăm toate regulile,  

în societatea actuală,  

Căutăm să reciclăm tot ce ne permite  

municipalitatea locală! 

Acesta este însă... răul cel mai mic! 

RECICLEAZĂ pic cu pic! 

Până când, de RECICLAT, NU VA MAI FI NIMIC! 

 

 

 Noile produse când vor fi proiectate, 

Vor fi gândite din părti reintegrate, 

Părtile componente vor face parte dintr-un 

ciclu numit “bucla de producție” 

Si vor putea fi refolosite de următoarea 

generatie! 

Economia nu va mai fi liniară 

Ci o adevarată economie circulară! 

Ai înteles, pentru viitor ce contează: 

Dăcă da, REPROIECTEAZĂ! 

 

 

RISIPA implică tot ce nu aduce valoare, 

RISIPA de timp, de spatiu, bani, miscare, 

RISIPA emoțională, risipa de cuvinte 

FĂRĂ RISIPĂ, DE AZI ÎNAINTE! 

 

 

 

 

 

ZERO WASTE nu este numai despre gunoi, 

Un stil de viată, fără risipă, pentru noi. 

Un drum sănătos ce trebuie urmat 

Schimbă-ţi mentalitatea, necondiţionat! 

  Prof. Vlad Aurelia 
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Tu știi cum se RECICLEAZĂ CORECT? 

Reguli de bază pentru colectarea selectivă 

Ai nevoie de puţină implicare şi poţi colecta selectiv deşeurile urmând 

3 paşi simpli: 

1. Identifică deşeurile pentru a le colecta selectiv 

De exemplu, simbolurile de pe ambalaje oferă informaţiile necesare 

despre tipul fiecarui ambalaj 

2. Colectează selectiv deşeurile la tine acasă,  la şcoală şi 

la picnic! 

 Pliază deşeurile reciclabile (PET, doze de aluminiu, cartonul) pentru 

a ocupa mai puţin spaţiu în casă şi în maşinile de colectare! 

 Scoate dopurile PET-urilor şi recipienşilor din plastic înainte de a le 

depozita în containerul galben! 

 Igienizează sau clăteşte deşeurile reciclabile înainte de a le colecta! 

 NU sparge becurile şi neoanele – colectează-le cu grijă! 

 NU amesteca deşeurile menajere şi biodegradabile cu cele din 

ambalaje!  

3. Depune deşeurile colectate selectiv în containerele 

speciale 

 

Descoperă cel mai apropiat punct de colectare selectivă de lângă casa ta sau 

şcoala ta.  

Ce se întâmplă cu deşeurile după ce le-am colectat selectiv? 

Deşeurile colectate selectiv sunt preluate de operatorii de salubritate, 

sunt sortate, balotate cele reciclabile si transportate catre 

instalaţiile/fabricile de reciclare. În final, deşeurile colectate selectiv sunt 

transformate în materii prime şi sunt reintroduse în circuitul economic. 
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Ce câstig dacă colectez selectiv? 

 Contribui la conservarea resurselor naturale şi 

economisirea energiei; 

 Produse mai ieftine (ambalaje mai ieftine); 

 Resurse (apă, mâncare etc.) mai curate şi 

nepoluate; 

 Contribui la menţinerea unui mediu mai curat; 

 Contribui la creşterea calităţii vieţii; 

 Câştigi Dezvoltare Durabilă - adică ceva pentru familia ta! 

 

Care sunt avantajele colectării selective? 

 Diminuarea costurilor, încadrarea în gradul 

de suportabilitate; 

 Evitarea penalităţilor; 

 Conservarea resurselor naturale; 

 Recuperarea materialelor reciclabile şi 

transformarea acestora în materii prime; 

 Reducerea numărului de agenţi poluanţi în 

aer, apă şi sol; 

 Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate la Centrul de Management 

Integrat al Deşeurilor. 

 

Prof. Bălună Daniela 
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În fiecare zi, fiecare dintre noi respiră între 

15.000 și 20.000 de litri de aer – suficient 

pentru a umple, într-un an, volumul a trei 

baloane cu aer cald. Un om poate supraviețui 

mai mult de 30 de zile fără mâncare, în jur de 

două, trei zile fără apă, însă, fără aer, nu poate 

trăi mai mult de câteva minute. 

Deși din ce în ce mai mulți oameni oferă o 

atenție sporită alimentației, prin grija cu care 

aleg mâncarea și apa pe care le consumă, destul 

de puțini se gândesc și la calitatea aerului pe care îl respiră. 

Ce respirăm, ce este în compoziția aerului, cum a ajuns acolo si ce 

înseamnă asta pentru sănătate? Acestea sunt întrebări foarte importante, 

pentru că, atunci când aerul 

devine dăunător pentru respirație, 

afectează semnificativ viața, așa 

cum o știm noi, pe Pământ. 

Aerul pe care îl respirăm 

este un amestec de gaze compus 

în principal din azot (78%) și 

oxigen (20%), dar și urme de 

dioxid de carbon, argon, hidrogen, 

metan, heliu și altele. 

Fenomenele naturale și dezastrele (incendii, activitatea vulcanică etc.) 

au influențat întotdeauna conținutul de praf și alte substanțe nocive în aer.  

Dar, odată cu dezvoltarea economică de-a lungul ultimelor două 

secole, activitatea umană se numără printre cele mai importante surse de 

poluare a aerului.  
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Producția de energie și căldură 

care utilizează combustibili fosili 

(cărbune, petrol, gaz), transportul și 

agricultura sunt printre activitățile cele 

mai poluante. 

Poluarea aerului este o problemă 

invizibilă. Cu toate acestea, 

consecințele pentru sănătatea și confortul nostru de zi cu zi sunt grave. O 

bună calitate a aerului este o condiție 

prealabilă pentru sănătate și prosperitate.  

Un aer murdar cauzează disconfort, 

dificultăți de respirație, tuse și senzație de 

arsură la ochii. Deteriorarea pe termen lung a 

calității aerului poate duce, de asemenea, la 

consecințe mai grave pentru sănătatea noastră, 

cum ar fi astmul, bolile cardiovasculare, cancer 

pulmonar, boli legate de sistemul nervos și cel de reproducere.  

Toți suntem responsabili de poluarea produsă și doar împreună putem 

contribui la reducerea emisiilor nocive și la îmbunătățirea calității aerului pe 

care plămânii noștri îl absorb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleva Tudoran Andreea 

Clasa a VII-a A  
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Poluarea apei reprezintă orice modificare a compoziției sau a calității 

apei, ca rezultat al activităților umane sau 

în urma unor procese naturale, astfel 

încât aceasta să devină mai puțin 

adecvată utilizărilor sale. 

Poluarea apei poate fi categorisită 

după natura substanțelor poluante ca 

fizică (datorată apelor termice), chimică 

(ca rezultat al deversării rezidurilor petroliere, fenolilor, detergenților, 

pesticidelor, substanțelor cancerigene sau a altor substanțe chimice specifice 

diverselor industrii), biologică (rezultată de contaminarea cu bacterii 

patogene, drojdii patogene, protozoare patogene, viermii paraziți, 

enterovirusurile, organisme coliforme, bacterii saprofite, fungii, algele, 

crustaceii etc) și radioactivă. 

După perioada de timp cât acționează agentul poluant, poluarea poate 

fi permanentă, sistematică, periodică sau accidentală. 

Poluarea apei este produsă de trei 

categorii de poluanți: fizici, chimici și 

biologici. 

Într-un mediu ecologic echilibrat, 

deșeurile putrezesc producând 

materiale noi, utile:   

 frunzele căzute creează un îngrășământ natural care 

îmbogăţeşte solul; 

 excrementele animalelor sunt descompuse de insecte și 

organisme mai mici, eliminând din nou în aer și sol elemente 

importante.  

Dacă vrem să trăim într-o lume sănătoasă, trebuie să minimizăm 

efectele rezidurilor produse de societate. 
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 Dacă rezidurilor li se permite să domine mediul, echilibrul natural este 

pierdut și acest dezechilibru poate avea efecte dezastruoase asupra 

animalelor, vegetației și chiar a vremii.  

 Poluarea are diferite cauze și 

efecte pe uscat, în râuri și mări 

(poluarea apei), și în atmosferă. Chiar și 

zgomotul este un tip de poluare care ar 

trebui limitat. 

 Apa potabilă pe Terra se 

distribuie inegal, astfel în SUA 

consumul zilnic este de circa 1000 l de apă pe cap locuitor, iar în țările din 

lumea a treia, trei persoane din cinci nu au acces la apă potabilă, iar trei din 

patru nu beneficiază de condiții sanitar-igienice. 

 Fauna, un rol important în viața noastră și în natură: Cel mai mare 

ținut mlăștinos din Europa, 

cuprinzând una dintre cele mai 

mari întinderi de stufăriș din 

lume, Delta Dunării este 

dominată de stuful care 

formează insule fixe sau 

plutitoare de vegetație. 

 

 

Eleve: Burada Bianca, Pîrvulețu Ana, Sinescu Rachel Gabriela 

Clasa a VIII-a A 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

            

         

       

Viaţa este cel mai scump lucru de pe această 

planetă. Viaţa nu este uşor de întreţinut însă dacă ne 

ocupăm puţin mai mult timp de ea o putem păstra 

sănătoasă. Cunoşti vorba “nu e uşor să fii verde”?  

De fapt, datorită descoperirilor contemporane şi 

a creativităţii, a devenit din ce în ce mai uşor să menţii 

o viaţă “verde”. Indiferent de motivaţia pe care o ai – fie ca vrei să ajuţi 

mediul înconjurător, să iţi îmbunătaţeşti căminul 

sau doar să te simţi bine punându-ţi amprenta pe 

lumea înconjurătoare, sfaturile noastre sunt uşor 

de urmat şi te pot ajuta să transformi în realitate 

ţelul tău de a trăi o viaţă eco cu adevărat. 

Reciclarea reprezintă introducerea unor reziduuri 

sau deşeuri într-un proces tehnologic pentru a 

obţine reutilizarea și valorificarea lor sau în 

scopuri ecologice. Prin intermediul reciclării se 

reduce consumul de materie primă nouă și, de 

asemenea, se reduce consumul de energie și nivelul de contaminare al 

mediului natural. Pentru reciclare, sticla se poate depozita în recipiente, 

containere sau centre de colectare selective pentru a fi reciclate. Acestea se 

pot recicla în procent de 100% și în mod continuu, astfel încât reciclarea 

sticlei contribuie la utilizarea eficientă a resurselor. 

O soluție de reciclare este reîntoarcerea sticlei la 

producători și recuperarea garanției. Oglinzile, 

geamurile şi becurile se colectează separat. Sticla 

incoloră se foloseste în procesul de reciclare la 

fabircarea produselor din sticlă clară, iar sticla 

colorată se utilizează la obținerea     produselor din 

sticlă colorată. 
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Stiaţi că?  

 Descompunerea naturală a plasticului în mediul înconjurator necesită 

peste 500 de ani din cauza materialelor care îl alcătuiesc? 

 Din 10 Pet-uri reciclate se poate fabrica un tricou sau un metru pătrat 

de covor, iar din 50 de Pet-uri se poate face un pullover? 

 Producţia de plastic utilizează 8% din producţia de petrol a globului. 

 La reciclarea unei tone de plastic se economisesc până la 800 tone de 

petrol brut? 

Prin deşeu se înţelege o parte dintr-o 

materie primă sau dintr-un material ce rămâne în 

urma unui proces tehnologic prin care se 

realizează un anumit produs sau semifabricat. 

Deşeul se mai poate utiliza în cursul aceluiaşi 

proces tehnologic. Este un material care prin el 

însuşi, fără a fi supus unei transformări, nu mai 

poate fi utilizat.  

Reziduul este o materie rămasă în urma unei operaţiuni de prelucrare 

a unui material. Aceste două materii îmbracă atât aspecte privitoare la 

materialele reciclabile rezultate în urma proceselor tehnologice din industrie 

şi agricultură cât şi a materiilor rezultate în urma activităţilor casnice. Un 

prim pas în a ne da seama de importanţa reciclării deşeurilor este analiza 

materialelor uzate sau învechite existente pe piaţă, într-un cuvânt “deşeuri”, 

rezultate din diverse procese tehnologice industriale ori din birouri sau 

locuinţe. Această analiză simplă ne arată, în prima fază, cantităţile enorme 

de deşeuri rezultate precum şi tipurile diferite de materiale care necesită 

reciclare. 

Elevi: Bănici Alexandru,  Anghel Mihai  

Clasa a VIII-a C 
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Ştiaţi că…? 

1. Aproximativ 1000 de copii mor zilnic în India, 

datorită bolilor cauzate de apa poluată. 

2. După tsunami-ul din 2011, Guvernul 

Japonez a aruncat 11 milioane de litri de 

apă radioactivă in Oceanul Pacific. Câteva 

zile mai târziu, pe un țărm, aflat la o 

distanță de aproximativ 80 de km, au fost 

găsiți pești radioactivi. 

3. Încalzirea globală nu afectează doar 

ghețarii, ci pune în pericol si viața urșilor polari. 

4. Ghețarii au pierdut o greutate echivalentă cu a muntelui Everest la fiecare 

doi ani. Adică 161 de miliarde de tone. 

5. Poluarea oceanelor omoară peste 1 milion 

de păsări în fiecare an.  

6.Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății 

6400 de oameni mor anual în Mexic și încă 1 

milion de oameni au probleme permanente cu 

respirația din cauza poluării aerului. 

 

7. În decembrie 1952, Londra a fost 

victima unui fenomen extrem de 

poluare a aerului, provocat de 

încălzirea locuințelor cu cărbune.În 

acea lună au murit peste 4.000 de 

oameni(prin afecțiuni cardiovasculare 

și respiratorii), iar în lunile următoare s-au înregistrat alte câteva mii de 

decese. Fenomenul a rămas în istorie, cunoscut ca Marele Smog. 
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8. Antarctica este cel mai curat loc din lume și este portejat de legi, foarte 

stricte, împotriva poluării. 

CE PUTEM FACE PENTRU UN PĂMÂNT VERDE? 

 

 Sădeşte un copac 

 Dăruieşte lucrurile pe care nu le 

foloseşti 

 Foloseşte bateriile reîncărcabile 

 Reciclează ziarele 

 Reciclează sticla 

 Stinge luminile 

 Scapă de marii consumatori de energie 

 Foloseşte bicicleta 

 Alege produsele ecologice 

 Cumpără produse locale atunci când este sezonul lor 

 Foloseşte transportul în comun. 

 

Eleve: Constantin Miruna, Radu Cosmina, Adam Elena 

Clasa a VIII-a A 
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Ce este ecologia? 

Ecologia este o știință biologică de sinteză ce 

studiază interacțiunea dintre organisme, plante și 

mediul în care ele trăiesc. 

 

Ştiaţi că…? 

 Austria este ţara care reciclează cea mai mare cantitate de deşeuri. 

60% din cantitatea de gunoi este prelucrată şi refolosită. 

 Reciclarea este reglementată prin lege în Japonia şi e în general 

acceptată de toţi locuitorii. 

 Cea mai mare cantitate de gunoi pe cap de locuitor este înregistrată în 

SUA: peste 2 kg pe zi. 

 O cutie de aluminiu reciclată asigură energie cât pentru o oră de 

funcţionare a televizorului. 350.000 de cutii din aluminiu sunt 

produse în fiecare minut în toată lumea. 

 Dacă toate ziarele ar fi reciclate, am salva 250.000.000 de copaci în 

fiecare an. 

 Un recipient din sticlă se descompune în natură în peste 4.000 de ani. 

 Cel mai ridicat punct din Ohio este Muntele 

Rumpke, ce măsoară aproape 320 metri şi este un 

munte de gunoaie. 

 Prima casă din PET-uri umplute cu lut a fost 

construită în America Centrală. Familia a utilizat 

8.000 de PET-uri, iar arhitecţii au asigurat-o că 

locuinţa este mai eficientă din punct de vedere 

energetic decât dacă ar fi fost construită din cărămizi din argilă. 

 Un singur litru de ulei de motor poate contamina peste 2.000.000 de 

litri de apă. 

                                                   Eleva Neagu Bianca 

Clasa a VII-a A 
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Fiecare european emite, prin toate acţiunile 

întreprinse în decursul unui an, aproximativ 7 

tone de CO2. Aceasta este amprenta de carbon a 

unei persoane. Din păcate, un copac reuşeste să 

absoarbă, în medie, doar o tonă de CO2 pe an. În 

acest moment, în toată lumea, problema 

schimbărilor climatice este foarte gravă. Populaţia nu este conştientă de 

modul în care activităţile curente afectează viitorul.  

Amprenta individuală de carbon este efectul direct al acţiunilor unei 

persoane asupra mediului. Aceasta se măsoară prin adunarea emisiilor de 

dioxid de carbon care rezultă în urma activităţilor de zi cu zi pe o perioadă de 

un an calendaristic.  

De la electricitate şi până la călătorii, 

alimentaţie şi îmbrăcămintea pe care o purtăm, 

toate acţiunile noastre implică emisii de dioxid de 

carbon şi au un impact direct asupra accelerării 

schimbărilor climatice.  

Emisiile de CO2 se calculează ţinând cont 

atât de aparatele electrice şi electrocasnice 

existente în locuinţă, cât şi de obiceiurile de viaţă şi de consum ale fiecărui 

individ în parte. 

În ultimii ani, protecţia mediului a devenit o preocupare majoră. 

Oamenii devin tot mai ecoconştienţi, problema a 

devenit prioritară pe agenda politicienilor la nivel 

global, iar din ce în ce mai multe firme investesc în 

tehnologii eco şi în reducerea impactului asupra 

mediului.  

În activitatea de zi cu zi, amprenta de carbon 

poate fi redusă prin dobândirea unor obiceiuri noi, 

ce presupun reducerea consumului de apă prin gesturi simple, a consumului 

de energie electrică, a consumului de combustibil pentru transportul nostru. 
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Câteva lucruri simple prin oricine poate duce o viaţă mai responsabilă 

 Duşurile scurte; 

 deconectarea de la reţea a aparatelor electrice sau electronice pe 

durata în care nu sunt folosite (stand-by-ul consumă energie); 

 folosirea pentru deplasarea prin oraş a bicicletei sau a transportului în 

comun  

 Repararea imediat a robinetelor care picură. Acestea risipesc până la 

2.000 de litri de apă pe an.  

 Încărcarea optimă a maşinii de spălat rufe, la fel ca şi pe cea de spălat 

vase.  

 Implicarea în activităţi ca voluntar 

  Plantarea de flori, arbuşti şi copaci. 

  Reducerea consumului inutil de hartie. Foloseşte şerveţele de in; 

separă hârtia de plastic şi alte resturi menajere. Înainte de a printa un 

document, gândeşte-te bine; lasă familiei mesaje scrise pe o tablă cu 

markerul, nu pe post-it-uri. 

 renovarea casei cu materiale care dăunează mediului cât mai puţin. 

 cumpărarea sacoşelor de pânză sau de hârtie în locul celor de plastic. 

 Reîncărcarea bateriilor – acestea sunt produse ce nu se pot degrada 

niciodată.  

Elev Mihai Ionuţ 

Clasa a V-a B 
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Ce este energia?  

În sens comun, prin surse de energie se înțeleg materialele și tehnologiile 

folosite pentru obținerea diferitelor forme de energie necesare dezvoltării 

societății.  

Surse de energie: 

 Convenț  ionale

 Petrol ș  i gaze naturale

  Cărbune

  Energie nucleară

  Energie hidraulică

  Neconvenţionale

  Energie eoliană

  Biomasă

  Energie solară

  Energia mareelor

Petrolul și gazele naturale 

Petrolul și gazele naturale au luat naștere odată cu acumularea de 

sedimente în oceanele pline de viața marină. Îngropate din ce în ce mai adânc, 

timp de milioane de ani, ființele marine microscopice s-au descompus și au 

format zăcăminte de țiței ș  i gaze. Nu există sursă de petrol sau gaze mai tânără 

 de 1-2 milioane ani. Procesele de rafinare ale 

petrolului dau naștere unor produse 

 secundare folositoare.

Cărbunele 

Cărbunele e un tip de rocă 

sedimentară formată din resturi de plante. 

Acumularea sa a început, probabil, acum 425 milioane ani, când au apărut 

plantele. Cărbunele produce 27% din energia luminii. E folosit în centrale 

electrice și în industrie. 

Energia nucleară 

Energia nucleară provine din uraniu, un metal 

ce se găsește în scoarța planetei. Uraniul, un element 

rar în scoarța Pământului, e folosit pentru a produce 

căldura prin fusiune nucleară (spargerea atomilor din 

uraniu). Căldura produce aburi care învârt turbinele 

pentru a produce electricitate. Deșeurile sunt foarte 

radioactive și trebuie izolate timp de mii de ani.  
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Hidroenergia 

Hidrocentralele utilizează amenajări ale râurilor 

sub formă de baraje pentru a produce energie 

electrică. Potențialul unei exploatări hidroelectrice 

este dependent atât de căderea cât și de debitul de 

apă disponibil; cu cât acestea sunt mai mari cu 

atât se poate obține mai multă energie electrică. 

Forța apei în cădere pune în mişcare turbinele care produc electricitate.  

 

Surse de energie neconvenționale 

 Energia eoliană 

Este una dintre cele mai vechi surse de 

energie nepoluantă, o sursă de energie 

regenerabilă datorată puterii vântului. 

Energia vântului poate fi folosită să pună 

turbine în mișcare, acestea generând electricitate.  

Biomasa 

Biomasa este partea biodegradabilă a 

produselor, deșeurilor și reziduurilor din 

agricultură, inclusiv substanțele vegetale și 

animale, precum și partea biodegradabilă a 

deșeurilor industriale și urbane. Ea reprezintă 

resursa regenerabilă cea mai mare de pe 

planetă.  

Din punct de vedere istoric, biomasa reprezintă prima forma de energie 

care a fost utilizată de către om, în momentul descoperirii focului.  

Energia solară 

Energia solară este energia radiantă produsă în 

Soare. Ea este transmisă pe Pământ prin spațiu în cuante 

de energie numite fotoni, care interacționează cu 

atmosfera și suprafața Pământului. O cantitate imensă de 

energie solară ajunsă la suprafaţa Pământului în fiecare zi 

poate fi captată, și folosită sub formă de căldură, sau 

poate fi transformată direct în electricitate cu ajutorul celulelor fotovoltaice. 
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Energia mareelor 

Suprafața mărilor și oceanelor este 

mereu în mişcare. Valurile sunt o sursă 

inepuizabilă de energie. Oamenii captează 

această energie regenerabilă cu diverse 

dispozitive. Aceste dispozitive se instalează 

lângă mal sau în larg. 

Curentul puternic al mareelor pune în mişcare turbinele montane într-

un baraj ridicat de-a curmezişul golfului. 

 

Noi surse de energie 

Globul uriaş 

De la un glob de sticlă nu ne așteptăm 

să poată recolta în acest fel energie de la soare 

și lună. În acest caz este vorba de un generator 

de energie bazat pe recoltarea energiei solare. 

Dar această bilă mare nu este de 

jucărie. Ea concentrează atât lumina soarelui 

cât și a lunii de până la 10.000 de ori, astfel 

încât capacitatea sa este cu 35% mai eficientă 

decât a modelelor convenționale. 

Energie la fiecare pas 

Prin punerea în aplicare a unei idei destul de simple, oamenii pot 

produce energie ei înşişi prin paşii lor atunci când merg pe trotuare speciale 

care generează electricitate. Senzori minusculi 

introduşi în carcase speciale produc energie 

din presiunea determinată de paşi, energie ce 

poate fi stocată în bateriile pavajului timp de 

până la trei zile.  

Fiecare pas produce suficientă energie 

pentru a alimenta un bec cu LED-uri timp de 

30 de secunde.  
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 Energie solară pe autostrăzi 

Inginerii din mai multe ţări sunt interesaţi de ideea producerii de energie 

prin intermediul autostrăzilor. 

Autostrada producătoare de energie 

leagă două oraşe, Catania şi Siracusa. De-a 

lungul celor 30 de kilometri, alimentarea 

cu energie a ecranelor, a iluminatului 

tunelelor, a telefoanelor de urgenţă şi a 

echipamentelor electrice este efectuată de către panouri solare instalate de-a 

lungul şoselei. 

Turbine eoliene care utilizează energie solară 

Ce înseamnă aceasta mai exact? Eoliene? Turbine solare? Amândouă! 

 Pe partea sudică a centralei solar-eoliene în 

formă de pasăre sunt amplasate celule solare care 

captează căldura. Datorită “efectului de coş” din 

interiorul clădirii pe jumătate din sticlă, aerul 

încălzit se mişcă în sus, printr-o structură cu 

pereţi dubli, antrenând turbina de pe acoperiş. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevi: Buşcă Adina, Buşcă Andreea 

  Clasa a VII-a C 
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Alimentele organice sunt fructele și legumele rezultate în urma 

procesului de agricultură organică. Deși definiția alimentelor organice diferă 

de la țară la țară, agricultura organică are drept trăsături generale practicile 

culturale, biologice, mecanice care încurajează reciclarea resurselor, 

promovează echilibrul ecologic și conservă biodiversitatea.  

În general, alimentele 

organice nu sunt sterilizate prin 

iradiere, solvenți industriali și nu 

conțin aditivi sintetici. 

O alimentație bio înseamnă 

o alimentație naturală, sanătoasă, 

alcatuită din alimente bio, crescute 

natural, fără antibiotice, hormoni 

sau alte substanțe chimice. Fără să fie forțate să crească și să se dezvolte 

într-un timp cât mai scurt. Indiferent că vorbim despre pui bio, despre ouă 

bio, despre brânză, legume, fructe bio, mâncarea bio este necesară pentru 

stilul nostru de viață. Alimentația bio este esențială pentru a ne menține în 

formă maximă. 

Fiecare aliment are ceva special pentru tine - vitaminele de care are 

nevoie corpul tău și substanțele nutritive care îl ajută să funcționeze corect. 

Anumite alimente te vor ajuta să pierzi în greutate, altele îți vor da energie. 

De îndată ce îți vei da seama cât de multe beneficii îți aduce un stil de viață 

sănătos, nu vei mai dori să revii la cel anterior.  

Planta culeasă este supusă 

macerării fără a i se aplica procedee 

chimice, iar, în ultima fază, ea este 

ambalată fără conservanți sau alți 

substituenți chimici și este certificată de 

organismele europene sau mondiale 
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acreditate în acest sens (de exemplu Soil Association – unul dintre cei mai 

importanți certificatori ecologici din Europa).  

Exemple de metode folosite în agricultura bio-ecologică: 

 Rotaţie a culturilor pe același teren de la an la an. Acest lucru 

impiedică dezvlotarea dăunătorilor şi îmbunătăţeşte fertilitatea 

solului. 

 Plantarea de arbuşti şi flori special selectate pentru a atrage insecte 

benefice și pentru a îndepărta dăunători nedoriți. 

 Agricultura bio-ecologică implică un sol 

fertil, bogat în substanţe nutritive, care 

hrănesc foarte bine plantele. În 

agricultura bio nu sunt folosite produse 

chimice tocmai pentru a proteja calitatea 

apei şi a vieţii sălbatice. 

 Agricultura ecologică oferă produse bio care ne mențin sănătoși şi 

prin care suntem protejaţi de acțiunea dăunătoare a chimicalelor. 

Suntem cu toții diferiți, astfel că, a urma o dietă sănătoasă înseamnă 

altceva pentru fiecare persoană în parte. 

Pentru unii, va fi foarte ușor ca într-o zi să 

renunțe pur și simplu la obiceiuri și să le 

înlocuiască cu reguli alimentare noi. Alții, vor 

avea nevoie să încece să introducă gradual 

legumele și fructele în dieta lor zilnică. Cel 

mai important lucru este să te gândești la 

sănătatea ta și să-ţi dai seama că tot ce mănânci 

are un impact direct asupra felului în care te 

simți.  

Ar trebui să resimți destul de repede 

beneficiile unei alimentații sănătoase - vei fi mai 

puțin obosit, vei avea o dispoziție mai bună. 

Trebuie dăar să dai o șansă alimentației sănătoase! 

Elevi: Deatcu Ştefan, Țiţirigă-Tudor Gabriela-Daniela 

  Clasa a VIII-a C 
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 De ce să mâncăm sănatos? Pentru că sănătatea e cel mai de preţ lucru 

pe care îl avem pe lumea aceasta, de aceea merită să avem grijă de noi și să 

îi acordăm toată atenția cuvenită.  

De asemenea, este recomnadată 

mâncarea de alimente locale și de sezon pentru 

ca fructele și legumele  să fie proaspete.  

În zona Craiovei, se pot crește o 

multitudine de legume și fructe, un aspect 

pozitiv pentru oamenii din zonă. 

   Dezavantajele consumării de fast-food: 

Unul dintre cele mai evidente dezavantaje este 

obezitatea. Produsele de tip fast-food conțin extrem 

de multe calorii și oferă la o singură masă tot 

numărul de calorii necesar pentru întreaga zi. Acest 

aspect nu este atât de evident în ţara noastră, 

deoarece acest tip de restaurant nu este de prea 

mulți ani înregistrat pe piață, iar cazurile de obezitate extremă încă nu au 

apărut ori sunt prea puține pentru a speria populaţia. 

Imaginea atrăgătoare a produselor este de cele 

mai multe ori una falsă. Legumele din sandwich-uri 

au ca scop de a înlătura ideea că mâncarea fast-food 

conține doar alimente 

nesănătoase. În realitate, sunt frumoase în 

exterior însă pentru a-și păstra calitățile 

estetice și pentru a avea o durată mai mare de 

viață, legumele sunt tratate cu diferite 

substanțe ce afectează corpul uman. 

             Eleve:  Curelaru Daria, Bărbălan Roxana 

  Clasa: a VIII-a A           
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 Eu sunt poate cel mai ghinionist trifoi din lume. M-am născut cu 

patru foi, în loc de trei. De când mă știu frații și surorile mele râd de mine, 

deoarece sunt diferit. 

 Într-una din zile, chiar când credeam că ghinionul meu îmi va aduce 

sfârșitul, totul s-a schimbat. Cum? 

Vă voi povesti imediat. 

 Într-o dimineață, pe când 

păsărelele cântau voioase făcând 

bolta cerească să răsune, iar albinele 

zburau din floare în floare culegând 

polenul dulce, o fetiță de vreo opt 

anișori m-a zărit tocmai pe mine. „Probabil că s-a supărat văzând că eu 

sunt diferit, și o vrea să mă strivească.” am gândit eu. 

 Spre surprinderea mea, fetița nu m-a strivit, ba chiar m-a ridicat cu 

grijă din pământul reamăn pentru a nu-mi rupe rădăcina. „Sigur vrea să-

mi facă ceva mult mai rău decât a mă strivi.” am gândit.  

- Mami, uite! Am găsit un trifoi norocos! 

Are patru foi. Să îl plantăm în grădina 

noastră alături de celelalte flori pentru 

a avea noroc tot timpul! i-a spus fetița 

mamei sale.  

- Norocos?!  Eu sunt norocos?! m-am 

mirat eu.  

În acel moment am realizat că nu eram ghinionist, ci norocos deoarece 

eram diferit. Toată viața mea am crezut că e rău să fii diferit, dar de fapt este 

minunat!  

Eleva: Bratu Briana 

Clasa a VIII-a B 

Cel mai ghinionist trifoi 
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Toți mă venerează. Ei mă cred diferit doar pentru că nu arăt ca ceilalţi. 

Oamenii mă caută din cele mai vechi timpuri, ei cred că le aduc noroc. Din 

cauza asta a trebuit să mă ascund. Sunt doar un trifoi cu patru foi, care nu 

poate să-și arate adevărata splendoare de frică. 

M-au încoronat rege al lor, dar niciodată nu 

am înţeles de ce. Cum aş putea eu să fiu rege, când 

cresc sub pătura unei umbre grele în care soarele nu 

va ajunge niciodată? Nu pot fi văzut, dar eu pot să vă 

văd. Pot să îi vâd pe toți supușii mei cum cresc în voie 

în timp ce eu mă cocoşez și mă îndoi la cel mai mic 

sunet. 

Se apropie un om. Toate plantele încearcă să 

mă ascundă. Eu însă țip. Nu mai vreau să fiu 

ascuns, nu îmi pasă dacă voi fi rupt și înmormântat 

într-o carte. Omul culege toate florile din jurul meu. Aștept. Știu că pentru o 

singură atingere a unei mâini calde, pentru o singură privire către soare va 

trebui să îmi las coroana în pământ. Am visat 

de multe ori la acest moment, însă încă îmi 

era frică de coșmarul de după. Se apleacă, mă 

privește. Îl privesc. Întinde mâna spre mine. 

Simt o căldură aparte pentru câteva secunde 

și apoi trupul meu mi se taie în două, coroana 

îmi cade. Acea mână nu mă mai poate încălzi. 

Aud țipete în jurul meu. Toate florile mă plang, 

numai acel om râde. L-am făcut fericit. 

Exemplul meu l-au urmat și alți trifoi. Am ales să îi facem pe alții să 

zâmbească,  chiar dacă asta înseamnă că noi nu vom mai putea râde niciodată. Ce 

bine ar fi dacă și ei ne-ar da înapoi măcar o mică parte din câte facem pentru ei!   

 Eleva: Pîrvulescu Daria Maria 

Clasa a VIII- a B 
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Se zice că demult trifoiul era și el om. Un 

om ca noi toți: 2 picioare, 2 mâini, 2 ochi, un 

nas, o gură și tot așa. Însă, ca toți oamenii, avea 

și el nevoie de o familie, căci tare urât îi era să 

stea singur, Așa că și-a întemeiat una și așa s-

au răspândit de-a lungul anilor că nu exista sat 

fără o familie de trifoi. Și acolo unde era nu 

aveai două zile însorite la rând. O familie de 

trifoi era alcătuită din mamă, tată și un copil. Trei foi ale unui copac unit. 

Mai răruț găseai o familie cu doi copii, căci frumoși erau trifoii, dar și zgârciți. 

Nu la bani, ci la schimbări. Ani la rând au avut ei doar un copil și se credea 

că o astfel de modificare le-ar lua norocul. Din acest motiv s-a întemeiat într-

o zi o întrunire a trifoilor șefi, tații din familii.  

,,Așa nu se mai poate!” zise președintele trifonaților, gruparea regală. 

„Lumea a început să nu mai creadă în norocul nostru de când au apărut 

trifoii cu patru foi. Ba chiar au devenit ostili! Casele unora dintre frații 

noștrii au fost arse, iar curcubeele lor pierdute.” Fiecare familie avea un 

astfel de exemplar, în casă. Se credea a fi sursa puterii lor, dar nimeni nu 

știa adevăratul lor rol. 

„Se poate ca vremea să fi venit?” S-a auzit o voce. „Credeam că 

oracolul care ne prezicea distrugerea a 

fost pierdut.” Mii de șușoteli se auzeau în 

sală. E adevărat că nu erau de accord cu 

modul de viață al trifoilor cu patru foi, 

dar asta nu însemna că se voiau distruși 

așa cum prevedea oracolul.  

Anunțați-vă familiile! Protocolul de 

urgență a început oficial!” 

În doar câteva zile toți trifoii și-au 

evacuat casele. Pe străzi era o liniște sumbră. Unde dispăruseră toți? Restul 
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omenirii era îngrijorată. Deveniseră ei oare atât de plini de ură încât își 

izgoniseră prietenii? Nu au mai fost văzuți de atunci.  

Legenda spune însă, că în ziua în care oamenii vor da dovadă de 

bunătate, trifoii se vor întoarce sub forma unei mici plante cu trei sau patru 

foi, cei din urmă aducând norocul adunat din amintirile veșnice ale unui 

sacrificiu ce ar trebui să ne pună pe gânduri.                                       

Eleva: Dumitra Diana 

Clasa a VIII-a B 

 

Poate că niciodată natura nu m-a fermecat atât de mult, ca atunci când am 

fost în Deltă, într-o excursie cu bunicul meu, mare pescar. Porniți la drum abia 

când soarele răsărise, iar pleoapele mele musteau de somn, m-am trezit brusc în 

mijlocul unui miraj, dar credeam ca visez.  

Spre răsărit printre trestiile care abia crescuseră, cerul era aprins, iar balta 

în care soarele cu razele lui roșiatice bătea în ea parcă eram într-un tablou pictat 

cu multe nuanțe. 

Cerul pătruns încă de umbrele nopții și de 

culorile nuanțate ale răsăritului, se limpezi brusc. 

Tocmai atunci începusem să aud freamătul nopții 

din jurul meu. Pelicanii căscau ciocurile alene, iar 

păsările din jurul bălții fredonau un cântec ce sfâșia 

tăcerea zorilor.  

Câţiva pescăruși zburau deasupra 

noastră parcă simţeam în obraji aerul bătut de 

aripile lor imaculate. Nuferii pluteau nepăsători, 

etalându-și grația. 

Am respirat adânc şi am jurat că voi 

păstra acele imagini minunate în mintea mea. 

 

Eleva: Budrea Alexia Maria 

Clasa: a VIII-a B 
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 Era toiul verii și mă aflam în micul orășel al bunicilor, pitit undeva în sud-

estul Franței. Lanurile de lavandă păreau ca o mare splendidă din care nu mai 

doreai să ieși datorită mirosului îmbietor al florilor. 

 Însetată de acel miros și de plăcerea descoperirii locurilor neîntâlnite, mă 

plimbam de dimineața până seara pe 

străduțele orașului și printre florile de un 

mov intens. 

 Când a venit ora prânzului m-am 

așezat între rândurile de lavandă și mi-am 

scos din rucsac sandvișul pregătit de 

bunica. Stând acolo și admirând minunatele flori am observant o mică furnică ce 

se urcase tocmai pe sandvișul meu. În acel moment am aruncat-o de pe el și    

m-am transformat ca prin magie, mică, devenind o furnică. Speriată că totul în 

jurul meu devenise foarte mare nu am 

știut cum să reacționez, așa că am plecat 

în explorare ceea ce îmi plăcea cel mai 

tare. Lavanda era atât de mare încât nu 

puteam să o privesc în întregime. Am 

mers ce am mers și dintr-o dată a 

început ploaia. O singură picătură a fost 

de ajuns pentru a mă face leoarcă. Din fericire am zărit de la îndepărtare un 

trifoi cu patru foi și am fugit cât am putut de tare cu piciorușele mele mici pentru 

a mă adăposti sub el. Trifoiul era pentru mine un loc foarte bun pentru a mă 

apăra împotriva ploii precum o umbrelă. 

 Se lăsase seara, iar eu nu mă întorsesem 

acasă din cauza ploii ce mă împiedica să fac asta. 

Așa că, bunicul meu, în pragul disperarii, a venit să 

mă caute în locul în care știe că mă va găsi. Dar 

acolo mi-a găsit doar lucrurile, gândindu-se la ce 
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era mai rău. Eu îl priveam de sub marele meu trifoi. Atunci m-am gândit că dacă 

mă voi urca pe trifoi mă va observa. Iar când am ajuns pe una din petalele sale, 

m-am transformat înapoi la forma mea adevărată. Acel trifoi cu patru foi mi-a 

purtat mare noroc și l-am luat cu mine. Când dintr-o dată am auzit strigatele 

bunicii mele ce mă chema la masă. După ce am mâncat, am mers în locul pe 

care îl visasem, iar prin surprinderea mea am găsit un trifoi cu patru foi pe care 

l-am luat și care îmi poartă noroc. 

 Visul meu risipit a fost până la urmă o lecție, pentru care am înțeles mai 

bine viața și rostul gâzelor, dar mai ales cum trebuie să ne comportăm cu ele. 

Elevi: Colţatu Daria şi Nadolu Andra 

Clasa a VIII-a B 

Teamă, panică si adrenalină... Asta am simțit când era cât pe ce să cad 

de pe stâncă. Totul s-a petrecut când aveam doar șapte ani. Părinții mei s-au 

decis să mergem într-o vacanță la munte, împreună cu familia verișoarei mele. 

 După un drum lung, am fost nevoit să îl ajut pe tata la montarea 

cortului, ca abia atunci să pot dormi căteva ore. 

 Când m-am trezit, părinții mei pregăteau un grătar, iar verișoara mea se 

juca cu o minge de tenis. După ce am asistat-o o vreme, ne-am decis să 

mergem să ne plimbăm până când mâncarea era gata. Am mers pănă ce am 

dat de o stâncă și ne-am gândit să ne întoarcem, când am zărit chiar pe 

marginea stâncii un trifoi cu patru foi și m-am 

gândit să îl culeg, ca să am noroc. Fără să fiu atent, 

am călcat pe o piatră și am alunecat până la 

marginea stâncii. Am reușit să mă prind de o 

rădăcină și să stau nemișcat, în timp ce verișoara 

mea plecase după ajutor.  

 Tatăl meu m-a dat jos de pe stâncă și m-a dus înapoi la cort, toate 

acestea fără să-și dea seama ce țineam strâns în mână. Era trifoiul cu patru foi, 

care, cred eu, mi-a purtat noroc. 

Elev: Trăilă Marius 

Clasa: a VIII-a B 
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Stresul cotidian și chemarea 

depărtărilor ne-au determinat pe mine și 

familia mea să plecăm pentru două săptămâni 

în îndepărtata Australie, patria cangurului, 

dar și a altor specii de animale exotice. 

Drumul lung și obositor, căldura de parcă te 

topea încet, senzația zdrobitoare că bolta stă să se prăbușească și multitudinea de 

insecte care mai de care mai sâcâitoare au fost repede uitate când ghidul ne-a 

plimbat prin locuri de vis, cu plante ciudate și pământul calcinat de soare astfel pe 

care aborigenii s-au obișnuit să trăiască după reguli ancestrale. 

 Am trăit însă o experiență uluitoare ce m-a făcut să-mi descopăr și o 

pasiune nouă: scufundările. Înfruntând restricțiile părinților și o oarecare teamă, 

am pătruns în tulburătoarea frumusețe a adâncurilor, chemat de albastrul 

străveziu, prin care se filtrau jucăușe razele de soare. Instructorul mi-a făcut semn 

să-l urmez și spectacolul ce mi s-a dezvăluit privirii m-a ținut locului. Aproape că 

uitasem să îmi mai mișc brațele. Nu mai existau decât simțurile mele întinse la 

maximum și bariera de corali care mă fascina 

prin surprinzătoarele forme și culori, dar mai 

ales prin puzderia de vietăți ce-și găsiseră aici, 

sălașul.  

Aici se înalță colonadele unui templu, 

alb-calcar, dincolo par crengile unei sălcii 

violacee, te surprind apoi brațele acaparatoare ale unei caracatițe ce insinuează în 

jurul unor șireaguri de mărgele. E un miracol greu de cuprins și de înțeles, iar 

viața, așezată între resturi și înțelesuri își caută imperturbabilă noi forme 

ingenioase de a trece barierele. 

 Experiența aceasta m-a marcat profund și mi-a deschis noi orizonturi de 

înțelegere, de atunci privesc natura cu uimire și respect.  

Elev: Coman Andrei 

                                      Clasa a VIII-a B 
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În opinia mea, relația dintre om si natură este una foarte importantă, 

deoarece orice acțiune greșită a noastră poate avea consecințe grave asupra 

mediului înconjurător. 

 În primul rând, dacă ne-am pune întrebarea “Ce s-ar întâmpla 

dacă natura nu ar exista?”, ce răspuns am da? Nu am putea trăi dacă 

aceasta nu ar fi pentru că nu am avea aerul curat pe care îl respirăm, ceea 

ce este un element vital pentru oameni. Un alt lucru ensențial pentru a trăi 

este hrana. De unde am avea ce să mâncăm dacă natura nu ar exista? De 

aceea, relația aceasta este extrem de importantă pentru noi. 

 În al doilea rând, oamenii influențează foarte mult natura fără, 

măcar, să ne dăm seama. De ce să arunc gunoaie într-o pădure, când pot să 

le pun în containere special făcute pentru colectarea selectivă a deșeurilor? 

Acest lucru nu ar mai face rău deloc mediului înconjurător, ba mai mult, ar 

ajuta la diminuarea poluării și distrugerii naturii, care, după cum am 

menționat anterior, este extrem de importantă în viața omului.Dacă fiecare 

ar colecta deșeurile selectiv, ar fi mult mai multe obiecte reciclate, iar natura 

nu ar fi distrusă. 

 În concluzie, încearcă cât mai mult posibil să oprești poluarea 

mediului înconjurător pentru a păstra relația om-natură cât mai strânsă 

pentru a respira un aer cât mai curat și a trăi o viață cât mai sănătoasă. 

 

 

 

 

 

 

 

Elev: Urdu Marius Octavian 

Clasa: Clasa a VIII-a B 
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În opinia mea, omul este însetat de natură și 

în acelaşi timp, natura are nevoie de om. Natura 

este atât de minunată și atât de deschisă, încât 

oricine are acces la cunoașterea ei.  

Omul fără natură nu este decât un fulg 

rătăcit, pierdut în abis. 

În primul rând, orice persoană își poate găsi 

liniștea în natură, uitând de problemele zilnice și 

de stresul provocat de el, de exemplu omul poate sta pur și simplu într-un 

parc, o rezervație, pe o plajă sau într-o pădure ascultând glasul viu al 

mediului înconjurător și simțind aerul curat și plin de prospețime pe care il 

oferă natura. 

În al doilea rând,  dacă abordăm subiectul 

existenței și supraviețuirii umane, ne dăm seama că 

orice om are nevoie de elemente din natură pentru a 

se putea adapta vieții.  

În concluzie, omul nu poate trăi fără să aibă o 

relație strânsă cu natura, indifferent că are nevoie de 

liniște sau de resurse naturale.       

Elevi: Ştefureac Arina, Zlotea Eduard 

Clasa: a VIII-a B 
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Vert vertical, 

Sous le ciel d’opale. 

Feuilles sur les branches, 

Des bourgeons qui cachent  

Noyau de fleur pure... 

Comme je t'aime, nature! 

 

Le blanc de la mariée, 

Le rose de la branche réveillée, 

Le vert rit en émeraude, 

Dans le ciel les nuages abondent. 

Ailes de grues cendrées, 

Soleil, viens m’embrasser! 

Verde vertical 

Sub cerul de opal 

Frunze legănând 

Mugurii ce-ascund 

Miez de floare pură, 

Te iubesc, natură! 

 

Albul de mireasă, 

Roz pe creanga deasă, 

Verde de smarald 

Râd sub norul cald. 

Aripi de cocoare 

Mângâie-mă, soare! 

Participante au Concours “Défense et Illustration de la Langue Française” 

VIIIe (14 ans), IVe année d’étude du français 

Eleva Iordache Maria Cristina 

Clasa a VIII-a B 
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Balon al vieții 

Vază plină de mister  

Planeta noastră. 

Beșteliu Adriana, VIII B 

Priviri ascunse 

Ferestre luminate  

Deschise spre cer. 

Iordache Maria Cristina, VIII B 

Pietrele moarte 

Un zgomot asurzitor 

Rubine fierbinți. 

Pîrvulescu Daria, VIII B 

Lacrimile curg 

Luna pe horn coboară 

Lumea e a mea. 

Iordache Maria Cristina, VIII B 

Inima nopții 

Salcie nostalgică, 

Bătrânețile. 

Beșteliu Adriana, VIII B 

 

Vise deșarte 

Zburate din mintea mea 

Albe nopți scrutau. 

Iordache Maria Cristina, VIII B 

 

Icoane pe cer 

Luminând la infinit 

Lună și stele.  

Pîrvulescu Daria, VIII B 
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Visele mele 

Foi desprinse din carte  

Foc și culoare. 

Iordache Maria Cristina, VIII B 

Busola vieții 

Aripile focului – 

Tinerețea... 

Beșteliu Adriana, VIII B 

Noaptea și ziua 

Stelele și soarele 

Doar natură e... 

Pîrvulescu Daria, VIII B 

Aripi fâlfâind 

Peste apă și pământ 

Jale și foc prind. 

Iordache Maria Cristina, VIII B 

Uneori norii 

Aduc odihnă ochilor 

Ce admiră luna. 

Stănescu Michelle, VI A 

Stelele șoptesc 

Apa susură încet, 

Cântec de leagăn. 

Beșteliu Adriana, VIII B 

Sub lupa vieții 

În anii tinereții 

Bucurii aștepți. 

Iordache Maria Cristina, VIII B  
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Eleva: Nicola Alexandra 

Clasa: a VIII-a C 
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Eleva: Popa Andreea Maria 

Clasa: a VIII-a C 

 



 

49 

 

 

Eleva: Ghiţă Anita 

Clasa: a VIII-a C 
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Elev: Ciungu Mihael 

Clasa: a VIII-a C 
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Eleva: Vasile Daniela 

Clasa: a VIII-a D 
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Eleva: Badea Corina 

Clasa: a VIII-a D 
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Elev: Bănici Alexandru 

Clasa: a VIII-a C 

 

Elev: Deatcu Ştefan 

Clasa: a VIII-a C 
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Eleva: Ţiţirigă-Tudor Gabriela 

Clasa: a VIII-a C 

 

 

Eleva: Dincă Andreea  

Clasa: a VIII-a C 
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Eleva: Dincă Bianca 

Clasa: a VIII-a C 

Prof. Coord. Epuran Carmen 
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 Aceste desene au fost realizate de elevii noştri: Răducanu Iulia,  Marin Dudu 

Adnana, Radu Erika - clasa a VI-a A,  Miu Petru - clasa a VIII-a B sub îndrumarea doamnei 

profesor Smarandache Dorina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor îndrumător: Enescu Elena 

 

 

 

 

Eleva:  

Clasa: a VI-a A 
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Rezolvând corect rebusul, pe verticala AB veţi 

descoperi denumirea ştiinței care se ocupă cu studiul 

interacțiunii dintre organisme și mediul lor de viață: 

1. Resturile de mâncare sunt .... pentru ca pot fi reciclate 

de natura. 

2. Producatorii ar trebui să …….... ambalajele produselor lor. 

3. Dacă am avea un …...... nu am mai avea nevoie de atâtea coșuri de gunoi. 

4. Cutiile de suc sunt ........ pentru că sunt facute din aluminiu şi oțel.  

5. Un ......... este folosit pentru a sparge sticle care urmează să fie reciclate.  

6. Tăierea copacilor pentru a construi noi spații de parcare este împotriva 

principiilor ........................... 

7. Este o idee bună să colectezi cutii de aluminiu pentru ale ……….............. 

8. Deșeurile menajere pot fi transformate în îngrăşământ pentru flori prin .... 
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Rezolvarea rebusului: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleve: Bădescu Denisa, Tîrșoagă Oana 

Clasa a VII-a C 

 

 


