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UN CUVÂNT DE ÎNCEPUT 

  A sosit şi mult aşteptata primăvară ! Toţi ne dorim renaşterea naturii. 

Este vremea unui nou început. Astfel s-a născut ideea primului număr al 

revistei ,,Clopoţel” a Şcolii cu clasele I- VIII Negoieşti: ca un nou 

început!  

 Aşa cum afirma Pitagora că ,,începutul este jumătatea întregului”, am 

vrea să nu ne oprim aici.  

Cu ajutorul vostru, al cititorilor, sperăm ca revista şcolii noastre să 

devină ,,un întreg” şi o sursă de informaţii utile şi deopotrivă 

recreative.  

Lectură plăcută! 

Colectivul de redacţie 

 



În noiembrie 2009, Şcoala cu clasele I-VIII Negoieşti s-a înscris la 

proiectul ,,Gândeşte verde, gândeşte curat!”, coordonatorul  proiectului 

la nivel judeţean fiind ,,Agenţia pentru protecţia Mediului”. 

 Prin acţiunile pe care le-am desfăşurat şi pe care le vom 

desfăşura, urmărim:  

 Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător; 

 Educarea elevilor în spiritul respectării şi protejării naturii; 

 Dezvolarea abilităţilor de a proiecta şi de a desfăşura activităţi în 

echipă; 

 Sensibilizarea comunităţii locale cu privire la problemele de 

mediu. 

În cadrul proiectului am desfăşurat activităţi de colectare a 

deşeurilor reciclabile (hârtie, peturi, fier vechi), de plantare a 

florilor, de confecţionare a felicitărilor şi mărţişoarelor cu 

materiale din natură, am realizat 200 de aranjamente pentru 

Paşte (ouă decorate cu vopsea ecologică), am desfăşurat campanii 

de informare cu privire la poluarea mediului şi preocupările 

noastre în acest sens. 

 Am celebrat zile importante din Calendarul Ecologic. Pe 22 

aprilie 2010 vom sărbători Ziua Pământului, şcoala şi comunitatea 

fiind implicate în activitatea ,,S.O.S. Pământul!” 

 

 

 

 

prof. Vasilica Gabor 

 



 

 

Rebus  

Orizontal: 1) Fenomen în urma căruia o substanţă 

se răspândeşte printre 

moleculele altei substanţa; 2) 

Amestec omogen de două sau 

mai multe substanţe obţinut în 

urma dizolvării; 3) Element cu 5 

electroni în învelişul electronic 

(simbolul chimic); 4) Soluţie cu 

concentraţie redusă; 5) 

Substanţa în care se produce 

dizolvarea; 6) Halogen cu 7 

electroni pe stratul O (simbolul 

chimic);  7) Soluţie care conţine 

cantitatea maximă de substanţă 

dizolvată, la o anumită 

temperatură; 8) Viteza de 

dizolvare depinde de… 

componenţilor soluţiei. 9) 

solubilitatea gazelor scade o 

dată cu creşterea… 

Vertical: pe coloana mov A-B, la o rezolvare corectă va rezulta denumirea 

proprietăţii unei substanţe de a se dizolva într-o altă substanţă 
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În anul 1766, Cavendish a descoperit că hidrogenul poate 

fi obţinut prin reacţia zincului cu acidul clorhidric:  

                                  2HCl+Zn= ZnCl2 +H2 

El a observat că gazul care rezultă explodează când, 

amestecat cu aerul, este aprins. Nu întreţine arderea şi 

deci nici viaţa. Între timp se descoperise oxigenul. Un 

colaborator al chimistului francez Lavoisier a reuşit să 

producă apa prin ardere:                2H2+O2=2H2O 

Dacă principala proprietate a H2 este de a da naştere apei, a fost numit hidrogen 

de la cuvintele „hidro”= apă şi „gennon”= a da naştere. 

 

                           prof. Guşă Camelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Copile... 

Copile, ai venit cu un zâmbet 

Şi mi-ai alungat întristarea... 

Mi-ai pus în palmă sufletul tău 

Şi ţi-am simţit frământarea... 

 

Ţi-am văzut lacrima când ai greşit 

Suspinul greu de neputinţă 

Şi bucuria-adevărată 

Şi chiotul de biruinţă... 

 

Te-am privit când, îngândurat, 

Încercai să înţelegi lumea celor mari 

Când mintea-ţi era plină de griji 

Sau de eroi legendari... 

 

Sunt aici pentru tine, copilul meu. 

Pentru a-ţi arăta drumul în viaţă 

Pentru a-ţi vedea privirea caldă 

Şi ochii senini în orice dimineaţă! 



 

Prof. Nenciu Mihaela 

CURIOZITĂŢI DE PE TERRA 

 

ŞTIAŢI CĂ: 

1. Etna este vulcanul cu cea mai lungă perioadă de activitate, peste 6000 de ani. 

Are altitudinea maximă de 3340, fiind cel mai înalt vulcan din Europa, situat 

în insula Sicilia din Italia. 

2. Vaticanul este cel mai mic stat de pe Glob (0,44 km2), cu cel mai redus număr 

de locuitori (921loc.). 

3. Mont Blanc, tunnel rutier (11600m) care străpunge masivul muntos cu acelaşi 

nume din Alpii Francezi, este cel mai înalt de pe continetul european. 

4. Muzeul Luvru din Franţa a fost construit timp de peste 600 de ani, începând 

din 1204 până în 1860. Colecţiile de artă sunt cu mult peste 200000 şi 

numărul anual al vizitatorilor este de peste  5 mil.  

5. Cea mai joasă cotă este de -394 sub nivelul mării, în Marea Moartă cu o 

salinitate foarte mare (260‰)  

6.  Oraşul cu cea mai mare densitate de pe Glob este  Hong-Kong cu peste 

200000 loc/km2. 

7. Mammoth Cave System este cel mai lung compelx de peşteri din lume: 560 

km, fiind situate în partea estică a SUA, în statul Kentucky. 

8. În apopierea oraşului Veracruz din Mexic se află un vulcan în al cărui crater 

s-a descoperit o adevarată minune a naturii: un lac de mercur. 

9. Atacama din America de Sud este cunoscut ca cel mai arid loc de pe Terra, 

cu aspect extraterestru. Există vaste regiuni aride, în care nu a plouat 

niciodată, cel puţin nu de când oamenii se ocupă cu înregistrarea 

precipitaţiilor 

10. La Paz, capitala Boliviei, este situată la cea mai mare altitudine din lume (alt 

minimă 3632). 

11. În Africa de Nord creşte un copac care conţine foarte mult fosfor, ceea ce 

îl face să lumineze noaptea se poate chiar citi sub el. 

12. Crocrodilii “consumă” pe lângă hrană, pietre care rămân în organismul lor 

pentru totdeauna. Spre sfârsitul vieţii pietrele ajung să reprezinte până la 

1% din greutatea corpului lor. 



 

Prof.Claudia Mocanu 

GLUME 

 

 Un englez, un român şi un chinez sunt la Marele Canion. Primul spune: 

”I love you!”, ecoul îi răspunde: ”I love you!” Al doilea spune: ”Te iubesc!” iar ecoul: 

”Te iubesc!” Al treilea spune ”Coji mura han takam!” iar ecoul răspunde: „Cum ai 

zis???” 

 

 Bulă la şcoală 

- Copii, ca temă pentru mâine aveţi să desenaţi 100 de oi. Valabil şi pentru tine, 

Bulă! 

A doua zi Bulă nu şi-a făcut tema şi în pauzădesenează repede o oaie şi un 

hambar. 

Când ajunge profesoara la banca lui îi zice: 

- Bulă, parcă ţi-am spus să desenezi 100 de oi nu una! 

- Da, doamna profesoară, dar ştiţi...era frig afară şi celelalte 99 au intrat în 

hambar! 

 

 Ca să vadă cât de mult o iubesc ginerii, o femeie a hotărâtsă le pună o 

capcană. Prima zi s-a aruncat în fântână. Primul ginere a salvat-o. A doua zi a 

găsit la poartă o bicicletă cu dedicatia: ,,De la mama soacră cu mulţumiri”. 

 A doua zi se aruncă iarăşi. Al doilea ginere o salvează. Următoarea zi găseşte 

şi el un Trabant la poartă cu dedicaţia: ,,De la mama soacră cu mulţumiri”.  

 A treia zi se aruncă din nou dar al treilea ginere nu o salvează. Următoarea zi 

găseşte la poartă un ,,Jeep” cu dedicaţia : ,,De la tata socru cu mulţumiri”. 

 Doi purici pe bulevard vor să se întoarcă acasă. Unul zice:  

- Ce facem luăm un câine sau mergem pe jos? 

(Militaru Romina, cls. a VI-a) 

 



 

 

Joc mitologic 

 

 

 

Uneşte elementele din coloana A cu cele din coloana B: 

 

          A                                                                                  B 

Zeul pământului                                                                      Zeus 

Zeul apelor                                                                              Hades 

Zeul cerurilor                                                                            Ares 

Zeiţa frumuseţii                                                                        Poseidon 

Zeul războiului                                                                          Afrodita 

 

(Irimia Cătălina Ioana, cls a VII-a) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miley Cyrus 

 

  ,,Miley Cyrus, pe numele ei 

adevărat, Destiny Hope Cyrus, s-a 

născut pe 23 noiembrie1992 în 

Tenesse, fiind fiica lui Billy Ray Cyrus, un 

mare cântăreţ de rock. I-a fost foarte 

greu să se acomodeze cu 

ceilalţi copii de vârsta ei deoarece îşi 

dorea propria carieră dar fără ajutorul 

tatălui ei. Ceea ce a şi reuşit. 

  A debutat în serialul de succes ,,Hannah Montana” care a făcut-o celebră. 

S-au înfiinţat numeroase fan-cluburi cu numele său. 

  Şi-a început cariera solo cu şapte melodii puse pe albumul ,,Hannah 

Montana meets Miley Cyrus”. 

  Viaţa sa este povestită în cartea ,,Miles to go” iar albumul cu care a 

debutat s-a numit ,,Breakout”. 

  Cu toate că presa o critică mereu, Miley rămâne idolul a milioane de 

adolescenţi.” 

(Nicorescu Ioana, cls a 

VII-a) 

 

 

 

 

 



 

Televizorul sau calculatorul? 

 

Televizorul, ca şi calculatorul, este un obiect 

care ne captează atenţia tuturor. Dar care este 

oare mai periculos? 

Voi prezenta pericolele 

fiecăruia şi apoi vom trage 

concluziile. 

Pericolele televizorului: 

- posturi violente/nepotrivite 
- creează dependenţă 
- strică vederea 
 

Pericolele calculatorului: 

- site-uri cu programe/jocuri nepotrivite 
- creează dependenţă 
- strică vederea 

În concluzie, atât calculatorul cât şi televizorul sunt la fel de periculoase 

pentru noi dacă petrecem mult timp în faţa lor. 

 

(Nicorescu Ioana, cls a VII-a) 

 

 

 

 

 

 



O zi de neuitat 

 

 

  Într-o zi mă dusesem până la râu să înot. Mireasma zorilor de zi mă 

îmbătase. Mă simţeam mai bine ca niciodată. 

  Deodată, în faţa ochilor îmi apăru o lumină strălucitoare. Nu îmi venea să 

cred. Parcă vedeam un înger ce venise pe pământ sau eu mă dusesem în 

rai. Era o minune. Eram sigur că acela era îngerul meu păzitor. Parcă toate 

temerile îmi pieriseră. Era un moment unic. În toată viaţa nu mai văzusem 

aşa ceva şi eram sigur că nu o să mai văd. Când am ajuns la râu apa era 

altfel şi numai eu ştiam de ce. Am înotat ceva timp iar mai târziu am plecat 

fără nicio teamă.  

 Ziua aceea a fost de neuitat. 

(Dan Alexandru, cls a V-a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERLE clasa a II-a (martie 2010) 

 

 

 Capra trăieşte în vizuină. 
 Corpul omului este alcătuit din spinare şi burtică. 
 Lupul care nu e în ţara noastră e rău. 
 Zebra e foarte lungă. 

 

 

* 

*  * 

 

 

 

Epigramă 

 

Are Gică nişte plete 

De le întrece pe fete 

Cu gel înţepeneşte claia 

Şi-o spală când vine ploaia. 

 

(prof. GaborVasilica) 



 

POEZII 

 

Mama 

 

Pe sus sunt multe stele 

Pe jos sunt floricele 

Dar niciuna nu-i ca ea 

Nu-i ca mama mea. 

 

(Ilie Petruţa, cls. a VI-a) 

 

* 

*  * 

 

Şcoala mea 

 

Şcoala mea este o floare 

Ce înfloreşte frumos 

Este o comoară care 

Te face politicos. 

 

(Brumar Georgiana, cls. a VII-a) 

 

* 

*  * 



Ghiocelul 

 

Ghiocelul a-nflorit 

Primăvara a sosit 

A sosit cu flori frumoase 

Şi bune de pus în glastre 

Glastrele le-am pregătit 

Să culegem ghiocei, zambile şi năsturei 

Să ne dea miros de flori 

Că primăvara-i iar la noi. 

 

(Neagoe Geanina, cls. a V-a) 

 

* 

*  * 

Iepuraşul 

 

Este foarte drăgălaş 

Ce este?Un iepuraş 

Ochii lui sunt ca o stea 

Mare are inima 

 

(Mihalache Sebastian, cls. a VI-a) 

 

 

 



PRIMĂVARA 

 

 

Un cântec duos al păsărilorfermecătoare se aude plutind în aer. 

Ele zboară uşor şi se aude un fâlfâit lin în toată natura care a prins din nou viaţă. 

Semnele primăverii încep să se vadă-n ţara întreagă. Razele strălucitoare ale 

soarelui ne încălzesc din nou. Ele ating uşor pământul de catifea topind plapuma 

groasă de zăpadă ce a fost lăsată de domniţa în alb. 

  Un ghiocel firav ne aduce aminte că a venit prima fiică a anului, primăvara. 

  Este plăcut afară. Întreaga natură ,,a prins viaţă”. La fel şi pădurea, îmbătrânită 

de trecerea anilor, acum este veselă pentru că minunaţii şi neobosiţii cântăreţii s-

au întors. 

  Un parfum magici te cheamă spre el. Este aroma florilor de primăvară ce te 

fascinează, neştiind pe care s-o alegi. 

  Acestea sunt semnele primăverii ce nu doreşte să treacă neobservată. Ea îşi pune 

mantia din flori, păsări şi zile frumoase. 

  Totuşi minunăţia acestui anotimp nu poate fi exprimată în cuvinte pentru că nu s-

ar găsi vorbe atât de potrivite care s-o descrie pe prima fiică a anului. 

 

Toma Vlăduţ 

clasa a II-a 
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