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După o tăcere de câţiva ani, un grup inimos de elevi, profesori şi 

învăţători şi-au unit forţele şi încearcă să reînvie  flacăra scrisului. 

 Şcoala a fost mereu şantierul prielnic în care s-au format tinere talente. 

Revistele anterioare cultivau aptitudini şi talente în sfera căutărilor creatoare.  

O primă   serie a revistei a apărut între anii 1967 - 1968, pentru ca apoi 

să fie reînfiinţată şi publicată între 1993 şi 1996 sub titlul "RECREAŢIA 

MARE". Revista a avut ca profesor coordonator pe domnul profesor de limba 

română Pop Ioan. Alte apariţii au avut loc între anii 1996 - 2003 sub titlul 

"OBSERVATOR" profesor coordonator fiind regretata doamnă profesor 

Maria Şişca, iar în anul şcolar 1999-2000 doamna profesor Domnica Popovici 

a scos o revistă a clasei a VIII-a E intitulată "EVOLUŢIE". 

Revista "GENERAŢIA UNU ŞI UNU", coordonată de profesor Delia 

Butiri, se adresează atât elevilor cât şi corpului didactic. Prin ea intenţionăm 

să descoperim şi să cunoaştem talente ascunse, dar şi alte lucruri minunate 

din diverse domenii de activitate. 

   Vă aşteptăm pe toţi, profesori şi elevi, să fiţi alături de noi, în noua 

ascensiune a scrisului! 

                                      

 

     

   

                                     ECHIPA DE REDACTARE. 

 

                                             COORDONATOR: PROF. DELIA BUTIRI 
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 -  ORADEA 

 
Pe strada Moldovei, la numărul 55, se înalţă frumoasă şi impunătoare şcoala Gimnazială 

Nr.11 Oradea. Cei mai în vârstă locuitori ai cartierului Rogerius îşi amintesc, probabil, că ea nu a 

arătat întotdeauna aşa, chiar şi numele ei fiind la început „Şcoala elementară numărul 8”. 

Înfiinţată după Reforma agrară din 1924, şcoala îşi începe activitatea în anul 1930, pentru 

o perioadă de 10 ani funcţionând pe strada Zimbrului, în vechiul cartier CFR, având doar doi 

învăţători care trudeau în două săli de clasă modeste.  

Reforma Învăţământului din anul 1948 a însemnat începutul modernizării, dar şi 

schimbarea numelui în „Şcoala elementară numărul 14”. 

Cu timpul, spaţiul a devenit insuficient, deoarece cartierul se extinsese şi populaţia era în 

creştere, de aceea s-a construit un corp de clădiri având opt săli de clasă, un laborator şi o sală de 

gimnastică, noua imagine atrăgând în 1969 şi schimbarea numelui în „Şcoala de opt ani numărul 

11”.  

        In anul 1979 s-a construit un al doilea corp de clădire, căruia i se va adăuga cel de-al 

treilea în 1991. 

        Azi, Şcoala Gimnazială Nr.11- Oradea oferă elevilor nu doar confortul de a studia cât mai 

aproape de casă, ci şi condiţiile unei adevărate instituţii modene. 

        Biblioteca şcolii are un număr impresionant de volume, ambientul plăcut al sălii de 

lectură contribuind la atragerea elevilor spre a studia timp îndelungat într-un spaţiu cald şi 

primitor. De asemenea este şi locul de întâlnire a cerchiştilor care participă la Cercul de lectură – 

Călător în galaxia lecturii şi a altor elevi care desfăşoară diferite activităţi extracurriculare. 

        In cadrul Cercului de pictură, elevii talentaţi realizează adevărate bijuterii, un joc de 

culori care îţi încântă ochiul şi sufletul. 

        Informatica, mica regină a timpului nostru, punctul de atracţie pentru adolescenţii de azi, 

este prezentă nu numai într-un modern Cabinet de informatică, ci şi printr-un Cabinet AEL şi o 

Sală multimedia, dotată cu o Tablă Smart.  

        Laboratoarele de chimie, fizică şi biologie au o aparatură modernă, elevii putând 

desfăşura  numeroase activităţi practice sau experimente. 

        Cabinetul de consiliere educaţională oferă „ servicii” de logopedie şi psihologie, 

activitatea desfăşurată de psihologul şcolii ajutând şi la integrarea elevilor cu CES. 

        Cabinetul Comenius demonstrează că integrarea europeană e o realitate la care şcoala 

noastră este părtaşă. 

        Nu în ultimul rând funcţionarea alternativei educaţionale Freinet, atrage an de an un 

număr mare de elevi. 

        Ne mândrim cu o şcoala modernă, dar nu trebuie să-i uităm pe oamenii care îi sporesc 

valoarea, cele peste  60 de cadre didactice existente în prezent, precum şi cei peste 900 de elevi. 

        Participarea la numeroase concursuri naţionale şi olimpiade a adus numeroase premii 

elevilor şcolii atât la faza judeţeană, cât şi la cea naţională. 

        Aşadar, numeroasele activităţi umanitare, concursuri, programul „Şcoală după şcoală“, 

cadre didactice bine pregătite şi cu o înaltă ţinută morală, sunt suficiente motive să fii mândru că 

ai studiat, studiezi sau urmează să devii elev al ŞCOLII GIMNAZIALE  NR. 11, ORADEA. 

                                                                 

Profesor, Şaitoş Alina Loredana 
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Din creaţiile elevilor 
 

 

Prietenia 

                                                  Naghi Ştefania-cls. a VII-a C 
                                                                   Prof. Delia Butiri 

 

Prietenia ... flacără nepieritoare ... vis desăvârşit ... dragostea, bucuria, 

izbânzile şi înfrângerea gândului de înţelegere, răbdarea şi bogăţia sufletului. 

         Prietenia este simbolul libertăţii. Vis şi armonie, curgere nestinsă în fântâni. 

E o forma de patrundere misterioasă în legile vieţii şi ale viitorului. 

Prietenia este o clipă, clipa în care macii se umplu cu boabe de rouă, clipa dintre 

doua fulgere sau două ţipete ale cocorilor. 

        Cea mai bună prietenă a fost considerată leac pentru suflet, mângâiere în 

ceasuri amare. Tezaur de simţire şi gândire, prietenia are frumuseţe, bogăţie şi ne 

asigură hrana spirituală, aşa cum câmpia, prin roadele ei, asigură hrana omului. 
 

      

Prima întâlnire cu casa bunicilor 

                                                  Naghi Ştefania-cls. a VII-a C 
 

          Nimic nu părea schimbat... A rămas exact cum îmi aminteam eu. O casă 

încăpătoare, rece şi întunecată ... Nimic nu părea a da un semn bun că această 

vizită va fi placută. 

         Aveam doar patru ani când părinţii mei m-au trimis în vizită la bunicii mei 

pentru o săptămână. 

         După ce mi-am luat ramas bun de la părinţi, am rămas în living, în timp ce 

bunicii mei erau afară, luându-şi şi ei rămas bun de la părinţii mei. Îmi era frică de 

oamenii bătrâni cu pielea strânsă, părul alb ca nins şi statura mică. 

         Se făcuse întuneric afară. Împreună cu bunicii luam cina. Nimic din ce era pe 

masă nu îmi facea poftă. Cu stomacul gol, şi plină de frică am luat-o de mână pe 

bunica, care m-a condus până în camera unde trebuia să dorm eu. In prima noapte 

în casa bunicilor nu am putut să dorm de spaima care se afla în sufletul meu. Toată 

noaptea m-am gândit numai să treacă cât mai repede săptămâna care îmi stătea în 

faţă. 

         Dimineaţa eram obosită şi flămândă.Trebuia să mănânc ceva, pentru că ştiam 

că bunicul mă va duce în pădure cu el. Toata ziua am fost retrasă şi fricoasă. Aşa a 

trecut toată săptămâna, însă în ultima zi am fost plăcut suprinsă. Am mâncat 

mancare exact cum o facea mama mea, bunicul s-a jucat jocurile pe care le jucam 

împreuna cu tata, iar in acea noapte am dormit cum nu am mai dormit nici în 

propriul pat. Aproape că îmi părea rău când m-au luat părinţii ca să plecăm spre 

casă. Era primul pas spre siguranţa că următoarea vizită la bunici va fi minunată.  
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Importanţa educaţiei 
 

Într-o zi frumoasă de toamnă, când ultimul puf al soarelui împrăştia fericire 

pe pământ şi vântul sufla domol covorul colorat de frunze, stăteam de vorbă cu 

mama mea. 

I-am povestit despre o  intâmplare nefericită a doi copii care proveneau 

dintr-o familie săracă.  

Părinţii lor nu au loc de muncă deoarece nu au frecventat şcoala când au fost 

mici. Mihai şi Elena sunt nevoiţi să muncească cot la cot cu părinţii. Ei nu merg la 

şcoală pentru că tatăl şi mama lor nu consideră educaţia un lucru folositor şi 

important.  

Într-o zi la uşa casei lor bate un agent din partea statului. După ce este primit 

înăuntru, el spune familiei motivul prezenţei sale. A fost informat că Mihai şi 

Elena nu se bucurau de o educaţie de calitate, deoarece nu merg la şcoală. Parinţii 

ii explică agentului că nu au posibilitatea de a trimite copiii la şcoală şi că ei sunt 

fericiţi acasă.  

Omul statului îi informează că de mâine copiii trebuie să plece la şcoală. 

Ştiind situaţia lor materială acesta le dăruieşte îmbrăcăminte, alimente şi 

rechizite. 

Părinţii acceptă cu greu ideea, dar a doua zi noii învăţăcei păşesc pragul 

şcolii. La inceput au fost timizi şi emoţionaţi, dar colegii lor i-au primit cu multă 

căldură, la fel ca şi doamna învăţătoare. 

Surioara şi frăţiorul au fost foarte încântaţi de şcoală şi abia aşteptau ziua 

următoare pentru a-şi întâlni colegii. Ei au povestit acasă ce frumos este la şcoală. 

După acomodare ei au fost premianţi pe tot parcursul şcolii, al liceului şi al 

facultăţii.  

Astăzi sunt doctori de renume, iar părinţii lor se mândresc cu ei. 

 

“Cartea este izvor de învăţătură”. 

 

 

SIMOC MARIA ALEXIA 

        Prof. Delia Butiri 

           Clasa a V-a C 
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Cartea magică 

                                                                                          Gaceu Edwin Clasa a VIII -a C                                                                                                       

        

        Prof. Şaitoş Alina                                                             
                              

Citeşte, citeşte, citeşte, 

                  Mai mereu i se şopteşte. 

                 -  De ce să citesc mereu? 

                  Voi nu ştiţi cât e de greu? 

  

Nu am timp, mă joc acum; 

Doar nu pot citi pe drum! 

Ia lăsaţi-mă în pace, 

Ţipă el şi apoi tace. 

  

                   Părinţii sunt trişti şi vor 

                   Să-i explice că-i uşor. 

                   De-ar citi chiar şi-o poveste 

                   Ar fi cea mai bună veste. 

  

Bunicul îl ia deoparte 

Să-i ofere-n dar o carte. 

Iată că de-aniversare 

Cartea vine c-o urare: 

  

                   S-o citeşti cu drag, căci ea, 

                    A fost preferat mea. 

                     Dacă o deschizi puţin 

                     Cerul tău va fi senin! 

  

Copilul din greu oftează 

Fiindcă ştie ce urmează: 

Îl vor întreba cu toţii 

Cum mai stă treaba cu hoţii. 

  

                        Se codeşte el puţin, 

                        Dar îşi spune din senin: 

                        Parcă nu-i aşa de groasă, 

                        Iar coperta e frumoasă. 

  

Două ore au trecut 

Şi copilul a crezut 

Că Ali-Baba şi hoţii 

Au fost lângă el cu toţii! 

 

                          Şi-uite aşa a început! 

                          Deşi nu s-ar fi crezut... 

                          Băiatul a reuşit 

                          Să se-apuce de citit! 
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CU EI NE MÂNDRIM! 
 

                                       ALEXA TABITA  CLS.a VII-a C 

 

        Faza naţională a olimpiadei de fizică a fost pentru mine o experienţă nouă, 

care mi-a lărgit orizonturile. A trebuit să mă pregatesc intens, să descopar multe 

din secretele fizicii.   Probele au fost pline de emoţie, deoarece am concurat cu cei 

mai buni elevi din ţară. 

      În  timpul liber  am avut ocazia să întâlnesc persoane noi şi să văd  locuri pe 

care nu am avut ocazia să le vizitez. 

      M-a   impresionat  Experimentariul din Timisoara, un centru unde fizica 

poate fi studiată pe viu. Acolo am văzut experimente din domeniul opticii şi 

mecanicii şi  m-am împrietenit cu ceilalţi concurenţi. 

      Îi mulţumesc doamnei profesoare Magareta Markovitz  care m-a pregatit. 

 
 

              
 

 

HERLAŞ GEORGE, CLS.a VIII-a C. 

A participat la OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, faza 

naţională, obţinând menţiune. 

                                                     Prof. Şaitoş Alina 
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Bună, eu sunt Popa Daria, din cls. A VII-a C  şi mi-aş dori să pot administra un 

articol despre fotografie în revista şcolii.  

Îmi place să fac poze lucrurilor din mediul înconjurător. Administrez un cont de 

Instagram unde postez tot ce fotografiez sub forma unui blog de fotografie.  
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Mă numesc Mihnea, am 13 ani şi sunt în clasa a VII-a C. Fac poze de ceva 

timp şi acum am început să le public. Îmi place fotografia! 

 

                
 

                     Natură şi civilizaţie                     Aşteptând trenul 

 

                           

  

                                               

 

 

 

 

 

 

Parfum de vară….     Vânt... 

 
SPORTUL ŞI BENEFICIILE LUI 

 

Mă numesc Patricia Goina, am 11 ani şi sunt elevă în clasa a-5-

a C. Când aveam şapte ani, mi-am dorit foarte mult să învăţ să joc tenis 

de câmp. Părinţii mi-au îndeplinit această dorinţă şi astfel, într-o luni de 

la ora 15 am păşit pe zgura terenului de tenis pentru prima oră de 

antrenament cu Domnul Matache Nicolae. De atunci, am mers de două 

ori pe săptămână la teren. La început, eram în grupă cu încă trei copii 

de vârsta mea. Apoi am făcut antrenament doar cu antrenorul.  

În toamna anului 2013 m-am transferat la antrenorii Surzu 

Bogdan şi Dărăban Andrei. Sub îndrumarea lor în martie 2014 am 

început să joc primele turnee de Tenis 10. Pe parcursul unui an, până în aprilie 2015 am câştigat 

9 turnee şi am jucat 3 finale. În decembrie 2014 am fost invitată la Bucureşti la Turneul 

Campionilor. De când am ajuns acolo şi am simţit acea atmosferă, mi-am dorit să joc cât mai 

mult, să muncesc ca să am rezultate tot mai bune. 

 Din primăvara anului 2015 am început să joc meciuri la turnee organizate de către 

Federaţia Română de Tenis, fiind legitimată la Clubul Sportiv Sănătatea Oradea. De atunci şi 

până în prezent am câştigat 6 turnee pentru categoria 12 ani (desfăşurate în diferite oraşe), am 

jucat 5 finale şi mai multe semifinale. Acum fac antrenamente zilnic şi pregătire fizică de două 

ori pe săptămână încercând, bineînţeles, să nu neglijez nici o clipă şcoala. Îmi doresc să 

progresez cât mai mult şi să ajung printre cele mai bune jucătoare din tară.  

Nu pot să nu le mulţumesc mamei, bunicilor şi unchilor mei pentru că mă sprijină şi sunt 

mereu alături de mine. 
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AM ÎNVĂŢAT SĂ RECICLĂM 
  

                                                                                                                    CLS.a IV-a A  

Prof.Gabriela Osvald 

 

 

Cutia de lapte și suc se ,,mută” în containerul galben. 
  

 

Dorim să devenim adulți responsabili de viitorul  nostru,  

să ne implicăm pe termen lung în acțiuni de protejare 

a mediului și să utilizăm resursele în mod sustenabil. 

 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primim informații esenţiale privind  

 colectarea separată 

 reciclarea deșeurilor de 

ambalaje 
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Orice om  normal, dezvoltat psihic, este capabil să-şi susţină un punct de vedere atunci 

când discută cu semenii săi. Aşadar, are opinii. 

De ce au oamenii opinii diferite? Pentru că sunt diferiţi, situaţiile în care ei se află diferă, 

au interese diferite, educaţia lor este diferită. 

Pentru că părinţii, colegii de clasă, prietenii, personajele din cărţile îndrăgite, cu care ne 

identificăm, ne influenţează opiniile; este firesc ca într-o discuţie, indiferent dacă vrem sau nu, 

divergenţele de opinii, gusturi, comportamente să existe. 

Prin urmare, nu-i putem convinge pe alţii să gândească la fel ca noi, deoarece motivele şi 

influenţele lor sunt diferite. 

Dacă ne cunoaştem dreptul la opinie, trebuie să recunoaştem şi celorlalţi acest drept, 

adică să fim toleranţi. Această atitudine presupune asumarea unor obligaţii: 

 de  a asculta cu răbdare, chiar şi atunci când nu suntem de acord, opiniile celorlalţi, 

precum şi argumentele cu care le susţin; 

 de a renunţa la prejudecata că cei care nu gândesc la fel ca noi sunt duşmanii noştri; 

 să acceptam faptul că, înţelegându-i pe ceilalţi, ne vom înţelege mai bine pe noi înşine; 

 

Această atitudine începe, desigur, cu cei ce ne sunt aproape, cei dragi nouă, cei cu care 

comunicăm direct: părinţii, fraţii, colegii de şcoală, profesorii, prietenii, vecinii, etc. Astfel, doar 

exersând-o, putem spera să o extindem şi în relaţiile cu concitadinii, conaţionalii noştri şi, de ce 

nu, cu oamenii care aparţin altor culturi şi popoare, în calitate de cetăţeni ai Uniunii Europene. 

   

 
 

„Într-o zi, un lup nefericit de atâta singurătate, s-a gândit că ar fi mai plăcut să-şi petreacă 

viaţa alături de cineva. Pentru că pe o rază de 100 km nu există nicio lupoaică s-a hotărât să se 

deghizeze în om şi să caute o femeie. Aşa inteligent cum era şi cu figura lui atât de hazlie, o va 

găsi cu siguranţă. Aşa s-a şi întâmplat! Însă traiul în doi i s-a părut insuportabil. 

 Îl irita faptul că trebuia să mănânce împreună, să doarmă în acelaşi pat, să-şi împartă tot 

timpul cu tânăra femeie. Astfel, ca să o determine să-l părăsească s-a hotărât să o sperie şi s-a 

prefăcut că vrea să o mănânce, însă tânăra nu s-a lăsat intimidată. Disperat, lupul a părăsit-o. Dar 

el se obişnuise  cu viaţa în doi şi, în momentul în care a rămas singur, dorul de soţie a început să 

îl chinuie. 

 Lupul se frământa: ”Ce e mai bine să aleg? Să fiu liber, singur pe lume, sau să fiu obligat 

să fac anumite lucruri şi să trăiesc alături de cineva?” 

 El a ezitat zile după zile, săptămâni, luni şi chiar ani. Într-un final, a revenit la soţia sa. De 

atunci cei doi au rămas împreună.” 

 Să înţelegem din această poveste că omul este liber doar în singurătate; intrând în relaţie 

cu semenii săi, omul îşi pierde sau îşi diminuează libertatea. Cu alte cuvinte, sacrificarea 

libertăţii este preţul renunţării la singurătate. 

 De asemenea, omul este liber doar atunci când este şi responsabil, când şi-a asumat 

constrângerile vieţii, precum şi-a asumat Sisif „stânca” lui. 

 

                                                                               Prof : Faur Marcela  
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TEHNICI FREINET 
JURNALUL CLASEI A VI-A B FREINET 

LUNI, 7 APRILIE 2014 

 

 
 
      
                                                           
 
                                                  
    

                                                         

  
 „Láttam a kicsik arcán a felfedezés örömét. 

Mind meglepődtek, amikor nekik is 

sikerültek a kisérletek. Számukra 

élménydús volt ez a nap, akárcsak nekünk.”  

Adél 

“Jól  éreztem magam, mert szeretek 

kisérletezni és öröm volt a kicsik arcán a 

boldogságot látni”  

Ludász Norbi 

 

 

 

ÎNTÂLNIREA 
DE DIMINEAŢĂ 
 

CORESPONDENŢA 
ŞCOLARĂ 

 

ATELIER ŞTIINŢIFIC 
 

“Suntem o clasă 

formată din 8 fete şi 8 

băieţi. Ne place să 

dansăm, să jucăm 

fotbal. Suntem 

sociabili. Ne place să 

lucrăm în echipă. ” 

“A 6 A-sok örömmel fogadtak, 

nagyon kedvesek voltak. 

Kiváncsian olvasták a 

leveleinket.”    Bégányi Gabika 

 

„A 6 A-sok nagyon jó fejek.”   

Glück-Dombi Edi 

ROLI 

TI

MI 

MAR

K 

KRISZT

A 

B. 

NORB

I 

TIBI, A 

CSÉKÁ 

DIRIGINTE: 

 PROF. MOLNAR 

EVA 
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