
2010.  

      Ultimul studiu realizat 

de specialiştii Institutului 

de Ştiinţe ale Educaţiei 

     “ȘCOLI PENTRU UN 
VIITOR VERDE” este un 

program educațional și un 

concurs național ce vizează 

realizarea de activități in-
structiv – educative, cu 

scopul de a informa și a 

conștientiza elevii, cadrele 

didactice, părinții și co-

munitățile locale în 
legătură cu problemele 
actuale de ecologie.                                                        
In cadrul acestui program 
vor participa peste 2000 de 
şcoli, Liceul Teoretic Peri-
am numărându-se printre 
ele. Echipele participante 
sunt nevoite să desfăşoare  
câte un proiect în fiecare 
lună.”Echipa verde” a şco-
lii noastre a început deja 

activitatea. A fost creat 
colţul verde unde cei in-
teresaţi se vor putea infor-
ma cu privire la pro-
blemele de ecologie şi un-
de vor fi ataşate noutăţile 
din cadrul concursului.S-a 
trecut apoi la “colectarea 
selective a deşeurilor” fiind 
amplasate în incinta şcolii 
trei tomberoane ecologice 
pentru fiecare tip de mate-
rial: hârtie, PET-uri şi 
deşeuri de aluminiu tip 
doză. În luna martie a fost 
amenajat spaţiul verde din 
cadrul şcolii noastre, un alt 
program din cadrul proiec-
tului. 

   Evaluarea va avea loc în 
perioada 15 iunie-15 iulie  

Liceul Teoretic Periam- Şcoală pentru un viitor verde! 

          Violenţa şcolară cauzată de televiziune 

pune în evidenţă următorul as-

pect: 

- în 90,8% din şcolile generale 

ale României se manifestă vio-

lenţa între elevi, în 38% elevii 

fiind violenţi faţă de profesori, 

în 26,8% cazuri profesorii fiind 

violenţi faţă de elevi.Comform 

datelor furnizate de CAN, peste 

70% din elevi urmaresc emisi-

unile TV cel putin trei ore pe 

zi.Iar 34% dintre cei chestionaţi 

au declarat că scenele văzute îi 

îngrozesc şi le induc senti-

mente de nesiguranţă. Pentru a 

combate această cultură domi-

nată de violenţă, ar trebui să 

conştientizăm dimensiunile 

fenomenului şi efectele sale 

negative asupra comportamen-

tului copiilor(evident alaturi 

de alte cauze)            

Revista  clasei a VII a A                                                Liceului Teoretic Periam 

                                                                               01.06.2010 Anul 1.Nr 2 

          Cu  ochii  în 4  

 

 Cum să protejăm mediul 

înconjurător 

 Primul CD de muzică 

înregistrat de elevii şcolii 

noastre 

 Minte sănătoasă în corp 

sănătos 

 Creaţii poetice dintre cele 

mai bune 

Cuprins: 

“Şcoli verzi” 1 

Combaterea vio- 1 

Micii muzicieni 2 

Muzica & Film 3 

Activităţi sportive 3 

Creaţii ale elevilor 4 

1 iunie-Ziua copilului! 4 

Caption describing 

picture or graphic. 



    Concursul Cangurul Lingvist este un proiect menit sa promoveze,prin intermediul concur-

surilor scolare studiul si utilizarea limbilor moderne: franceza,engleza,germana si spaniola.Acesta 

a fost extins la nivel international.Ca si până acum, şi anul acesta concursul amintit mai sus s-a 

desfăşurat şi în cadrul Liceului Teoretic Periam. La Cangurul lingvist Engleză-Germană elevii au 

fost punctaţi astfel : 

                 Măntăilă Bogdan: 98 puncte                  Galea Marius: 83 puncte 

                 Tărău Andrada: 93 puncte                     Vieru Miriana: 81 puncte 

                  Rosoca Bianca: 87 puncte           

 

 

             Ştiaţi că micii noştri muzicieni au scos un CD? 

Lansarea va avea loc în 3.06.2010, ora 18, la Căminul Cultural Periam. 

                       Francophonie             

     O zi mai târziu, pe 

23.03.2010 a avut loc la 

Liceul Pedagogic  Carmen 

Silva din Timişoara sesi-

unea judeţeană a aceleiaşi 

teme. La categoria 

gimnaziu  au participat 

elevele: Tărău Andrada şi 

Dobricean Emanuela  din 

clasa a VII-a A şi a VII-a 

B, coordonate de doamna 

prof. Avramov Ana. În 

urma unei prestaţii foarte 

bune, echipa şcolii noastre 

a ajuns până pe locul trei 

acumulând un total de 27 

de puncte. 

   În data de 22.03.2010  

elevii din clasele de 

gimnaziu ale Liceului Te-

oretic Periam, au participat 

la concursul de limba 

franceză: La Francofonie. 

În cadrul concursului au 

fost realizate desene, au 

fost împărţite chestionare 

cu întrebări privind acest 

eveniment. 

“To catch the reader's attention, place an 

interesting sentence or quote from the story here.” 
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           Cangurul 



         
    Grupul vocal  Intermezzo 
condus de domnul profesor 
de muzică al Liceului 
Teoretic Periam, Gheorghe 
Macovei, a realizat cu 
sprijinul diriginţilor claselor 
a V-a, un album muzical cu 
titlul Glasul Florilor care 
cuprinde cântece pentru 
copii. Grupul este constituit 
din elevii:  Bara Arabela, 
Geană Larisa Antonia, Toiu 
Paula Maria, Costici Sindy 
Alexandra, Pintea 
Alexandra din clasa a V-a 
A şi elevii  Iosim Dara 

Dragana, Szofran Tania, 
Ispas Ana-Maria din clasa a 
V-a B. Suportul tehnic:  
elevul Praţa Radu din clasa 
a X-U. 
         Proiectul cultural, 
Parteneriat pentru educaţie 
incluzivă, conceput de 
doamna director Bucşe 
Adriana,  a fost cofinanţat 
de  Consiliul Judeţean 
Timiş din Agenda Culturală 
a Consiliului Judeţean 
Timiş 2010. 
          Înregistrarile au avut 
loc la Centrul de 
Documentare si Informare 
al Liceului Teoretic Periam. 

          Lansarea va vea loc joi, 3 
iunie 2010, orele 18, la Caminul 
Cultural Periam, in cadrul 
spectacolului Miss Copilaria. 
          La lansare CD-urile se vor 
distribui gratuit!!! 
          Aşteptăm cu nerabdare un 
nou album care, dupa spusele d-lui 
profesor, va cuprinde colinde. 
          
     Felicitări elevilor nostri si 
domnului profesor Gheorghe 
Macovei si mult succes in 
continuare! 

SEVERIN,MEHEDINŢI şi nu în ul-
timul rând TIMIŞ.Echipa noastră de 
handbal a jucat cu echipa judeţului Ar-
ad care a învins-o cu scorul de 17-8, 
apoi întâlnind echipa 
judeţului Hunedoara pe care am învins-
o cu scorul de 24-8. Echipa de handbal 
a Liceului Periam a jucat finala mare, 
în care a întâlnit formaţia judeţului Me-
hedinţi unde echipa noastră a fost 
învinsă cu scorul de 17-16. În cele din 
urmă la finalul meciului echipa noastră 
a primit titlul de vicecampioană de 
zonă, de FAIR-PLAY şi nu în ultimul 

   Echipa de handbal a Liceului Te-
oretic Periam a susţinut pe data 
de 12.03.2010 faza judeţeană de 
handbal gimnaziu,unde s-au întâlnit 
şase echipe. Prima echipă clasată, din 
faza judeţeană a fost chiar echipa de 
handbal a Liceului Teoretic Peri-
am,permiţându-i să mearga la turneul 
final de zonă la Drobeta Turnu Sev-
erin. Această fază s-a desfăşurat in 
data de 26-28.03.2010. Acolo au par-
ticipat şase judeţe din zona de vest a 
României: ALBA, HUNEDOARA, 
ARAD, CARAŞ-

rând titlul de golgeter acordândui-se 
elevei POP FLORICA din clasa  a VIII
-A. 
Echipa de fete a Liceului Teoretic Peri-
am la handbal 2010: Pop Florica, Ivan 
Alexandra, Peliciu Diana,  
Grigoroşcuţă Naomi, Belinar 
 Elena, Cosmulescu Daniela, Cioica 
Cristina,Taubner Iosefina. 
      Echipa a fost antrenată  de domnul 
prof.Timoce Silviu. 

            Parteneriat pentru educaţie incluzivă          

Inside Story Headline 

                                  Activităti sportive 

finala. În finală a jucat 

PERIAM - PESAC urmând 

să câştige Periam cu scorul 

de 1-0. 

Parcursul echipei în grupe: 

PERIAM - SÂMPETRU 

MARE(2-0); VARIAŞ - 

PERIAM (1-1); PERIAM - 

GELU(2-0). Golgeterul 

echipei fiind Peliciu Luci-

an din clasa a VIII- a A. 

Echipa a fost antrenată de 

prof. TIMOCE SILVIU. 

Jucătorii au fost: Lazăr 

Cristian, Zubaşcu Paul, 

Mateş Florin, Măntăilă 

Bogdan, Neisser Adrian, 

Vöröş Sergiu, Torok 

Alexandru şi Peliciu 

Lucian. 

   Joi 18 februarie 2010, a 

avut loc competiţia la 

fotbal faza intercomunală 

la ciclul gimnazial. Au par-

ticipat şapte echipe, s-au 

format două grupe. Grupa 

A : PERIAM, VARIAŞ, 

GELU, SÂMPETRU 

MARE şi Grupa B: IGRIŞ, 

PESAC, DUDEŞTII NOI. 

Doar primele echipe din 

fiecare grupă mergeau mai 

departe, urmând să joace 

“To catch the reader's attention, place an 

interesting sentence or quote from the story here.” 
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Proiectul cultural,  



Măntăilă Bogdan,Tarau 

Andrada,Valcea Bianca,Vieru 

Miriana, Galea Marius,Neisser 

Adrian, Avram Denis,Voros Sergiu. 

Uşvat Viorica 

Cărmăzan Andrei 

 

  De ce? 
                   de Iosim Dara 

 
De ce stai tu mohorâtă? 
Ascultă natura cum cântă. 
De ce cerul fierbinte şi gol 
Mă ia-n braţe încet, domol? 
 
De ce pe-o scăriţă de lumină 
Aştepţi razele să vină? 
De ce soarele zâmbeşte 
Şi iarna ne părăseşte? 
 
De ce plâng copacii toţi? 
Chiar şi eu de două nopţi! 
De ce suflete-ngheţate 
La pământ se află toate? 
 
De ce un fior te-a cuprins 
Şi-o boare de vânt te-a stins? 
De ce ploaia, zăpada şi-au dat mâna 
Şi eu tot întreb întruna? 
 
De ce? 

Redacţia: 

aprilie,  în Indonezia pe 8 iunie, în Sin-
gapore pe 1 octombrie, iar în Congo pe 
25 decembrie. O situaţie chiar ciudată 
se intalneşte în Germania, unde Ziua 
Copilului se sărbătoreşte pe data de 1 
iunie în jumătatea de Est, iar în partea 
de Vest ziua este sărbătorită pe 20 sep-
tembrie. UNICEF (Fondul Naţiunilor 
Unite pentru Copii), înfiinţat în 1946, a 
stabilit o altă dată pentru sărbătorirea 
Zilei Copilului: 20 noiembrie. 
 
Ziua Copilului, această zi de sărbătoare 
a celor mici este, de obicei, sărbătorită 
cu petreceri, diverse, 
acţiuni dedicate copiilor, reuniuni în 
aer liber ale familiilor, programe TV 
cu emisiuni dedicate micuţilor. 

Pentru toţi oamenii, chiar dacă au sau 
chiar dacă nu au copii: 
Un secret: Copilul este bogaţia omului 
sărac. 
 

    Ziua Internaţională a Copilului, 1 
Iunie, a intrat în istorie ca având în-
ceputurile în anul 1925, an în care la 
Geneva s-a ţinut Conferinţa Mondială 
pentru bunăstarea copiilor, iar în Chi-
na în acea zi de 1 iunie s-a sărbătorit 
Festivalul Dragonului, sărbatoare 
străveche, ce marchează în China în-
ceputul verii, festival organizat de 
către consulul Chinei la San Frascis-
co, pentru copii chinezi orfani. 
 
Nu se ştie de ce a fost aleasa data de 1 
iunie, se spune că a fost o simplă co-
incidenţă, dar de atunci ziua de 1 Iu-
nie a rămas ca fiind considerată Ziua 
Internatională a Copiilor de peste tot 
din lume. De fapt, nu chiar peste tot în 
lume, căci unele ţări, sărbătoresc Ziua 
Copilului la alte date din an, astfel, în 
India se sărbătoreşte pe 14 Noiembrie, 
în Japonia şi Coreea de Sud  pe 5 Mai, 
în Hong Kong pe 4 aprilie, în Turcia 
pe 23 aprilie, în Mexic pe 30 

Un sfat: Păstrează pentru totdeuna în 
suflet copilul din tine; astfel, nu va fi 
niciodată prea târziu să ai parte de o 
copilărie fericită. 
Un alt sfat: Să nu uiţi niciodată de 
leapşă, de-a v-aţi ascunselea, şo-
tronul  sau de omul negru, de 
genunchii mai mereu juliţi şi de 
hainele murdare de la joacă… Să nu 
uiţi de tine… 
 
  La mulţi ani tuturor copiilor şi 

deasemenea tuturor părinţilor! Să vă 

bucuraţi de copiii voştri frumoşi şi 

sănătoşi! 

                           1 iunie- Ziua Copilului 

  Destinul scriitorului-  

arc peste timp 
 

      Sâmbătă, 22 mai, 2010 s-a 

desfăşurat la Timişoara, Concursul 

Naţional de Creaţie şi Interpretare- 

Nicolae Labiş-Ecouri 

contemporane. Printre invitaţii de 

onoare a fost prezentă şi prof. 

Maria Labiş, scriitor şi sora 

poetului. Eleva noastră, Iosim Dara,  

din clasa a V-a B, care s-a clasat la 

faza judeţeană pe  locul III, a 

obţinut la faza naţională, menţiune 

cu poezia  Amintiri. 

Felicitări Darei  cu care ne mândrim 

şi mult succes şi în continuare!

Eleva a fost pregătită de d-na prof. 

Uşvat Viorica. 

Profesori coordonatori: 


