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De ce „Zâmbet de soare”? 
 

Soarele, ca astru ceresc, e 
unica sursă naturală de încălzire 
a omului. El răsare şi peste cei 
buni şi peste cei răi, îndemnând 
parcă cu razele-i line pe toţi 
oamenii să fie mai buni. 

O zi însorită este însăşi 
expresia faptului că Dumnezeu ne 
iubeşte dăruindu-ne încă o dată 
o fărâmă din binecuvântările 
Sale, căci ce poate fi mai 
minunat pe această lume decât  
soarele şi zâmbetul unui copil? 

 „Zâmbet de soare” se vrea a 
fi bucuria şi inocenţa copilăriei, 
împletite armonios cu razele 
blânde şi tămăduitoare ale 
soarelui. 

Un înţelept din antichitate 
spunea că: „dacă omul ar privi 
spre cer mai des, ar deveni mai 
bun”. 
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EVENIMENTE ... 
 

25 OCTOMBRIE - ZIUA ARMATEI ROMÂNE 
 

25 Octombrie constituie amintirea unei zile de împlinire naţională, ziua când armata română şi-a 
îndeplinit menirea firească. Devenită simbol al tuturor bătăliilor şi eroilor neamului românesc, 
data de 25 Octombrie a rămas întipărită în sufletele românilor ca zi în care ţara îşi sărbătoreşte 
Armata şi pe cei care au fost sau sunt în 
slujba ei. 

25 Octombrie 1944 semnifică data eliberării 
totale a nord-vestului Transilvaniei de 
sub ocupaţie şi administraţie străine. 
Chiar dacă acest teritoriu a fost preluat 
iniţial de administraţia sovietică, fiind 
retrocedat României pe 9 martie 1945 
(la câteva zile după instalarea 
guvernului Groza, pe 06.03.1945), în 
ziua de 25 octombrie 1944 armata 
română a trăit un moment înălţător, prin 
atingerea hotarului firesc al patriei sale. 

La momentul respectiv comandantul Armatei a 4-a, generalul Gheorghe Avramescu, adresându-se 
militarilor din subordinea sa, consemna în Ordinul de Zi nr. 104 din 25.10.1944, următoarele: “La 
chemarea ţării pentru dezrobirea Ardealului rupt prin Dictatul de la Viena aţi răspuns cu 
însufleţire şi credinţă în izbânda poporului nostru, tineri şi bătrâni aţi pornit spre hotarele sfinte ale 
patriei şi cu piepturile voastre aţi făcut zăgaz neînfricat duşmanului care voia să ajungă la 
Carpaţi (…). Zdrobit de focul năpraznic al artileriei şi de necontenitele voastre atacuri, inamicul a 
fost izgonit din Ardealul scump (…), eliberând astfel ultima palmă de pământ sfânt al ţării”. 

Cele consemnate mai sus pun în evidenţă faptul că Ziua Armatei este legată efectiv şi afectiv de 
Transilvania, leagănul genezei şi evoluţiei istorice a poporului nostru, de obiectivele şi 
sentimentele Armatei Române, care au vizat întotdeauna îndeplinirea idealurilor naţionale: 
unitate, independenţă, suveranitate, integritate teritorială. (Secţia Tradiţii Militare şi Educaţie 
Civică a MApN – www.mapn.ro) 

ŞCOALA MAI APROAPE DE COMUNITATE  
EDIŢIA 2010-2011 

 

66 de ani de la eliberarea României de sub 
ocupaţia hitleristă 

 
 Scopul proiectului:  

• Redescoperă comunitatea în diferitele sale ipostaze 
prin raportareaa acesteia la faptele şi evenimentele istorice 
importante sau la aspectele actuale din viaţa militară. Elevii 
intră în contact direct cu o istorie reală prin discuţii cu 
veterani de război şi se transpun în viaţa militară prin 
contactul cu cadrele militare active şi tehnica militară, 
realizând astfel o punte între trecut, prezent şi viitor 
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EVENIMENTE ... 
  
 Parteneri:  

• INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA, ŞCOALA CU CLS I-VIII CÂLNIC, 
UNITATEA MILITARĂ SEBES, BISERICA ORTODOXĂ PETREŞTI, BISERICA 
EVANGHELICĂ PETREŞTI, ASOCIAŢIA DE PĂRINŢI VOCI CRISTALINE 

 
Desfăşurarea activităţilor :  

 
1. 22 octombrie 2010 - vizitarea Unităţii Militare de Transmisiuni din  Sebeş - Sala 

armelor şi expoziţia de tehnică militară  din cadrul evenimentului Ziua porţilor 
deschise, organizat de respectiva unitate militară. Participă profesorii şi elevii din 

clasele IV-VIII de la şcolile din Petreşti şi 
Câlnic; 

2. 25 octombrie - comemorarea eroilor 
din Al Doilea Război Mondial prin 
participarea la slujba oficiată la Biserica 
Ortodoxă din Petreşti,  la monumentul 
eroilor; 

3. 26 octombrie 2010 - simpozion în 
şcoală, vizonarea şi prezentarea de 
materiale realizate în Power Point de către 
elevi, miniexpoziţie de decoraţii militare, 
discuţii libere dintre elevi cu veterani de 

război din comunitate, cu reprezentanţi ai cultelor religioase şi alte oficialităţi  
Rezultate aşteptate: 

• Cunoaşterea unor aspecte privind viaţa şi tehnica militară actuală dar şi din 
trecutul armatei române 

• Memorarea şi redescoperirea unor fapte glorioase şi ale jertfellor soldaţilor 
români şi de naţionalitate germană în Al Doilea Război Mondial  

• Realizarea de planşe, machete, miniexpoziţie pentru amenajarea unui muzeu 
la Şcoala cu clasele I - VIII Petreşti  

 
 DE ZIUA ARMATEI ROMÂNE 

 
 Vineri, 22 octombrie, elevi ai Şcolii cu cls I-VIII Petreşti, împreună cu elevi ai 
şcolii din Câlnic, au fost în vizită la unitatea militară din municipiul Sebeş. Acolo au avut 
ocazia de a studia cu atenţie armele şi instrumentele  de comunicaţii care uşurau 
munca militarilor pe vreme de război. Maiorul Hodor Dănuţ a prezentat elevi lor istoria si 
progresul acestor arme şi instrumente de comunicaţii şi s-a vizitat minimuzeul unităţii 
militare de transmisiuni. Toţi elevii  au avut ocazia de a atinge armele. În plus, ni s-a dat 
permisiunea să ne urcăm în maşinile de la unitate, unde am văzut atât aparate de 
ultima oră, cât şi aparate vechi, ieşite din uz. 
 Activitatea a continuat luni, 25 octombrie, cu o ceremonie dedicată armatei 
romane la Biserica Mare Petreşti. Acolo preotul Alexandru Coman a ţinut o mică 
predică, iar domnul primar ing Liviu Mugurel Sârbu un discurs. Eleva Petrescu 
Georgiana a cântat o melodie dedicată Ardealului. La sfârşit a avut loc o defilare a 
soldaţilor. Evenimentul s-a încheiat marţi, 26 octombrie, la Şcoala cu clasele I-VIII din 
Petreşti, cu simpozionul 66 de ani de la eliberarea României de sub ocupaţie 
hitleristă, Au fost prezenţi veterani de război, cadre militare, oficialităţi, reprezentanţi ai 
cultelor din comunitate.     Buta Viorel, Crăciu Doriana 
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INTERVIU CU DOMNUL  
BOGDAN ADRIAN, 

VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI  
  SEBEŞ 

 
 

1. Ce părere aveţi despre Şcoala cu clasele I-VIII Petreşti? 
Atât despre copii, cât şi despre conducerea şcolii şi cadrele 

didactice. 
Desfăşurând activitatea în mai multe localuri, şcoala are de suferit în privinţa 

colaborării cadrelor didactice, activităţile fiind mai puţin cunoscute. În această situaţie şi 
misiunea directorului este mai dificilă în a realiza ,,armonia” atât de necesară climatului. 

2. Ce măsuri credeţi că ar trebui să se ia în fiecare şcoală împotriva 
elevilor care distrug bunurile şcolii şi practică violenţa fizică şi/sau verbală? 

Toate măsurile luate împotriva elevilor cu abateri de la regulamentul şcolar 
trebuie analizate în cadrul consiliului profesoral, respectiv consiliul de administraţie. În 
egală măsură vor fi informaţi şi părinţii despre consecinţe în cadrul întâlnirilor, 
lectoratelor, după ce s-au identificat şi corectat la nivelul clasei. 

Măsuri concrete (în mod gradat): 
- discuţii individuale şi colective (învăţător/ diriginte, elev, psihologul şcolii); 
- discuţii cu părinţii elevilor; 
- avertismente verbale; 
- achitarea contravalorii obiectelor deteriorate. 
3. Ce sfat le-aţi putea da elevilor buni, care aduc rezultate bune şcolii în 

fiecare an şi ce îndemn le-aţi putea da celor care nu învaţă? 
Elevii cu rezultate bune şi comportament corespunzător ar trebui să ia atitudine  

faţă de ceilalţi, să  nu-i  încurajeze, dar nici să nu fie indiferenţi. 
Elevii care nu învaţă acasă, cred că ar trebui activaţi mai mult în timpul lecţiilor, 

iar temele şi sarcinile de lucru să fie diferenţiate, în funcţie de disponibilităţi (capacităţi). 
4. Credeţi că profesorii le dau pre multe teme elevilor? Argumentaţi 

răspunsul, iar dacă acesta este afirmativ, daţi-le  un sfat profesorilor. 
Nu toţi profesorii procedează la fel. Unii dau teme prea multe şi nu le verifică 

(deci fără eficienţă), alţii  se rezumă la a cere elevilor prin temă să demonstreze că au 
înţeles ceea ce s-a predat în clasă. Celor care exagerează prin conţinutul temelor, le-aş 
sugera să estimeze corect timpul de lucru, ţinând cont de ritmul fiecărui elev şi de 
capacităţiile dobândite. De asemenea, profesorii trebuie să fie conştienţi că elevii îşi fac 
temele la mai multe discipline, ceea ce diminuează capacitatea de efort şi programul 
zilnic al fiecăruia. 

5. Consideraţi că ar putea exista în şcoli cursuri de actorie? Motivaţi 
alegerea. 

Da, în ideea în care fie unele cadre didactice au înclinaţii sau chiar talent 
actoricesc (dovedit în decursul timpului) şi posedă metodica necesară unei astfel de 
activităţii, fie sunt cooptate persoane competente  care să desfăşoare cursuri de iniţiere. 

Consider că în acest fel mulţi dintre copii îşi vor putea exprima modul de 
gândire şi manifestarea într-un cadru atractiv, consumând multă energie spre folosul lor.
      

6. Vă mulţumim! 
 

Interviu relizat de TODOR FELICIA 
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INTERVIU CU DOMNUL DIRECTOR  
AL ŞCOLII CU CLASELE I-VIII PETREŞTI,  

BÎTIU VASILE 
 

 
1. Ce impact credeţi că a avut asupra  

 elevilor lansarea proiectului  „Şcoala mai  
 aproape de comunitate"? 

Consider conţinutul proiectului ca  
impact direct asupra resurselor umane din 
şcoală - cadre didactice, elevi - , cât şi ca 
rezultat al activităţilor şcolare şi 
extracurriculare desfăşurate în unitatea 
noastră. Proiectul este oportun prin 
imaginea pozitivă creată şcolii şi binevenit. 

 
 2. Ce credeţi că lipseşte sau ar mai putea fi adăugat cercului nostru 
„Civilizaţie între tradiţie şi modernitate”? 

Eu consider că este necesară implicarea şi cuprinderea tuturor cadrelor 
didactice şi a elevilor cu potenţial şi pasiune în activitatea cercului.  
  
 3. Ce planuri aveţi în privinţa şcolii noastre? 

Planul managerial al şcolii cuprinde patru obiective bine definite în PDI pe o 
perioadă de 4 ani: democratizarea şcolii, creşterea activităţii calităţii actului educaţional, 
dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şcolare, optimizarea comunicării şcoală-
comunitate. Calitatea actului educaţional într-o şcoală - din punctul meu de vedere - 
este dată de numărul elevilor care frecventează instituţia respectivă. 
   
 4. Ce măsuri veţi lua pentru redresarea acelor elevi care sistematic distrug 
bunurile şcolii?  

Conform regulamentelor şi legislaţiilor în vigoare, măsurile corespund ROI, iar 
sancţiunile elevilor certaţi cu disciplina sunt bine stabilite. Este necesar ca răspunderea 
şi responsabilitatea directă să aparţină în egală măsură elevilor, părinţilor acestora şi 
învăţătorilor/diriginţilor pentru prevenirea fenomenului. Elevii sunt monitorizaţi de 
instituţiile subordonate şcolii: Poliţia Comunitară, Poliţia Municipală, Prefectura Alba în 
proiectul educaţional Împreună împotriva violenţei.  
  
 5. Un cuvânt adresat cititorilor acestei reviste. 

Consecvenţa atât în ceea ce priveşte achiziţionarea fiecărui număr al revistei 
ce apare, cât şi participarea la realizarea acesteia cu sugestii şi materiale personale 
pentru redactare. Fiecare trebuie să-şi aducă aportul astfel încât revista şcolii să reziste 
cât mai mult, trăirile să fie intense şi aceştia să aştepte cu nerăbdare următorul număr. 
Succes tuturor!    

 
VĂ MULŢUMIM 
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      DIN ACTIVITATEA  ŞCOLARĂ  ŞI  EXTRAŞCOLARĂ 

 
ACTIVITĂŢI  DESFĂŞURATE ÎN BIBLIOTECA ŞCOLII NOASTRE 

  
 Ziua internaţională a bibliotecii 
şcolare : 
 Au fost desfăşurate activităţile: 

 Vizite de prezentare a bibliotecii 
şcolii; 

 Expoziţie de carte, desene şi 
afişe;  

 Cele mai frumoase citate despre 
cărţi;  

 Recital de poezie “Mai citim poezie?”;  
 Ziua porţilor deschise; 
 Realizarea unor materiale promoţionale: semne de carte, insigne cu sigla 

ISLD; 
 Înfiinţarea cercului “Prietenii bibliotecii“; 
 Lectura în impas: elevii clasei a VII-a D au prezentat sceneta “Inspecţiune” 

de I.L. Caragiale. 
Mihai Eminescu - Pe 15 ianuarie, în sala de lectură a bibliotecii,  elevii claselor V-VIII 
au prezentat biografia marelui nostru poet, Mihai Eminescu, au susţinut un recital de 
poezie şi au realizat afişe despre viaţa şi opera poetului. 
1 Martie  
 Primăvară, bun venit! - recital de poezie  (George Topârceanu-Rapsodii de 

primăvară, Vasile Alecsandri - Oaspeţii primăverii, etc.); 
 Tradiţii şi obiceiuri de 1 Martie: expoziţie de mărţişoare şi felicitări; 
 Expoziţie de mărtişoare şi felicitări, în parteneriat cu Clubul Elevilor Sebeş şi  

Centrul Cultural Lucian Blaga  în cadrul proiectului ,,Noi facem natura să 
zâmbească”. 

În cadrul bibliotecii funcţioneaza cercul de pictură.  
Expoziţie de pictură pe sticlă în cadrul proiectului, Civilizaţie, între tradiţie şi 
modernitate” 
Concurs naţional - (Roata anotimpurilor):   Borzea-Fruhn Bianca (V D), Durcău 
Samuel şi Scrob Alexandru (V B) au participat la Concursul naţional ,,Roata 
anotimpurilor”, la categoria Fantezii de toamnă, ocupând locurile 2 şi 3. 
 
 

DANSURILE POPULARE SASESTI 
 

  
 În Petreşti încă se mai păstrează unele  
tradiţii şi obiceiuri. Grupa mică de dansuri săseşti a 
fost înfiinţată de aproximativ doi ani (2008). 
Această grupă este formată din 22 de copii de 
diferite vârste.  Dansatorii instruiţi de către Bota 
Christian au participat la numeroase concursuri, 
fiind răsplătiti pentru munca depusă. Dansurile 
prezentate au impresionat publicul. Felicitări! 

Schuster Sandra, Buta Viorel
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Viaţa copilului în Evul Mediu 
  
 Pentru noi, astăzi, felul in care trăiau copii acum o mie de ani, este aproape de neînteles. 
Societatea medievală era una de oameni foarte tineri, unde puţini ajungeau să trăiască 30 de 
ani. Băieţii erau socotiţi apţi să intre în rândul bărbaţiilor la 14 ani, ceea ce reprezintă vârsta 
majoratului unui rege. De fapt copilului i se oferă atentie numai în primii ani, cât era prea mic să 
se descurce singur. Educatia fetiţelor, dacă erau de neam nobil, le izola, ele fiind de obicei 
crescute într-o mănăstire până la căsătorie. Educaţia religioasă, acasă, în familie, începea mult 
înaintea şcolii. Până la Renaştere, şcoala nu era necunoscută, dar era rezervata viitorilor clerici, 
celor care trebuiau să ştie latineşte. Când şcoala a devenit obişnuită, ea a introdus o vârstă de 
tranziţie, care întârzia accesul la viaţa activă.         

            MIHAI ANDREI 
 
  
 
 
 
 
         
 Regele Mathias I. Corvinus (1458-1490) petrecea adesea verile la Sebeş, unde a 
locuit în actuala casă a familiei Seiwerth. De aici făcea deseori drumeţii în apropiatul sat 
Petreşti şi poposea din când în când la mănăstirea Sf. Petru. Această mănăstire era 
aşezată pe un deal în afara satului, unde şi azi 
se mai văd ruinele bisericii şi ale zidului de 
apărare, unde se află acum cimitirul satului.  

Într-un rând, în această mănăstire, 
dorind să se spele pe mâini, şi-a luat inelul de 
aur de pe deget şi l-a pus pe fereastra larg 
deschisă. În timp ce el se ştergea cu un prosop 
agăţat  după uşă, s-a apropiat un corb atras 
de strălucirea aurului. Corbul a luat inelul şi a 
zburat cu el în pădurea de pe  deal, unde dintre 
două stânci a ţâşnit un izvor cu apă rece.  

Aici corbul şi-a potolit setea, inelul 
căzându-i din cioc în apă. Regele a poruncit 
să fie căutat inelul, dar totul a fost în zadar, 
până într-o zi când la această fâtână a venit 
un vânător. Vrând să bea apă, aceasta a zărit 
inelul strălucind pe fundul apei şi, ştiind de 
cele întâmplate,  l-a înapoiat regelui, care om 
bun fiind, l-a răsplătit cu multe daruri. 
       Această fântână şi-a păstrat numele până în 
zilele noastre: Fântâna Corbului. 

 
ŢÎMPEA ANDREEA, BUTA VIOREL  
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VARIA .. 
Michael Joseph Jackson 1958-2009 

 
Michael Joseph Jackson s-a născut la 29 august 1958 în 

oraşul Gary, Indiana  într-o familie de muncitori. Michael Jackson şi-
a dezvăluit talentul muzical la vârsta de cinci ani în faţa colegilor de 
clasă şi a altor persoane, în timpul unui recital de Crăciun. 
   În 1982 Jackson a contribuit la melodia „Someone In The 
Dark” din filmul E.T.-Extraterestrul, obţinând un premiu Grammy 
pentru ,,Cel mai bun album pentru copii". În acelaşi an Jackson îşi 
lansează cel de-al doilea album Epic, Thriller, care devine cel mai 
vândut album din toate timpurile. Albumul a rămas în top10 

Billboard 200 timp de 80 de săptămâni, în 37 dintre acestea clasându-se pe prima 
poziţie. În prezent, Thriller este cel mai bine vândut album al tuturor timpurilor, cu 110 
milioane de copii vândute în întreaga lume.  
        Întreaga lume era în aşteptarea unui nou mare hit. Deşi nu a avut vânzările lui  
Thriller, albumul Bad lansat în 1987 a fost un adevărat succes comercial, cinci ("I Just 
Can't Stop Loving You", "Bad", "The Way You Make Me Feel", "Man in the Mirror" şi  
"Dirty Diana") din cele şapte single-uri clasându-se pe primul loc în Billboard Hot 100, 
cel mai bun album în această privinţă. A lansat şi cel de-al optulea album (Dangerous). 
În 1997, Jackson a lansat albumul Blood on the Dance Floor: History in the Mix, care 
conţine remixuri din albumul History şi cinci melodii noi. În după-amiaza zilei de 25 iunie 
2009, Michael Jackson a suferit un stop cardiac la casa închiriată din Holmby Hills, Los 
Angeles. Moartea Regelui Pop a cauzat un dezastru în întreaga lume şi în industria 
muzicală.       

GROSU ELENA 
     

O viaţă sănătoasă înseamnă bucuria de a trăi   
 
Alimentaţia echilibrată, activitatea fizică regulată şi gândirea pozitivă sunt cele 

mai bune recomandări pentru a avea o viaţă sănătoasă. Optimismul este din ce în ce mai 
important pentru sănatate. Râsul este benefic pentru sănătate. Aşadar, râdeţi cu poftă ori 
de câte ori aveţi ocazia. Nu este o glumă şi nici o recomandare gratuită. De fapt, astăzi, 
proba medicală este făcută: râsul contribuie la prevenirea afecţiunilor cardiace. 

5 paşi pentru o viaţă sănătoasă 
1. Micul dejun este un obicei ce trebuie cultivat. 
2. ,, Măsuraţi" cu atenţie ceea ce mâncaţi 
3. Puţin câte puţin. 
4. Fiţi organizaţi. 
5. Mişcarea înseamnă sănătate. 

Din bucătăria noastră nu ar trebui să lipsească: fructe deshidratate, tăieţei, paste 
făinoase, leguminoase, orez, concentrate şi sosuri, etc. Astfel se recomandă: 

  6 pân la 11 gustri din categor ia cereale integrale (orez, pâine, paste finoase, 
cereale) 

  2 pân la 4 gustr i din categoria fr ucte 
  3 pa na la 5 gustr i din categoria legume 
  2 pân la 3 gustar i din categoria lactate (la pte, ia urt, brânz) 
  2 pân la 3 gustr i de car ne, pui, paste, fasole uscat, nuci sau ou 
  o cantitate mic de grsimi, uleiur i i dulciur i. 

     COMŞA LAVINIA, 
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VARIA .. 

Shakira Isabel Mebarak Ripoll  
 

 
 fost născută pe 2 februarie 1977 în Barraquilla, Columbia, într-o familie săracă. 
Ascultă rock&roll, heavy American şi îşi scrie prima piesă la vârsta de opt ani  
începând să concureze în competiţii la vârsta de 10 ani. Se povesteşte că a fost 

dată afară din corul bisericii deoarece cânta prea tare. În 1990, la vârsta de 13 ani, 
Shakira s-a mutat la Bogota sperând să obţină o carieră de model dar  a ajuns să  
obţină un contract cu o casă de producţie. Albumul său de debut -Magia - cuprinde atât 
melodii scrise cu cinci, chiar şase ani în urmă, cât şi melodii 
recente. Deşi nu a cunoscut un succes internaţional, a început să-i 
facă un renume în propria ţară. Nemulţumită de înclinaţia pop, 
Shakira îşi schimbă direcţia pentru un timp, alăturându-se 
telenovelei columbiene El oasis. Încercând să-şi  construiască 
succesul, îl angajează pe Emilio Estefan ca manager şi producător. 
Mutarea a meritat, deoarece albumul Donde estan los ladrones a 
cunoscut un succes mult mai mare şi mai răspândit, 11 săptămâni 
fiind numărul unu printre albumele latine. Melodia Ohos Asi  este un 
success internaţional. MTV Unplugged  a fost scos ca album în 
2000 şi a fost prezent în topurile latine pentru două săptamâni. A 
câştigat un Grammy pentru Best latin  pop album. La ceremonia 
decernării premiilor Grammy latine 2000 a avut loc o  performanţă - 
melodia  Ojos Asi  a luat acasă două premii. Shakira s-a vopsit blondă şi a început să 
lucreze la melodia Laundry Service. Melodia  Whenever Wherever  a transformat-o într-
un star aproape peste noapte. În mai puţin de un an de la apariţia Laundry Service a 
primit trei discuri de platină.Părerile despre această melodie au fost împărţite, dar toţi au 
recunoscut imaginaţia poetică unică a Shakirei Mebarak. La data de 2 iulie 2008 solista 
a semnat un contract de promovare Live Nation pe o perioadă de 10 ani. La începutul 
verii anului 2009 a luat startul campania de promovare a discului single She Wolf ce se 
anunţă a fi primul extras pe single al materialului cu acelaşi nume.   Această melodie 
reprezintă schimbarea de stil muzical abordat de solistă, aceasta migrând  dinspre sfera 
muzicii pop şi a celei latino spre noile tendinţe  muzicale, electropop  şi dance . She wolf 
a devenit în scurt timp un success mondial.La finalul lunii decembrie 2009 a fost anunţat 
faptul că următorul single de pe album va fi înregistrarea Gypsy, care beneficiază şi de 
o versiune în limba spaniolă. Shakira e Loca în prima melodie de pe următorul album 
Sale el Sol. Piesa reprezintă, ca si precedentele opere ale artistei, o combinaţie de 
tradiţional şi nou, îmbinând elemente de merengue cu percuţie techno şi un beat dance.        

        FLOCA MARIA ANA  

 

A 

CIVILIZAŢIA  ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNITATE  -  
      

TEMELE  ANULUI ŞCOLAR 2009-2010 
 

− DESPRE COMUNITĂŢILE RELIGIOASE DIN PETREŞTI - SEBEŞ  - 
SIMPOZION ORGANIZAT ÎN ŞCOALĂ 

− FEMEIA DE-A LUNGUL TIMPULUI  SPECTACOL CASA DE CULTURA 
LUCIAN BLAGA, PARTENERI LICEUL SPORTIV SI SCOALA CU CLASELE I-
VIII CÂLNIC 

− RADU STANCA - POET ŞI DRAMATURG ORGANIZAT ÎN ŞCOALĂ 
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             MODĂ ŞI STIL 

Se crede că primii „germeni” ai modei au apărut în Egiptul antic, odată cu 
apariţia luxului şi eleganţei vestimentare de la curtea faraonilor. Această opinie este mai 
puţin plauzibilă întrucât este greu de crezut că atunci şi acolo se schimbă forma, 
dimensiunea şi culoarea veşmîntului în manieră şi la intervale de timp ce caracterizează 
particularităţile modei, aşa cum o cunoştem azi. Asemenea condiţii se configurează nu 
în lumea vechilor civilizaţii asiatice, ci în Europa secolului al XIV-lea, atunci când pe 
arena istoriei, Evul Mediu (din Europa Occidentală) începe să se destrame, deschizând 

porţile relaţiilor de producţie capitaliste care vor 
marca nu numai o dezvoltare economică 
spectaculoasă, dar şi înflorirea artei şi culturii. 
Acum omenirea va cunoaşte unul dintre marile 
momente propulsoare de cultură şi civilizaţie, 
datorat Renaşterii italiene. Renaşterea va fi  
momentul, iar Italia va fi locul unde vor apărea 
primele manifestări ale modei. Acest privilegiu este 
revendicat în acelaşi timp de Franţa, Spania şi 
Anglia, fiecare pretinzîndu-şi întâietatea. Unii  
consideră că momentul apariţiei modei a fost 
declanşat de prima diferenţiere produsă – în plan 
dimensional – a veşmântului bărbaţilor faţă de cel 

al femeilor. Este vorba tot de secolul al XIV-lea, când 
costumul bărbaţilor a devenit mai scurt decît cel al 

femeilor. Este greu de acceptat o asemenea interpretare, dacă avem în vedere că 
moda nu însemna o deosebire între ceea ce poartă femeile şi ceea ce poartă barbaţii. 
Moda înseamnă, de fapt, schimbarea periodică a formei, a dimensiunii şi a culorii. 
Evoluţia fenomenului în secolul nostru a luat proporţii de mare complexitate. Au fost 
exprimate păreri care au cerut ca moda să fie ridicată la rang de ştiinţă. Moda a stârnit 
în decursul veacurilor reacţii dintre cele mai ciudate. Când a fost adorată de unii, a fost 
hulită de alţii, ceea ce a făcut să fie mereu schimbătoare, încât să împace şi pe unii şi 
pe alţii.  
Cum să porţi corect haine turcoaz: Poartă doar o 
singură piesă de acesta culoare! 
2000: Safir  
2001: Roz fuchsia 
2002: Roşu aprins 
2003: Bleu aqua  
2004: Oranj crin  
2005: Turcoaz albastru 
2006: Crem nisip 
2007: Roşu închis chilli 
2008: Albastru iris 
2009: Galben mimosa  
2010: Turcoaz 
 

VONICA BOGDANA  şi SCHUSTER SANDRA  
 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Egiptul_antic�
http://ro.wikipedia.org/wiki/Faraon�
http://ro.wikipedia.org/wiki/Evul_Mediu�
http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_de_Vest�
http://ro.wikipedia.org/wiki/Italia�
http://ro.wikipedia.org/wiki/Franţa�
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spania�
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia�
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIV-lea�
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        În data de 03.03.2010 s-a disputat Campionatul de Handbal Feminin, nivel gimnazial, 
competiţia  desfăşurându-se în cadrul sălii de sport "Florin Fleşeriu" din Sebeş. 

Echipele participante au fost: Şcoala cu clasele I-VIII Şugag, Şcoala cu clasele I-VIII din 
Câlnic, Şcoala cu clasele I-VIII Daia Română, Şcoala cu clasele I-VIII Pian şi nu în ultimul rând, 
Şcoala cu clasele I-VIII Petreşti. Lotul echipei noastre a fost format din următoarele jucătoare: 
Bisa Andreea, Bisa Irina, Comşa Lavinia, Schuster Sandra, 
Stancu Ioana, Ţâmpea Andreea, Aron Rebeca, Apostu 
Christina, Petraşcu Andreea, Lupu Andreea, Todor Simina, 
Borca Valentina, Vlad Camelia, Mihaiu Alexandra şi Humaş 
Anca.  

"Fetele nu s-au mobilizat suficient motiv pentru care 
echipa şcolii noastre nu a reuşit nicio victorie. Sper ca anul 
viitor să obţinem un loc mai bun, deoarece a fost pentru 
prima dată când am participat la acest campionat" - a 
dezvăluit d-ra prof. Raluca Mărginean care le-a remarcat    
pe Irina Bisa şi Ioana Stancu.     

IOANA STANCU 
 
 

Activităţile sportive la Şcoala cu clasele I – VIII Petreşti 
 

Competiţiile sportive din unitatea noastră şcolară au la bază respectarea 
prevederilor regulamentului ONSS şi regulamentele fiecărei discipline sportive din cadrul 
campionatului ONSS. La nivelul şcolii toate competiţiile se desfăşoară conform statutului 
de organizare şi funcţionare al asociaţiei sportive „PETRIFĂLENII” înfiinţată în 2007.  

Calendarul competiţional sportiv cuprinde etapele:- şcoală, municipiu/ zonă,  
judeţ / zonă, naţională 

La nivel de şcoală s-au organizat următoarele competiţii, obţinându-se următoarele 
clasamente: 
       - tenis de masă băieţi – locul I – MORARIU RĂZVAN,  cl. a VII-a A 
       - baschet băieţi – locul I – clasa a VII –a B 
       - baschet fete – locul I – clasa a VII-a A 
       - fotbal băieţi – locul I – clasa a VII-a A 
       - cros - CRĂCIUN GEORGIANA – clasa a VI-a B 

   - MIHAI ANDREI – clasa a VI-a A 
   - BISA ANDREEA – clasa a VII-a A 

                  - VULC ALEXANDRU  - clasa a VIII-a D 
 - tetratlon – locul I - DENGHEL MATHIAS,  VIII-a D       
    - Locul I - BORCA VALENTINA, cl. a VII-a B 

 
Câştigătorii au primit premii constând în: diplome, cupe, echipament sportiv, 

mingi, materiale. Premiile au fost oferite de către conducerea şcolii, ISJ, CJ.  
  

MORARIU RĂZVAN 
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      ŞCOALA MAI          
      APROAPE DE  
     COMUNITATE 
 

 
 
 
 

 

ŞŞCOALA MAI APROAPE COALA MAI APROAPE 
DE COMUNITATEDE COMUNITATE
ediediţţia 2009ia 2009--20102010

ÎN LOC DE ARGUMENT 
 

De ce să nu recunoaştem noi toţi -  
dascăli, părinţi, reprezentanţi ai instituţilor 
- un fapt evident  în societatea noastră: că 
Şcoala a pierdut portstindardul modelului 

pentru tineri. 
Eliberaţi de orice vină, etichetăm 

superficial tinerii pentru comportamente, 
atitudini, modele care le formează 

personalitatea. Dar oare ce le oferim? De 
cele mai multe ori - timp puţin şi rutina 

unor activităţi şcolare în familie, şcoală, 
comunitate 

 
 
                                 
 
 
 

 
 

Privite din ambele direcţii, din interior sau 
exterior, şcoala şi comunitatea creează o  

imagine a entităţilor disparate, două 
turnuri în acelaşi spaţiu existenţial,  viaţa 
fiecărei părţi  este reprezentată de copii. 
Proiectul nostru urmăreşte readucerea 
şcolii în prim-planul comunităţii printr-o 

serie de conferinţe, excursii şi 
simpozioane tematice desfăşurate la 

nivelul localităţii şi al judeţului într-o prima 
etapă   

 
COMITETUL DE 

PĂRINŢI 
REPREZENTANT

IICULTELOR 
RELIGIOASE 

MEDIUL  
 PRIVAT 

 

 
INSPECTORATUL 

SCOLAR ALBA 
DIRECŢIA 

DE CULTURĂ 
ALBA 

CASA CORPULUI 
DIDACTIC ALBA 

PRIMARIA, 
CONSILIUL  

MUNICIPIULUI  
SEBES 

CONSILIUL 
JUDETEAN ALBA 

CENTRUL 
CULTURAL 

LUCIAN   BLAGA 
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               Cercul interdisciplinar 
Civilizaţie între tradiţie şi 

modernitate 
 

Şcoala cu clasele I-VIII Petreşti 
(Sebeş) 

 
 Desfăşurarea unor activităţi cu caracter interdisciplinar  de către elevii şi cadrele 

didactice ale şcolii având ca finalzare organizarea şi participarea la concursuri, 
simpozioane, seminarii, expoziţii tematice.  

 Realizarea revistei şcolii, prezentarea acesteia în format electronic – online (în pagina 
şcolii şi separat). Alcătuirea unui grup redacţional din elevii claselor I-VIII, colaborarea 
cu personalităţi şi instituţii din  mass-media 

 Lărgirea bazei documentare şi tehnice a şcolii – BIBLIOTECA şi refacerea MUZEULUI 
      

MUZEUL 
NAŢIONAL AL 
UNIRII ALBA 

IULIA 
BIBLIOTECA 
JUDEŢEANĂ 

LUCIAN BLAGA   
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