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PROIECT EUROPEAN DERULAT LA ŞCOALA „Grigore Moisil”
Din luna august 2009 până în luna iulie 2010, la Şcoala cu cls. I-VIII „Grigore Moisil”, Ploieşti s-a
derulat Proiectul multilateral Comenius intitulat “Învăt şi mă joc” (Learn&Play - LEAP), finanţat de
Comisia Europeană, prin intermediul A.N.P.C.D.E.F.P..În cadrul acestuia şcoala a avut rol de coordonator,
iar instituţiile partenere au fost din Marea Britanie, Germania, Italia, Turcia si Polonia.Scopul proiectului a
fost acela de a descoperi noi modalităţi de a îmbunătăţi activităţile elevilor şi comportamentul lor.
Pe parcursul proiectului jocul a fost abordat atat ca activitate principala specifica copilariei cat
si ca metoda didactica. Prin intermediul lui s-au readus in prim-plan jocurile copilariei, facand cunoscute
jocurile specifice fiecarei tari si identificandu-le pe cele comune, iar profesorii au impartasit din experienta lor
profesionala, prezentand jocuri didactice specifice diferitelor discipline. Desigur, nici parintii nu au fost uitati.
Au fost invitati sa propuna sau li s-au propus jocuri prin intermediul carora sa se imbunatateasca relatiile din
cadrul familiei sau jocuri prin care sa-i ajute pe copii sa invete, au construit jucarii alaturi de cei mici.
Primul an al proiectului a avut deviza “Învaţă să te joci!”. Pe parcursul lui, elevii au impartasit
colegilor din celelalte tari ale Europei informatii despre jocurile traditionale de diferite tipuri (de miscare,
insotite de cantec, numaratori etc.), jocurile copilariei parintilor lor, despre jucariile pe care si le construiesc
singuri, despre cum se joaca in familie. Astfel au invatat cum sa isi petreaca timpul liber pe durata pauzelor
sau acasa, au invatat cum sa imbine competitia cu colaborarea.
În al doilea an, activităţile avut motto-ul “Joacă-te pentru a învăţa!”. Profesorii au facut schimb de
idei cu privire la jocurile didactice, în vederea îmbunătăţirii metodologiei de predare a fiecărei şcoli. Parintii
au fost invitati sa participe la activitati de invatare alaturi de copii, au fost indrumati cum sa-i ajute pe copii
sa invete.
Jocul, ca moment de bucurie si relaxare, dar si ca metoda de predare ce face invatarea mai facila si
mai placuta a fost elementul care a unit tari ale Europei de la Nord la Sud si de la Est la Vest, depasind
dificultati si granite.
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PROIECTUL REGIONAL “TOLERANŢĂ ZERO FAŢĂ DE VIOLENŢĂ”
(2010-2011)
IMNUL PROIECTULUI
Ridică mâna doar pentru a mângâia!
Nu glăsui doar pentru a ţipa
Nu lăsa urme de durere şi ruşine
Nu te gândi numai la tine!
Învaţă să respecţi,
Învaţă să ierţi!
Nu jigni şi nu riposta;
Nu e un mod de a contraataca.
Fii sincer: nici ţie nu-ţi place!
De ce crezi că altuia plăcere-i face?
Nu numai palmele dor!
Deci nu striga în faţa tuturor.
Poţi să produci răni adânci,
Să distrugi încredere creată pe brânci!
Ura nu trebuie privită ca un dar,
Să nu ne irosim viaţa în zadar.
Elevul Pascu Alexandru, cls. a VII-a B
Elevii claselor VIA, VIB, VIIA

Deorece în ,,şcoala de azi” s-au
amplificat cazurile de
violenţă în rândul elevilor în toate formele
sale - verbală şi fizică
- este necesar să acţionăm acum, până nu
este prea târziu. În
acest scop a fost elaborat înca din anul scolar
precedent si continuat in
prezent acest proiect antrenând parteneri din
mai multe şcoli şi instituţii interesate în
eradicarea acestui fenomen ce tinde să se generalizeze în institutiile noastre de invatamant şi în societate.
Activităţile din proiect oferă alternative educationale, şcolare şi extraşcolare pentru prevenirea si
combaterea fenomenului violentei din mass-media, din spatiul social si scolar din randul elevilor ce fac
parte din grădiniţe, şcoli şi licee. Acest proiect îşi propune totodată, o abordare interdisciplinară -limba
româna, cultură civică, educaţie civică, consiliere şi orientare, informatică, desen, abilităţi practice - din
perspectiva polarizării eficienţei sale în rândul elevilor şi al cadrelor didactice.
Acţiunile pentru elevi din proiect sunt: dezbateri de grup, conferinţă, concurs şi expoziţie colaje şi
afişe, prezentare multimedia audio, PPT-uri cu foto şi film, concurs sportiv, concurs de eseuri şi desene
în acuarela. Proiectul de faţă îşi propune prin acţiunile pe care le conţine să sensibilizeze
-2elevii, adulţii, mass-media şi reprezentanţii instituţiilor partenere şi să acţioneze printr-un
efort conjugat în prevenirea şi combaterea la nivel microsocial (grupurile şcolare, şcoala)
şi la nivel macrosocial (comunitate) a fenomenului violenţei.
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PROIECT EDUCAŢIONAL INTERJUDEŢEAN
,,DE LA SCRIITORI VESTIŢI... LA MICI CREATORI TALENTAŢI’’
Într-o lume dominată de mass-media, literatura pierde din ce în ce mai mult teren, fiind aproape
uitată, în favoarea computerului, a revistelor, a filmelor şi a internetului. Astfel, dezvoltarea gustului
pentru frumos trebuie să constituie
un obiectiv în sine pe parcursul
anilor de studiu. Prin literatură,
realitatea este recreată în toată
complexitatea ei şi oferă elevului
un întreg univers de gânduri şi
sentimente. Literatura trebuie să
formeze elevul, astfel încât el să
devină un umanist, capabil să
înţeleagă şi să aprecieze frumosul,
iar cartea să rămână
,,o făgăduinţă, o
bucurie, o călătorie
prin suflete, gânduri
şi frumuseţi”, după
cum afirma Tudor
Arghezi.
A s t f e l ,
proiectul educaţional
,,De
la
scriitori
vestiţi... la mici creatori talentaţi” a
fost conceput şi pus
în practică cu scopul de a trezi interesul elevilor pentru literatură, lectură şi dezvoltarea creativităţii. Am
constatat la finalul celor 6 luni – decembrie 2010-mai 2011 – că ȋntreaga activitate a fost o reușită, datorită
interesului și disponibilităţii elevilor de a se implica, de a citi, de a crea.
Rezultatele muncii de echipă sau individuale au fost complexe, ȋncepând de la compuneri, prezentări
Power Point, realizarea unor mici volume de versuri sau numere de revistă, colaje, scurte reprezentaţii
teatrale. Stângacia și talentul copiilor au fost deopotrivă apreciate și mai ales ȋncurajate, căci numai așa
apare dorinţa de autodepășire. Fotografiile alăturate, ȋnfăţișându-i pe elevii clasei a VII-a A, sunt dovada
vie a faptului că pasiunea pentru lectură există, dar depinde de noi să le insuflăm dragostea pentru aceasta.
						Prof. Mădălina Florentina IONESCU
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PROIECTUL NAŢIONAL “IGIENA ACASĂ ŞI LA ŞCOALĂ”
(2010-2011)

IMNUL PROIECTULUI
Eu sunt un copil frumos,
Dar şi sănătos,
Că mă lupt cu toţi microbii,
Virusuri, bacterii.
Da, da, da,
Mă lupt cu microbii
Da, da, da,
Virusuri, bacterii.
Arma mea pot să vă spun
E apa cu săpun
Că mă spăl, mă lustruiesc
Microbii îi gonesc.
Da, da, da,
Mă spăl, mă lustruiesc
Da, da, da,
Microbii îi gonesc.
Bolile molipsitoare
Eu le păcălesc
Igiena mă ajută
Să le ocolesc.
Da, da, da,
Eu le păcălesc
Da, da, da,
Şi le ocolesc.
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ZI DE VIZITĂ CU CLASA
Este 25 octombrie, o zi frumoasă de
toamnă. În curtea Școlii Generale „Grigore
Moisil” din Ploiești ne-am adunat toți elevii
din clasa a IV-a D, ca să facem împreună mai
multe vizite interesante.
Peste puțin timp a apărut și doamna
învățătoare. Împreună am mers către
Monumentul Eroului Necunoscut (Cimitirul
Sovietic), prima noastră oprire. Am depus flori
pe mormintele eroilor, deoarece 25 octombrie
este și Ziua Armatei. Doamna învățătoare ne-a
precizat semnificația acestei zile. Atmosfera
din jurul nostru este încărcată de emoție și
recunoștință față de cei care au pierit pe front,
jertfindu-se pentru libertatea noastră.
De aici ne îndreptăm către Muzeul de
Istorie și Arheologie, din Ploiești. Toți suntem
nerăbdători și curioși. Ajunși la muzeu, ghidul
ne-a prezentat multitudinea de „bogății”,
printre care cele mai fascinante mi s-au
părut armele și sculpturile preistoricilor,
monedele și bancnotele vechi, copia
coifului de aur de la Poiana Coțofenești,
armele lui Mihai Viteazul. De asemenea,
canoea foarte lungă construită de
preistorici ni s-a părut extrem de bine
construită pentru acea perioadă, ca de altfel și
mobilierul domnitorilor noștri. Din muzeu am cumpărat
diverse suveniruri ca amintire.
Vizita la muzeu a fost foarte interesantă, deoarece am aflat, am
văzut lucruri noi și am tras numeroase învățăminte. Ne-am
întors cu tramvaiul și pe urmă fiecare a mers
încântat către casă.
Ziua de 25 octombrie a fost o zi
fascinantă, încărcată de semnificații și
sper ca la anul să o petrecem tot într-un
mod deosebit.
Colectivul clasei a IV-a D,
coordonat de prof. Cristina MITROIU
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COPII FĂRĂ COPILĂRIE
Acum ceva timp, credeam că este normal ca toţi copiii să se poată bucura de un cămin în care se pot
întoarce cu încredere, de părinţi care le pot oferi tot ceea ce au nevoie: dragoste, ajutor, sprijin și un trai de
viaţă decent, însă această opinie s-a schimbat când am mers împreună cu doamna dirigintă la orfelinatul
"Sf.Andrei". Acolo sunt copii ce suferă de diferite boli sau poate copii ce au fost abandonaţi. Unii dintre ei
sunt vizitaţi la o anumită perioadă de timp de către părinţi sau rude. Eu și colegii mei am fost impresionaţi
de ceea ce am văzut - am constatat în tot acest timp cât de norocoși suntem, deoarece avem totul pentru a
crește și a ne dezvolta armonios.
Când am intrat pe porţile orfelinatului,
ne-a cuprins mila, iar lacrimile noastre au
apărut în acel moment. Pentru a indepărta
sentimentul de singurătate și tristeţe, am
decis să le oferim pachete ce conţineau
lucruri simple pentru noi, însă pentru ei
însemnau mult mai mult: faptul că noi neam gândit la ei și am încercat să le aducem
din nou zâmbetul pe buze. Afară este o altă
lume: sunt bănci, copaci, locuri amenajate
pentru joacă, dar lor le lipsesc cele mai de preţ
lucruri: sănătatea și dragostea părintească.
Deși încercau cu greu să zâmbească, pe
chipurile lor se citea tristeţea. Fiecare copil
are altă poveste, însă toţi cei de acolo au în
comun suferinţa și tristeţea. Deși un copil
trebuie sa fie fericit și învăluit de poveștile pline de mister pe care mama i le citește seara, aceștia nu sunt
veseli, iar singura poveste a vieţii lor se repetă în fiecare zi: nu au o mamă care să le poată citi o poveste, nu
se pot bucura de lumea basmelor și nu sunt sănătoși.
De obicei, un copil trebuie să se joace,
să se bucure de copilărie, însă cu ei soarta
este crudă, dar tot ce putem spera este ca
ei sa aibă un trai mai bun, deoarece din
păcate, ei se pot numi copii fără copilărie.
Această experinţă pe care am trăit-o alături
de doamna dirigintă, ne-a facut să realizăm
cât de norocoși suntem pentru tot ceea ce
avem, să înţelegem că trebuie să ne îngrijim
sănătatea, să ne respectăm părinţii și să Îi
mulţumim Lui Dumnezeu pentru tot ceea
ce ne-a oferit.
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ŞTIAŢI CĂ?
Știaţi că ... primul calculator personal a fost construit de către Richard Adams în 1974?
Știaţi că ... atât numele de Google, cât și Yahoo!, două mărci de succes în materie de motoare de căutare,
își au originea în matematică, respectiv literatură? Google provine de la termenul matematic „googol”, care
înseamnă „numărul 1 urmat de 100 de zerouri”, în timp ce Yahoo era un personaj din cartea lui Johnatan
Swift, „Călătoriile lui Gulliver”.
Știaţi că ... internetul a fost inventat în 1969 de către Departamentul Apărării din cadrul guvernului
american, ca modalitate de apărare împotriva rușilor? WWW (world wide web) a fost inventat de britanicul
Tim Berners-Lee, în Elveţia, în 1989.
Știaţi că ... la fiecare aniversare, Microsoft oferă angajaţilor aproape jumătate de kg de bomboane M&Ms
Știaţi că ... în 2005 apare youtube realizat de către Steve Chen, Chad Hurley și Jawed Karim?
Știaţi că ... în anul 1985 Microsoft lansează sistemul de operare Windows 1.0?
Știaţi că ... cel mai mic calculator din lume este proiectat de japonezi și se prezintă sub forma unui cub cu
latura de aproximativ 5 centimetri și a fost botezat inspirat de către creatorii săi cu numele Space Cube?
Știaţi că ... mâncarea preferată de Microsoft este pizza (era de așteptat)? Spre deosebire de Google,
Microsoft oferă băuturi gratuite angajaţilor. Astfel, peste 23 milioane de băuturi sunt cumpărate anual din
campus.
Știaţi că ... în anul 1972 se lansează pe piaţă primul joc video pentru acasă, Odessey?
Știaţi că ... Bill Gates a început să programeze la vârsta de 13 ani?
Știaţi că ... Găurile în caşcaval apar ca rezultat al acumulării de gaz în masa întărită de brânză. Caşcavalului
Ementaler i se adaugă anumite bacterii care se dezvoltă şi descompun o parte a masei de brânză, conferind
acestui sortiment un gust deosebit. Bacteriile eliberează în timpul acestui proces un gaz, anume dioxidul de
carbon. El nu poate fi eliberat în aer din cauza masei vâscoase de brânză, şi ca atare, formează bule. Atunci
când tăiem feliile de caşcaval apar şi aceste găuri.
Știaţi că ... Zahărul poartă vina aducerii africanilor ca sclavi în America. Între 1600 şi 1850 au fost răpiţi
cel puţin 20 de milioane de oameni si duşi peste Atlantic să muncească din greu pe plantaţiile de trestie de
zahăr. Zahărul era apoi trimis în Europa pe mare, în special cu nave englezeşti.
Știaţi că ... Atunci când fierbem laptele, albumina se încheagă şi formează o pieliţă la suprafaţa lui. Astfel
vaporii nu se pot ridica aşa cum se întâmplă cu apa, ci se adună sub pojghiţa de lapte şi o ridică brusc. Aşa
dă laptele în foc.
Știaţi că ... spaniola este vorbita de peste 500 de milioane de oameni la nivel global? Peste 400 de milioane
sunt vorbitori nativi, adica au spaniola ca limbă natală.
Știaţi că ... zăpada reflectă peste 90% dintre razele UV înapoi în atmosferă? Din acest
motiv, persoanele expuse o perioadă îndelungată la lumina reflectată de zăpadă manifestă
un disconfort la nivelul ochilor (mâncărimi, lăcrimare intensă etc) denumit oftalmie (orbirea
zăpezii).
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Știaţi că ... cel mai mare Palat de Gheaţă din lume este construit anual în Kemi, Finlanda? Acesta are un
hotel, o capelă, restaurant, precum şi spaţii de joacă pentru copii. Temperatura medie din hotel este de –5
grade Celsius, iar turiştii dorm în saci de dormit speciali, din lână.
Știaţi că ... şofranul este cel mai scump condiment din lume? Preţul unui kilogram de şofran este de
aproximativ 4000 de dolari, însă poate creşte în funcţie de calitate. Totuşi, fiind un condiment foarte
puternic, cantitatea mică de şofran care trebuie folosită pentru gătit compensează preţul.
Știaţi că ... cel mai mare producător mondial de sare este Statele Unite? În topul producătorilor urmează
China, Germania şi India. Consumul de sare în USA a crescut cu 50% în anii ultimii 20 de ani de la puţin
peste 10 grame la mijlocul anilor ̕ 80 la, peste 15 grame pe zi în ultimii ani.
Știaţi că ... cel mai mare cutremur din România, care a putut fi înregistrat, a avut loc în 1940, pe 10
noiembrie? Magnitudinea acestuia a fost de 7.3 grade, cu 0.1 grade mai mult decât mai cunoscutul seism
din 4 martie 1977, însă cu 500 de victime mai puţin decât acesta din urmă: 1000 în 1944 şi 1500 în 1977.
Știaţi că ... cel mai mare cutremur, ca magnitudine, înregistrat vreodată a avut loc în 1960 în Chile?
Cutremurul a avut magnitudinea de 9.5 grade şi este urmat în acest top de către cutremurul care a avut loc
în 2004, în vestul coastei de nord a Sumatrei, cu 9.3 grade magnitudine. Ambele cutremure au fost urmate
de câte un tsunami devastator.
Știaţi că ... Marele Zid Chinezesc este una din cele “7 noi minuni ale lumii”? Contrar legendelor urbane,
Marele Zid Chinezesc nu este vizibil de pe lună (cu ochiul liber), deşi se întinde pe o distanţă de 6.400 km.
Știaţi că ... cel mai comun nume de glob este, conform Enciclopediei Britanice, Muhammad?
Știaţi că ... ţara cu cea mai mare populaţie este China care, prin cei peste 1.3 miliarde de locuitori, reprezintă
aproape 20% din populaţia lumii? China este urmată în acest top de India (1.130 miliarde locuitori, 17% din
total) şi Statele Unite (300.000 locuitori, 4.55% din total), conform ONU. România ocupă, în lista ONU,
locul 51 din 222 ţări, cu un total de 21,438,000.
Prof. Elena SAMSON
Morcovescu Liana şi Andrei Codreanu
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Care-i faza cu cititul?
Nu știu ce cred alţii despre citit, dar mie mi se pare că cititul este amuzant.
Eu ȋmi imaginez cărţile ca pe niște imense corăbii albe, care navighează pe apele
imaginaţiei noastre. Își intind panzele și sub o briză sărăta de vânt, ȋși iau zborul spre
tărâmuri minunate, unde poţi descoperi orice.
Ancorezi pe o insulă pustie, unde te lupţi eroic cu niște balauri ce scuipă foc,
descoperi apoi o comoară ascunsă ȋn măruntaiele pământului de mii de ani sau poţi
ajunge ȋn final, ȋntr-un oraș fantastic, ȋn care oamenii zboară cu navete spaţiale și tu
descoperi ȋmpreună cu ei noi planete.
Cand citești, poţi fi orice, poţi călători oriunde, te poţi ȋntoarce oricand, dupa
dorinţa ta. Nu contează că ești mic, că locuiești ȋntr-un apartament de bloc, că ai multe
teme de facut, iei o carte, o deschizi și ești gata să pornești la drum!
Georoceanu Ana Octavia,
clasa a V-a A

Chipul mamei
Primele cărări în viaţă
Buzele mamei te-nvaţă.

Năsucul ei fin
Te-nvaţă cînd dai de un miros divin

Ochii ei strălucitori
Ţi-arată multe culori.

Fruntea ei plată
Spune sa nu te superi niciodată.

Urechile sale mici
Îţi spun lucruri bune să zici.

Chipul sfios al mamei te-nvaţă
Numai lucruri bune-n viaţă.
Morcovescu Liana, clasa a V-a A.
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Prietenul unei călătorii – cartea
Oare v-ați gândit vreodată cât de frumos este să citești o carte în timpul unei călătorii? Eu am
experimentat acest lucru și pot spune că e foarte relaxant! În primul rand, dacă ai o distanță foarte mare
de parcurs, drumul ți se pare mult mai ușor, iar timpul trece mult mai repede. Nici nu îți vei da seama
când vei ajunge la destinație.
Pentru mine, o călătorie înseamnă un mod de a îți îmbogăți cunoștințele despre locurile care de
cele mai multe ori au un trecut fascinant, și cel mai important lucru al unei excursii, adică punctual forte
al acesteia este relaxarea și îndepărtarea problemelor din viața reală. Aici intervine cartea care, te ia pe
aripile sale și te duce pe alte tărâmuri necunoscute încă, precum un fluture care zboară în lumea întreagă.
Tot ce trebuie să faci este să te lași purtat de conținutul acelei povești și ea îți va alunga gîndurile și va
readuce buna dispoziție chiar și în mințile celor în care nu poate pătrunde atât de ușor. Într-o călătorie,
cele mai bune cărți sunt pentru mine cele de acțiune din cauza drumului către o destinație de vacanță,
adică acel sentiment de libertate în care oricine poate face orice își dorește și în care nimic nu este interzis.
Totul devine din ce în ce mai apăsător în momentul în care firul acțiunii este pe sfârșite, iar povestea
se anunță cu un final glorios. Atunci parcă cititorul uită unde se află, fiind cufundat în lectură.
La sfârșitul călătoriei în lumea imaginației, vraja dispare, iar cititorul revine în lumea noastră, în
care totul este concret și totul are o explicație. Când se întâmplă acest lucru, cartea își anunță cititorul ca
totul a luat sfârșit, iar firul poveștii s-a terminat. El revine din nou în călătorie, observând că aproape a
ajuns la destinație și a lipsit atât de mult în alte tărâmuri încât a uitat de unde a plecat.
În concluzie, cartea are un rol foarte important într-o excursie dacă este explorată, în sensul că ea te
pune în fața a două călătorii, una reală, de unde pleci și una imaginară, unde ajungi prin intermediul său.
Tache Alina, clasa a VI-a A

Sufleţel
Sub patul din dormitor,		
Bine ascuns într-un ulcior,		
Locuieşte Sufleţel			
Mare cam cât un cercel.		
Roade cărţi,este savant,		
Se îmbracă elegant,			
Cu pisica e şarmant			
Niciodată arogant.		

Prietenul meu, Sufleţel,
Este deci un şoricel.
Care într-o zi de vară
A fugit, liber, afară.
De-atunci nu l-am mai văzut
Dar ştiu că a mai trecut
Şi-a lăsat un bileţel
Ştie că mi-e dor de el …
Dumitrescu Elena Ioana, clasa a V-a B
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Mi-aș dori să existe…
Mmmm…. O persoană pe care o apreciezi ȋn mod special… În adolescenţă este
puţin cam greu să apreciezi o persoană în adevăratul sens al cuvântului, deoarece
majoritatea cunoscuţilor te-a dezamăgit deja. Exact! Este puţin ciudat, dar de aceea voi
alege o persoană imaginară: prietenul perfect! Îl voi numi simplu: Andrei. Îl admir pe
Andrei, pentru că avem o grămadă de lucruri în comun– doar e prietenul perfect, nu?
Andrei este prietenul care mă consolează, prietenul care, atunci când îl chem la film
sau în parc, vine fără să comenteze sau să inventeze scuze stupide. El, ca şi mine, de
altfel, e obsedat de vampiri şi în fiecare vineri mergem să ne uităm împreuna la “The
Vampire Diaries” şi s-o admirăm pe frumoasa bulgăroaica, Nina Dobrov. Amândoi
iubim muzica, mai ales pe Lady GaGa şi petrecem ore-n şir pe facebook și jucăm
Farmville – hilar, nu-i aşa?
Dacă Andrei ar exista, ar fi bine să fie blond, ca să ne completam, deoarece eu
sunt un adorabil brunet – modestia asta! Mi-ar plăcea ca atunci când ne plimbăm prin
centru să se-ntoarcă fetele și să spună: “- Fată , uite ce frumuşei!” – ah, ce vise!
Dar până când acest Andrei îşi va face apariţia, mă voi mulţumi cu prietenii pe
care îi am şi voi continua să scriu compuneri ciudate.
Zanfir Gabriel, clasa a VIII-a B
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Dorinţa
O dorinţă… ce ar putea însemna aceasta? Petrecem o întreagă
existenţă într-o lume de neînţeles, care nu are nici început, dar
nici sfârşit şi nici măcar margine dar, mai ales, nu are sens.
Are un scop şi nişte mijloace de a atinge acest scop, dar noi,
oamenii, fiinţe neputincioase şi care îşi pretind totul, dar nu
merită nimic, nu reuşim să le înţelegem, deci pretindem că
sunt doar erori ale existenţei, sau că nici măcar nu există. Dar
ne dorim să le înţelegem. O dorinţă a oamenilor este, deci,
înţelegerea.
O altă dorinţă este aceea de a simţi totul. De a percepe
sunetele liniştite ale ploii, muzica simfonică ascultată de un
vecin, foşnetul frunzelor toamna, când bate vântul, paşii pe
caldarâmul unui pod vechi din piatră. Sunetul unei chitări zdrăngănite fie de un nepriceput, fie
de un instrumentist experimentat sau bătaia unei inimi. Ne dorim să vedem totul. Să urmărim un
apus de soare, un film clasic, şirul parcă infinit de notiţe complicate din caiete, oameni relaxaţi sau
ocupaţi cum trec străzile, străbat parcurile, transformă clădirile în nişte furnicare care pulsează
de viaţă. Ne dorim să simţim mirosul pâinii tocmai scoase din cuptor, al ierbii proaspăt tunse, al
florilor plăpânde şi colorate de primăvară, al cărţilor vechi din biblioteca bunicilor. Ne dorim să
simţim gustul dulce al bomboanelor de toate aromele, cel suculent al fructelor şi legumelor culese
toamna, cel sărat al gustărilor crocante servite în timpul vizionării unui film în misterioasa sală
de cinema. Ne dorim să simţim pe propria piele căldura unui calorifer sau a unei sobe bătrâneşti,
răcoarea revigorantă a zăpezii proaspăt căzute sau a apei de izvor, fineţea scoarţei copacilor tineri
şi asprimea scoarţei celor bătrâni. Ne dorim să simţim toate detaliile mediului înconjurător, şi să
le trăim nu numai cu trupul, dar şi cu sufletul.
O dorinţă umană mai este şi împlinirea. Ne dorim să ne simţim împliniţi, compleţi, întocmai
ca un puzzle terminat după adăugarea decisivă a ultimei piese, dar nu neapărat fericiţi, bogaţi,
câştigători. Suntem firi şi personalităţi diferite, dar avem şi nevoi diferite. Unii oameni văd
împlinirea diferit faţă de ceilalţi oameni, acest lucru variază de la fire la fire. Nu trebuie să faci
ceea ce au făcut mami, sau tati, sau bunicii, sau vecinul, ca să te simţi împlinită, doar pentru că
aşa au făcut ei şi s-au simţit bine. Fiindcă eşti tu şi nimeni altcineva, iar acest motiv îmi pare unul
destul de bun.
Ne mai dorim şi libertate. Libertatea de a trăi, de a alege, de a accepta, de a refuza, de a gândi,
de a ne imagina. Vrem să avem dreptul de a alege unde vom învăţa şi unde vom lucra, cu cine ne
vom împrieteni, cu ce ne vom îmbrăca la un anumit eveniment sau ce vom comanda la restaurant.
Vrem să avem dreptul să ne gândim la ce dorim, la bune şi la rele, şi să păstrăm aceste gânduri.
Vrem să trăim liber, dar prin restricţii. Niciun om nu îşi doreşte libertate fără reguli. Libertate
presupune reguli şi viceversa. Fără jumătăţi de măsură.
Toate aceste dorinţe sunt înscrise în geneticul nostru uman, unindu-se într-una singură: dorinţa
de a fi om. Pentru ca dorinţa să se îndeplinească, trebuie ca fiecare om să lupte. În acest caz, totul
devine real şi palpabil. Fără luptă, dorinţele rămân… dorinţe.
Potocea Tanya, clasa a VIII-a B
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Dragi copii, luaţi un creion și ȋncercaţi să dezlegaţi ghicitorile, unind fiecare
strofă cu o imagine situată pe coloana din dreapta. Succes !!!
1. Cad de sus cu miile
De albesc câmpiile						
Calci pe ea, e moale,
De la ger se face tare.								
(…………….)
2. Mândru tare și iubit
Iarna e ȋmpodobit
Iar când vară este
El peste păduri domnește!
				
(........................)
3. Fără trup, prin lume trece,
Stol de frunze îl petrece,
Când porneşte la plimbare,
Pomii i se-nclină-n cale.
				
(……………)
4. În văzduh plutesc,
Pământul eu îl albesc,
De mă prinzi în mâna ta,
Las o lacrimă pe ea.
				
(……………)
5. Primăvara când se-arată
Prin grădini apar deodată
Ciorchini albi şi albăstrii
Din steluţe, mii şi mii.			
			
(……………..)
6. Noi avem un butoiaş
Alb, voinic, parcă-i de caş,
Cercuri n-are şi nici doage				
Este bun când mama-l coace!
		
		
(……………)						
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7. Pe gheţuşul alunecos
Fie el cât de lucios,						
Alerg iute, nu îmi pasă,
Când cu ele ies din casă.
(……………….)
8. Nu e lampă, nu e stea,
Dar lumină ne dă ea;							
Cu racheta, colo, sus,
Omul la ea a ajuns.
(………………)
9. Ce are râuri, dar nu are ape?
Ce are păduri, dar nu are copaci?
Ce are orașe, dar nu are blocuri?
(…………….)
10. Cine bate fără mâini,
Umblă fără picioare,
Şi arată fără degete?					
(………………)
11. În gradina lui Pandele
E un pom plin cu mărgele
La culoare-s roșii toate
Cu codiţe-mperecheate
(……………….)
12. De-i desfaci cămășile,
O să-ţi curgă lacrimile..
(………………..)
		
13. Uite ce urechi mari are!					
Nasul este şi mai mare!
Pe potecă merge-agale.
De ȋi stă un pom ȋn cale,
Îl rupe ca pe o floare
( ………………..)
14. Mă-ntâlnii c-un dobitoc;
dobitoc nu era,
coarne avea,
bou nu era;
samar
avea,
măgar
nu era;
picioare n-avea,
clar ȋn copaci mi se suia.
		
(…………………..)
-14			
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1. Dana are-n coș biluţe
și mai mari și mai micuţe
Trei sunt galbene și mari,
Patru mari, albastre, tari,
Nouă la puterea patru,
Care sunt mai mici, frumoase
Câte-s toate, poţi să zici?

2. -Martinele, ȋţi dau mure:
Două la puterea șase
Şi-ncă nouă că-s gustoase
Nu-ţi lăsa puii să fure!
Tocmai ȋi văzui.
Te-aș ruga, dacă se poate,
Să iei ȋnapoi vreo șapte.
Spune-apoi câte-or să fie
Murele pe farfurie?

3.Un cocoș ţâfnos, vioi,
S-a suit pe un butoi ….
Şi de acolo numără
Tot ce-n curte el vedea:
Doi la puterea patru mici puiuţi,
Cincisprezece gâște-nfumurate,
Cinci curcani pregătiţi să le seducă
Pe cele cinci raţe mari.
Câte păsări adunate
Se aflau in curte, frate?
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4. Văd un măr cu mere,
Iau o piatră, dau ȋn măr:
Mă uit sus, nu sunt mere,
Mă uit jos, nu sunt mere!
Câte mere au fost ȋn măr?

5. La concert vin 13 pitici
10 urși și 5 arici,
8 bursuci, 5 căţei
Şi cam 20 de pisoi mititei.
Câte piciorușe au dansat,
La concertul de neuitat?

6. În grădina ce-o iubesc,
Flori furmoase ȋnfloresc
Luni 15 am admirat
Apoi zilnic s-au triplat
Joi pe ȋnserat
Câte flori am numărat?

7. Ariciul Ţep și ariciul Lep
Ar avea același număr de ţepi
Dacă Lep n-ar avea 8 ţepi,		
Iar Ţep ar mai avea 5 ţepi
Câţi ţepi are ȋn plus Ţep faţă de Lep?

-16Tudorache Andrei, clasa aV-aA
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Când doamna profesoară de matematică ne-a propus să facem prezentarea unui capitol preferat
de noi, atunci am realizat că întotdeauna am făcut asocieri şi conexiuni între materiile şcolare şi
lucrurile care mă înconjoară, care mă reprezintă, lucruri familiare mie, care mă ajută să învăţ cu
mai multă uşurinţă.
Acesta este motivul pentru care eu am ales să prezint capitolul mulţimi, deoarece am asociat
mulţimea de numere cu familia mea, iar elementele mulţimii cu membrii familiei mele. Şi am notat:
F

familia, iar elementele familiei cu:
m - mama;		
t – tata;
a – Ana.
F={m;t;a}
După cum observăm mai sus, membrii familiei alcătuiesc familia, iar elementele mulţimii

alcătuiesc mulţimea, deci putem spune că submulţimile mulţimii F (familiei) sunt:
F1={t};F2={m};F3={a};F4={t;m};F5={t;a};F6={m;a};F7={t;m;a}, iar dacă familia mea nu ar
exista, sau o mulţime nu ar avea niciun element, spunem că este o mulţime vidă şi notăm F8={ }.
Acum vom vorbi despre apartenenţa şi nonapartenenţa unor elemente ale mulţimii.
Eu am notat rudele din partea tatălui cu L, fiind familia lărgită, care are ca şi rude:
				

		

v - verişoara;

		

u - unchiul;

		

n - mătuşa;

		

b – bunica;			

		

a – Ana;

		

c – unchiul.
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L={v;u;t;n;b;a;c}.
F={t;m;a}.
După cum vedem mai sus, t şi a, adică tata şi Ana apar în ambele mulţimi, deci putem spune
că:
1. Ana aparţine familiei şi familiei lărgite.
a

F;L.

2.Tata aparţine familiei şi familiei lărgite.
t

F;L.

3.Tata şi Ana sunt incluşi in amândouă mulţimile.
{a;t}

F;L.

Această deducţie m-a ajutat să învăţ cu mult mai multă uşurinţă mulţimile, care este un
capitol frumos şi un lanţ de elemente logice.
								Ianc Ana Nicol, clasa a V-a A
			

Când am împlinit 5 ani, ştiam să număr până la 10.

La 6 ani, ştiam ce înseamnă 100 de lei. Am învăţat apoi să
adun, să scad şi să împart. Însă am învăţat să trag o linie
acum 4 luni. Am învăţat ce inseamnă 2 linii, le-am facut
să se întâlnească într-un punct sau niciodată. Mâine o să
învăţ despre 3 linii şi, cu siguranţă, o să reuşesc să le fac să se întâlnească într-un punct.
Şi dacă punctul în care se întâlnesc toate dreptele se numeşte infinit, sunt sigur că
o să-l pot desena! Şi apoi o să devin prieten cu Pitagora, cu Euclid, cu Moisil… Poate nu
prieten, dar discipol, de ce nu?
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PROMOȚIA 2011
Am avut onoarea și privilegiul de a fi diriginta elevilor din clasa a VIII-a A care
au încheiat în vara lui 2011 cei 4 ani de gimnaziu, mulți chiar cei 8 ani petrecuți în
Școala „Grigore Moisil”. Au format un colectiv minunat și le mulțumesc pentru mintea
deschisă, pentru respectul, pentru afecțiunea și pentru aplecarea către studiu cu care
și-au însoțit anii de școală. Drept ar fi să-i pot menționa aici pe toți, pentru că fiecare
are povestea lui, meritul lui în colectiv, dar pentru că acest lucru nu este posibil, îi
voi lăsa să vorbească doar pe doi dintre ei. Sunt doi băieți care au reprezentat clasa,
fiecare în felul lui: Ștefan Manole – prin rezultatele sale în domeniul șahului  și
Adrian Negru – prin performanța de a termina anii de gimnaziu ca șef de promoție.
Ștefan ne-a spus câteva vorbe despre acest minunat sport al minții, menționând
apoi premiile obținute la diferite concursuri, premii care dezvăluie talentul și pasiunea
cu care abordează acest domeniu:
Șahul este unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat. Pentru
mine a devenit un hobby. Jucând acest joc mă simt complet diferit, departe de
tot ce mă înconjoară. Șahul, de asemenea, m-a făcut să înțeleg lucrurile mai
bine, să mă maturizez și mi-a dezvoltat gândirea. Șahul este unul dintre cele mai
frumoase sporturi și copiii din zilele noastre ar trebui să-l practice sau măcar
să încerce.
Pentru mine cea mai mare realizare a fost titlul de Campion Național din
2008. În urma acestei realizări am participat la Campionatul Mondial din Vietnam
si Campionatul European din Italia.
Alte rezultate:
2009 - locul III la Campionatul Național
de Șah Rapid;
2010 - locul I la International Chess
Festival Mihail Sadoveanu - Balcaniada de șah
- secțiunea ELO sub 2000;
2010 - locul I la Concursul Arad Open secțiunea ELO sub 2000;
2011 - locul I la Olimpiada Județeană
Școlară de Șah;
2011 - locul IV la Campionatul Național
de Juniori (șah rapid);
2011 - locul I la Concursul Internațional Viessman de la Satu Mare - ELO
sub 2000;
2011 - locul V la Superliga Masculină cu echipa CSU Ploiești.
-19Anul acesta obiectivul meu este o nouă medalie de aur la
Campionatul Național. Pentru aceasta va trebui multă muncă.
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Adrian – ca șef de promoție – ne-a transmis gândurile lui în discursul de la

sfârșitul anilor de gimnaziu, făcându-ne să înțelegem sensibilitatea, onestitatea și
dăruirea ce l-au caracterizat. Mesajul lui către generațiile care vin din urmă ar
putea fi un exemplu – așa cum el însuși a fost în toți acești ani în care l-am avut elev
– un exemplu, un model de seriozitate, inteligență și bun-simț:
Sunt onorat și fericit să primesc cheia Școlii, cheia șefilor de promoție.
Când am pășit în această școală, am primit un sfat de la părinții mei: ‘’
Să fii ochi și urechi la profesor, pentru că lecția înțeleasă din clasă este pe
jumătate învățată’’. Sfatul care m-a călăuzit în acești ani îl transmit și celor
mai mici decât mine. Ascultați-vă cu atenție profesorii și respectați-i pentru
că merită!
Le mulțumesc profesorilor care,
cu multă dăruire, m-au ajutat să
îndrăgesc materii ce păreau de
neînțeles și nu-i voi uita pe profesorii
de la care am învățat lecția din clasă.
Îi mulțumesc doamnei diriginte
pentru că a avut încredere în noi și
ne-a ajutat să trecem cu bine prin
perioada dificilă a adolescenței.
Le
mulțumesc
doamnelor
directoare pentru că m-au făcut să
fiu mândru că învăț în Școala ”Grigore
Moisil”.
Colegilor mei le urez mult succes și le mulțumesc că au fost adevărați
competitori, dar și prieteni.		
Parafrazând, nici eu n-am să-i pot uita pe acești copii pe care i-am văzut
crescând, alături de care am crescut și de la care am avut de învățat. Le urez drum
bun și-i voi însoți cu gândul și cu sufletul până la următoarea revedere.
Prof. Magdalena Gheorghe
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ORIZONTALA

1. Știinţa care se ocupă cu studiul reprezentării și organizării informaţiei.
VERTICALA
1. Reţea foarte mare de calculatoare care conectează între ele milioane de reţele mai mici din
lumea întreagă.
2. Dispozitiv periferic de ieșire.
3. Componentă a calculatorului formată din programe și date.
4. Dispozitiv periferic de intrare.
5. Procesor de texte.
6. Dispozitiv periferic de ieșire.
7. Aplicaţie care permite crearea și modificarea desenelor.
8. Dispozitiv periferic de intrare.
9. Sistem de operare.
10. Aplicaţie de calcul tabelar.
11. Componentă a calculatorului formată din echipamentele fizice.

Prof. Elena SAMSON
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REZULTATE DE
EXCEPŢIE
ÎN ANUL ŞCOLAR
2010-2011
OLIMPIADA DE INFORMATICĂ

PRAHOVEANU ANDREI, cls.a VI-a A
• MEDALIE DE BRONZ LA ETAPA NAŢIONALĂ A OLIMPIADEI DE INFORMATICĂ
• PREMIUL I LA ETAPA JUDEŢEANĂ A OLIMPIADEI DE INFORMATICĂ
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, NICOLAIE ALEXANDRU, CLS. A VI a A, prof. coordonator
ANDA MARCU
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, PRAHOVEANU ANDREI, CLS. A VI a A, prof. Coordonator
ANDA MARCU
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, LUCA BOGDAN, CLS. A VI a A, prof. Coordonator ANDA
MARCU
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, SCARLAT TIBERIU, CLS. A VI a A, prof. Coordonator
ANDA MARCU
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, SELEA DAN, CLS. A V a A, prof. Coordonator ANDA
MARCU
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, SÎRBU MONICA, CLS. A V a A, prof. Coordonator ANDA
MARCU
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, ANGHEL ADRIANA, CLS. A VII a B, prof. coordonator
MARIA IANCU
CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ „LUMINA MATH”:
• PREMIUL I, PRAHOVEANU ANDREI, CLS. A VI a A, prof. coordonator ANDA MARCU
• MENŢIUNE, NICOLAIE ALEXANDRU, CLS. A VI a A, prof. coordonator ANDA MARCU
CONCURSUL NAŢIONAL” ± POEZIE „ FAZA JUDEŢEANĂ
MENŢIUNE : PRAHOVEANU ANDREI -CLASA A VI-A A, prof. coordonator ANDA MARCU şi
MĂDĂLINA IONESCU
OLIMPIADA DE BIOLOGIE
• PREMIUL I, ETAPA JUDEŢEANĂ, MARCU CĂTĂLINA- CLASA A VII-AB, prof. coordonator
: SĂCĂLUŞ ADRIANA
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, POTOCEA TANYA - CLASA A VII-AB, prof. coordonator :
SĂCĂLUŞ ADRIANA
OLIMPIADA DE CHIMIE
PREMIUL II, ETAPA JUDEŢEANĂ, MĂCREANU VLAD, CLASA A VII-A B, prof. coordonator
MORCOVESCU MIHAELA
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, MARCU CĂTĂLINA, CLASA A VII-A B, prof.
coordonator MORCOVESCU MIHAELA
-22• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, ZANFIR GABRIEL, CLASA A VII-A B, prof.
coordonator MORCOVESCU MIHAELA
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, ISAC IOANA, CLASAA VIII-AA, prof. coordonator
MORCOVESCU MIHAELA
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CONCURSUL NAŢIONAL CHIMEXPERT, FAZA ZONALĂ:
• PREMIUL II – MARCU CĂTĂLINA CLASA A VII-A B prof. coordonator MORCOVESCU
MIHAELA
• MĂCREANU VLAD, CLASA A VII-A B prof. coordonator MORCOVESCU MIHAELA
• MENŢIUNE – ZANFIR GABRIEL, CLASA A VII-A B, prof. coordonator MORCOVESCU
MIHAELA
• MENŢIUNE - BOBE RADU, CLASA A VII-A B, prof. coordonator MORCOVESCU MIHAELA
OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
• PREMIUL II, ETAPA JUDEŢEANĂ, POTOCEA TANYA, cls. a VII-a B, prof. coordonator
CĂTĂLINA GEOROCEANU
• PREMIUL II, ETAPA JUDEŢEANĂ, SANDU CĂTĂLINA, cls. a V-a A, prof. coordonator
CĂTĂLINA GEOROCEANU
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, SÎRBU MONICA, cls. a V-a A, prof. coordonator CĂTĂLINA
GEOROCEANU
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, TACHE ALINA, cls. a V-a A, prof. coordonator CĂTĂLINA
GEOROCEANU
OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ
• PREMIUL II, ETAPA JUDEŢEANĂ, POTOCEA TANYA, cls. a VII-a B, prof. coordonator
GEORGIANA POPESCU
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, DIMA RAREŞ, cls. a VIII-a A, prof. coordonator MĂDĂLINA
ILIE
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, SANDU MIHAI, cls. a VII-a A, prof. coordonator LUMINIŢA
NECULA
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, MĂCREANU VLAD, cls. a VII-a B, prof. coordonator
GEORGIANA POPESCU
OLIMPIADA DE FIZICĂ,
• PREMIUL II, ETAPA JUDEŢEANĂ, PRAHOVEANU ANDREI -CLASA A VI-A A, prof.
coordonator LEON SIMIONESCU
• PREMIUL III, ETAPA JUDEŢEANĂ, MATEI LUCIANA -CLASA A VI-A A, prof. coordonator
LEON SIMIONESCU
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, COMAN IRINA -CLASA A VI-A A, prof. coordonator
LEON SIMIONESCU
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, MINEA ALEXANDRA -CLASA A VI-A A, prof. coordonator
LEON SIMIONESCU
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, NICOLAIE ALEXANDRU -CLASA A VI-A A, prof.
coordonator LEON SIMIONESCU
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, LUCA BOGDAN -CLASA A VI-A A, prof. coordonator
LEON SIMIONESCU
OLIMPIADA ŞTIINŢE PENTRU JUNIORI (chimie, fizică, biologie)
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, MARCU CĂTĂLINA, CLASA A VII-A B
• MENŢIUNE, ETAPA JUDEŢEANĂ, ZANFIR GABRIEL, CLASA A VII-A B
EDUCAŢIE PLASTICĂ
- PREMIUL I - VĂDUVA ANDREI, CLS. A V-A A, LA CONCURSUL NAŢIONAL „ ECOFUN”
- PREMIUL II – EFTIMIE ALINA, CLS. A VII –A C LA CONCURSUL „ PLOIEŞTIUL, ORAŞUL
MEU, ORAŞ EUROPEAN”
PREMII PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVĂ
• ŞAH- MANOLE ŞTEFAN, CLS. A VIII-A A, LOCUL 4, FAZA NAŢIONALĂ,
-23LOCUL I, ETAPA JUDEŢEANĂ.
ATLETISM, Prof. coordonator : BALAMACE ALEXANDRU
• CAMPIONATUL NAŢIONAL DE COPII 2: LOCUL 2 (600 M), LOC 3 (ŞTAFETĂ
4 X 50 M), PRIN PAREPA ALEXANDRU-CLS.A V-A B

Mlădiţe

Şcoala ,,Grigore Moisil’’ Ploieşti

• CAMPIONATUL NAŢIONAL DE SALĂ- BACĂU- LOCUL 2, LUNGIME FETE, PRIN RADU
LAURA, CU O PERFORMANŢĂ DE 5,47 M.
• OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR :
TETRATLON- LOC 2 – ECHIPE, FAZA JUDEŢEANĂ.
TETRATLON INDIVIDUAL : RADU LAURA – LOC 1, LUNGIME ŞI LOC 1 (60 M)
BUZILĂ COSTIN - LOC 1 (60 M)
MUŞAT DRAGOŞ- LOC 3 (OINĂ)
MUŞAT ALEXANDRU –LOC 3 (60 M)
• REZULTATE ÎNOT, CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR PLOIEŞTI
1. COROMELCEA VICTOR- CLASA AVI A PROF. FLORESCU ADRIAN
-locul III Campionatul Naţional copii 11-13 ani- 50 m bras
-locul II Campionatul Naţional Şcolar copii 12-14 ani 50 m bras
-locul II Campionatul Naţional Scolar copii 12-14 ani 100 m bras
2. ILIE BIANCA- CLASA A VII A PROF. MARIN GRAŢIELA
-loc. III Campionatul National Juniori II fete 14 ani- 50m spate
-5 locuri IV-V Camp National Juniori II
-1 loc I- Camp. National Scolar Copii 12-14 ani- 50 fluture
-1 loc II- Camp. National Scolar 50 m Craul
-1 loc III-Camp. National Scolar 100 m bras
-1 loc III- Camp. Natioanl Scolar 50 m spate
-2 loc I cu stafeta 4x50 m liber
-1 loc II cu stafeta 4x50m mixt
-4 locuri IV-VII
3. STOICA ROBERT CLASA A VIII-A B prof. MARIN GRAŢIELA
-loc. III-Camp. Nat. Juniori II b. 15 ani 50 m spate
-loc III Camp.Nat. Juniori II b 15 ani 4x200m liber
4. MORARU MIHAELA, CLS.a V-a A, profesor Harcan Ioana, Clubul Sportiv Petrolul Ploieşti
Campionatul Naţional
-Loc 2 Stafeta 4x100 m mixt
-loc. 2 stafeta 4x100m liber
-loc 2 stafeta 4x50 m liber
-loc 10 : 100 m spate
Campionatul Naţional de Semifond copii 11-13 ani
-loc 5 400m spate
MUZICĂ ŞI DANS
MINEA ALEXANDRA, cls. a VI-a A
• 2 MENŢIUNI la Concursul internaţional pentru pian din Franţa
• 9 PREMII I la diferite concursuri naţionale de dans
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