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Dragi prieteni,

Se apropie sărbătorile de iarnă, totul este încărcat de magie și bucurie. În 
această atmosferă de basm, ne pregătim de încheierea primului semestru încărcat de 
evenimente frumoase, concursuri școlare și rezultate deosebite.  Și ce alt moment 
este mai potrivit pentru o retrospectivă a celor mai importante realizări OGIS, decât 
venirea Crăciunului, când toată lumea dorește să îl impresioneze pe Moș Crăciun? 

Debutul anului școlar a înseamnat în primul rând întâmpinarea bobocilor de 
clasa I. Începând cu toamna aceasta, Olga Gudynn Int’l School are trei clase de 
bobocei: elevii clasei I Curriculum Național, elevii clasei I Curriculum Britanic  și 
bobocii de la Gimnaziu. Festivitatea de deschidere a coincis cu inaugurarea Plăcii 
Cambridge care atestă Acreditarea Cambridge și declararea școlii noastre - Centru 
de Pregătire și Examinare Cambridge. Echipei noastre i s-au alăturat noi membri 
dedicați, vorbitori nativi de limba engleză, din Marea Britanie și SUA.

După o vară plină de muncă și efort din partea tuturor, Campusul OGIS s-a 
extins, copiii bucurându-se acum de activități recreative desfășurate pe două terenuri 
de joacă. Piesa de rezistență este terenul numit Indian Village, un orășel  în miniatură, 
cu trecere de pietoni și căsuțe, unde copiii pot învăța, prin joc, cele mai importante 
reguli dintr-o societate.

Echipa noastră este tare mândră de rezultatele minunate obținute de copii 
la concursurile SMART, PITICOT, EVALUARE ÎN EDUCAȚIE, ARHIMEDE ȘI 
CANGURUL LINGVIST.

Vă doresc tuturor Sărbători Fericite și un An Nou fericit!

Președinte,
Olga Gudynn
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STUDENT COUNCIL 
              Cătălina Ionescu,
              Director Adjunct

Și în acest an școlar, elevii OGIS au ales prin vot  Consiliul elevilor (Student 
Council), format din 11 membri.

Membrii Student Council aduc sugestii și informații pentru a îmbunătăți 
activitățile școlii, se asigură că sunt respectate Regulile de aur, reprezintă școala cu 
prilejul unor evenimente etc.

La finalul acestui semestru, în cadrul Student Council vor fi aleși Head Boy 
și Head Girl, doi elevi care se evidențiază prin rezultate excelente la învățătură, 
implicare activă în proiectele școlii, punctualitate, seriozitate și comportament 
deosebit, fiind un model de conduită pentru colegi.

Întreaga echipă Student Council reprezintă vocea elevilor în școală, sprijinită și 
întărită de cadrele didactice coordonatoare.

Le urăm mult succes în activitatea ce o vor desfășura în acest an școlar!



CERC PEDAGOGIC
                  Lucia Șerban,
        Director Educațional

Ca parte a procesului de perfecționare continuă a cadrelor didactice din Olga 
Gudynn Int’l School, miercuri 7 decembrie 2011, s-a desfășurat Cercul Pedagogic cu 
tema Stadiul atingerii obiectivelor din foaia de parcurs, specialitatea istorie-geografie, în 
care colectivul clasei a V-a, coordonat de doamna profesoară Aida Panait a susținut 
o lecție demonstrativă la care au fost invitați inspectori din MECTS și Inspectoratul 
Școlar al Județului Ilfov, profesori de specialitate și metodiști. 

Suntem foarte mândri de elevii noștri care s-au prezentat excelent, 
impresionându-i pe invitați cu vastele lor cunoștințe. La finalul activității metodice, 
într-un interviu acordat elevilor din Clubul Media, domnul inspector din Minister a 
declarat că este impresionat de Campusul OGIS, de pregătirea copiilor și de căldura 
echipei.

Noutăți
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EDUCAŢIE FIZICĂ
                Tiberius Raicea
                          Prof. Ed. Fizică

 În şcoala noastră sportul este o prioritate, atât pentru dezvoltarea fizică a 
copiilor, cât și pentru evoluția lor cognitivă. Copiii sunt nerăbdători și entuziaști să-și 
probeze agilitatea, forța și priceperea la fiecare oră și competiție sportivă.

Ne plac toate sporturile, dar cel mai bine ne descurcăm la baschet, tenis de 
masă şi fotbal pe care le practicăm mai des la şcoală. Jocurile pe care le folosim sunt 
foarte variate şi ne ajută să ne dezvoltăm armonios corpul, să ne crească rezistența, 
să devenim mai altruişti, fair-play să ne dezvoltăm o atenție distributivă și să fim 
punctuali. Materialele pe care le folosim sunt de asemenea diversificate, oferindu-ne 
posibilitatea să ne dezvoltăm frumos din toate punctele de vedere.

Prin practicarea educației fizice avem în vedere dezvoltarea unor calități moral-
volitive, cum ar fi:

• stăpânirea de sine;
• punctualitatea,
• perseverenţa;
• curajul;
• cinstea;
• corectitudinea.
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SCHOOL EVENTS
             Ana Lungu,

         Relații publice

ȘCOLĂREȘTI LA CĂRTUREȘTI

Elevii Olga Gudynn International 
School au avut bucuria de a petrece 
momente minunate într-un loc inedit, în 
mansarda librăriei Cărtureşti, unde, pentru 
câteva zile, școala noastră a încercat să 
ofere tuturor celor care au călcat pragul 
Librăriei Cărturești, o frântură din 
experiența minunată pe care o trăiesc 
copiii în şcoala Olga Gudynn.

Toți cei care au dorit, au putut 
participa alături de elevii Olga Gudynn 
la Clubul de muzică unde s-au cântat 

melodii minunate în acompaniamentul 
chitarei mânuite de profesorul nostru 

de muzică, domnul Angel Militaru, 
precum și la Atelierele de Creație unde 

s-a pătruns în tainele desenului în cărbune, 
a pastelurilor, acrilicelor și acuarelelor, 

alături de doamna profesoară de artă Anca 
Sârbu. Le mulțumim pe această cale încă 

o dată prietenilor și partenerilor noștri din 
echipa 

Cărturești.
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GIVE A BOOK SAVE A TREE!

 Campania OFERĂ O CARTE, SALVEAZĂ UN COPAC a fost un 
adevărat succes! Cu ocazia aceasta, s-a inaugurat Biblioteca Școlii, copiii 
redescoperindu-şi dragostea pentru cărți și plăcerea de a citi.

 Iubitorii de lectură au dorit să ne împărtășească poveștile lor 
preferate, donând cărți pentru biblioteca OGIS.

 Îi amintim pe cei care au donat cărți și îi felicităm încă o dată pentru 
contribuția adusă fondului de carte:

Clasa I – Bugheanu Ileana, Virjan Darius, Finaru Ines, Iliescu Bogdana, Gioga 
Ianys, Ralea David, Grigorescu Carla, Cretu Octavian, Carp Virgil, Kristou Armine, 
Stumer Eric

Clasa a II-a – Budeanu Tabitha, Denisa Badetoiu, Daria Achim, Berendel 
Jasmine, Berendel Artemis, Berendel Beniamin, Aghajani Aria, Dines Larisa, Andrei 
Opritescu, Stefan Zaharia

Clasa I international – Eliza Ochea, Karina Vasile, 
Rebecca Susan

Clasa a III-a:
Ile Dragoș, Leca Alexia, Manea Matei, Ioan Alexia, 

Trandafir Alexandra
Clasa a IV-a:
Blaga Timeea, Abalonin Tudor, El Boustany Stephani, 

Priboi Radu, Giurgiu Decebal

Noutăți





HALLOWEEN PARTY 
 Și anul acesta a avut loc o petrecere 
minunată cu ocazia Halloween-ului! Întreaga 
echipă OGIS a transformat școala într-un 
spațiu plin de magie, farmec și veselie, creând 
o mulțime de oportunități pentru ca elevii să 
intre într-o lume de basm: un tunel al groazei, 
un cadru perfect pentru crearea de decorațiuni 
și personaje specifice evenimentului, un spațiu 
unde copiii au cântat și o “sală de teatru” unde 
cei talentați, împreună cu doamna director 
adjunct Cătălina Ionescu, și-au încântat părinții 
și colegii cu o reprezentație memorabilă, 
coordonați de doamna profesoară de teatru, 
Anca Podaru. 

Farmecul 
acestei petreceri a fost întregit de parada 

costumelor și de tombola organizată datorită 
sponsorizării oferite de doamna 

Karmen Micheli căreia îi 
mulțumim încă o dată pe 

această cale.

Noutăți
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LA CEAI CU SPECIALISTUL

Prima ediție Școala Părinților – “La ceai cu 
specialistul”, eveniment organizat de Fundația 
Olga Gudynn, a avut loc semestrul acesta, în luna 
noiembrie. Conceptul de Școala Părinților –“ La ceai 
cu specialistul” a luat naștere la începutul anului 2011, 
din dorința noastră și a părinților, de a le oferi copiilor 
noștri cea mai bună variantă educațională și un mediu 
cât mai apropiat celui familial.

Proiectul Școala Părinților se bazează pe o 
colaborare continuă si o legatura strânsă între școală și 
familie. Pentru această primă ediție am ales două teme 
foarte interesante: doamna doctor stomatolog Anca 
Vereanu ne-a oferit câteva sfaturi privind prima vizită la 
stomatolog și Mrs. Rosemary Taylor ne-a vorbit despre 
diferența dintre sexe, ajutându-ne să înțelegem mai 
bine particularitățile și diferențele dintre băieți și fete.

Știați că:
•	 Fetițele-bebeluși au un simț tactil mult mai dezvoltat?
•	 Fetele sunt mai sensibile la zgomot?
•	 Băiții cresc mai repede?
•	 Băieții sunt mai afectați de despărțire?
•	 Băieții-bebeluși se mișcă mai mult și au nevoie de 
spațiu mai mare?
•	 Băieților le place să construiască mai ales clădiri 
înalte din cuburi?
•	 Adulții se poartă mai dur cu băieții?
•	 Băieții primesc mai puține îmbrățișări?
•	 Adulții vorbesc mai puțin cu băieții-bebeluși?

Noutăți
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GÂNDURI DIN GRĂDI 
PIPERA
1 Septembrie 2011... 
Clopoțelul sună, și un nou an 
școlar plin de magie și multă 
distracție, începe. Împreună, 
pătrundem din nou pe 
tărâmul magic al Grădinițelor 
Olga Gudynn.
În luna septembrie, am fost 
în parc, am observat toate 
caracteristicile toamnei, 
am organizat multe jocuri 
distractive și am demonstrat 
cât suntem de talentați. 

Pentru că suntem mici artiști, 
foarte talentați, am participat la un proiect important, numit Art for Peace. 

O parte din lucrările noastre vor face parte din panoul puzzle al proiectului ce sa va 
completa treptat la fiecare ediție, și pe site-ul Art for Peace.

Orele de muzică sunt 
un prilej de distracție și 
relaxare. Ne face deosebită 
plăcere să cântăm alături 
de domnul profesor de 
muzică. Semestrul acesta 
am învățat o mulțime de 
cântecele!

În luna octombrie, am 
fost vizitați de Zâna 
Toamnă care ne-a 
surprins cu bogățiile ei: 
flori, fructe, legume și 
multe altele! Pentru a ne 
consolida cunoștințele, 
am folosit materiale naturale pe 
care ni le-am cumpărat chiar noi de la florărie sau de la piață. Apoi, 
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am făcut o plăcintă cu mere și salată de fructe. 
Toate au ieșit de minune!

Am vizitat și Grădina Botanică unde am 
fost foarte încântați să descoperim multe 
specii de flori, arbori și plante, am intrat și 
în seră, am văzut plante exotice și chiar și 
plante carnivore. Continuând îmbogățirea 
cunoștințelor, am vizitat și muzeul Antipa.

Sfârșitul acestei luni ne-a oferit ocazia 
de a ne distra și mai mult în așteptarea 
minunatei sărbători de Halloween: am 

învățat cântece, poezii, am spus povești cu vrăjitoare, am 
participat la concursul Cel mai haios dovleac, pentru 
care am adus la grădi mulți dovlecei, pe care i-am ornat 
foarte frumos.

Luna noiembrie am dedicat-o unor teme foarte 
interesante: corpul uman, familia, grădinița. Am aflat atât 
de multe lucruri interesante despre corpul uman! Dacă 
până acum ne doream cu toții să devenim cosmonauți, 

șoferi, prințese, 
acum ne-am 
schimbat opțiunile și 
vrem cu toții să fim doctori.

 În această perioadă, am discutat despre 
membrii familiei şi despre rolul fiecăruia în parte. 
Pentru a ne demonstra dragostea față de bunicii 
noştri, le-am dedicat o săptămână întreagă, de-a 
lungul căreia i-am invitat pe aceştia la grădi să ne 
viziteze, să participe la activități alături de noi, 
să lucrăm împreună în cadrul unor ateliere de 
creație. Am fost atât de fericiți să le dovedim cât 
de mult îi iubim!

 Semnat: Copiii din Grădi Pipera

Noutăți
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GRĂDINIŢA COTROCENI
Grădinița este cea de-a doua casă 
pentru cei mici, este locul în care ei 
învață să socializeze, să comunice și să 
experimenteze lucruri noi. Activitățile 
desfășurate la grădiniță pun bazele 
unei personalități armonioase. De 
aceea, implicarea copiilor în activități 
cât mai variate și atractive este o 
prioritate in grădinițele OGIS.

Luna septembrie a debutat printr-o încercare de a 
reedita vacanța mare, cu locurile minunate pe care 
copiii le-au vizitat împreună cu părinții. Astfel, am 
organizat un camping in curtea grădiniței, în care 
ne-am distrat timp de o săptămână. Cu ajutorul 
părinților am construit un camping minunat, iar ,după 
ce toată treaba a fost gata, am savurat împreună un 
picnic pe cinste, ne-am jucat cărți și ne-am bătut cu 
perne.

Am mers în parc, 
am organizat jocuri în aer 
liber și concursuri de desen pe asfalt.
Zâna-Toamnă a venit la noi în vizită, și am 
impresionat-o cu trupa noastră de instrumentiști 
cu borcane: am folosit pe post de instrumente 
muzicale borcane cu diferite semințe, cu alune și 
castane.

Am dat o fugă și la piață, de unde 
ne-am luat ingrediente pentru pizza vegetariană și 

frigărui.
Luna octombrie s-a încheiat cu petrecerea de 
Halloween. Costumați și cu grădi ornată, am 
participat la carnaval, unde am avut ocazia să ne 
etalăm costumele.

Luna noiembrie a fost dedicată familiei. Ne-am 
arătat dragostea față de bunici, invitându-i la 



workshop-uri. Ei ne-au arătat cum se realizează 
activitățile de croșetat, tâmplărit, șah și multe 
altele.
Nu am uitat că putem învăța și din excursii, așa 
că am vizitat SALINA SLĂNIC PRAHOVA și am 
participat la un spectacol de păpuși la TEATRUL 
ȚĂNDĂRICĂ.

Tot în această toamnă, am participat la 
concursurile PITICOT și ISTEȚEL, unde am 
obținut o mulțime de premii și surprize, dar 
și la un concurs de desen, derulat sub egida 
UNESCO, intitulat O zi din viața mea.

O toamnă plină de activități, de jocuri şi bucurii la 
GRĂDINIŢA OLGA GUDYNN INT’L SCHOOL!

21
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SALUTĂRI DIN GRĂDI 
PRIMĂVERII!

Noul an școlar ne-a 
găsit veseli, plini de 
energie și dornici să 
aflăm lucruri noi.

Toamna nu ne-a 
adus doar fructe și 
legume proaspete 
și gustoase, ci și 
joaca în curte, 
în parc,toate 
ajutându-ne 
să observăm 
transformările 
naturii în acest 
anotimp. 

În clubul Bunelor Maniere am aflat despre comportamentul unui copil 
politicos, dar cel mai bine ne-am distrat pe 21 septembrie când am sărbătorit Ziua 
Jucăriilor. Am făcut schimb între noi pentru ca fiecare să învețe ce înseamnă să împarți 
lucrurile tale cu cei din jur.

Zâna-Toamnă a poposit în grădinița 
noastră în luna octombrie și ne-a adus o 
mulțime de surprize magice!
Ne-am distrat adunând frunze din parc, 
și pentru că toamna înseamnă mai 
mult decât frunze și picături de ploaie, 
am inițiat proiectul Toamna harnică și 
de toate darnică, în cadrul căreia am 
vorbit despre fructele și legumele 
de toamnă pe care le-am cumpărat 
când am fost în vizită la piață. Am 
vizitat și Grădina Botanică!



La sfârșitul lunii ne-am bucurat de 
petrecerea de Halloween, am decorat 
curtea grădiniței cu dovleci, fantome și 
păianjeni, și am organizat workshop-uri 
cu părinții.
În luna noiembrie, am aflat misterele 
corpului uman, transformându-ne în 
mici oameni de știință sau doctori. 
Pentru că am vrut să continuăm 
proiectul Totul despre mine, am 
dedicat o săptămână întreagă oamenilor 
pe care îi iubim cel mai mult: familiei 

noastre, invitându-i pe 
bunici la workshop-uri interesante.
Am organizat și o excursie la Salina 
Prahova unde am aflat de unde vine 
sarea care face mâncarea atât de 
gustoasă!

Pentru luna decembrie ne vom distra 
realizând decorațiuni pentru bradul de 
Crăciun și aducând la grădi dulciuri, 
rechizite și jucării pe care le vom dona 

unor copiii mai puțin norocoși.

Anul calendaristic se termină în curând! Însă, până la terminarea anului şcolar, mai 
avem mult! Zile pline de veselie şi multe aventuri ne aşteaptă la grădiniţă, casa noastră 
departe de acasă. Mai avem multe de învăţat, multe lucruri noi de aflat şi multe taine de 
descoperit! Se spune că trecutul este istorie, viitorul este un mister! Prezentul însă este 
dar! Şi noi, piticii de la Olga Gudynn, ştim să ne bucurăm în fiecare secundă de darurile 
copilăriei!
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THE INTERNATIONAL 
CLASS

Our curriculum

The National Curriculum sets out the body of knowledge and range of skills which 
our children both need and deserve in all subjects.

In some areas, however, we go beyond the requirements of the National 
Curriculum, for example in offering Romanian classes throughout the primary years. In 
Music, ICT and Physical Education, our use of specialist staff means that we are able to 
offer a programme which exceeds National Curriculum expectations.

An Integrated Approach
Although each subject has its own key objectives, teachers will often deliver 

these in lessons as part of a more thematic and cross-curricular approach. Subjects are 
combined wherever appropriate to emphasise links and make the work meaningful for 
the children.

English
The purpose of our work in English is to develop our children’s ability to 

communicate confidently and effectively in speech and writing and to listen with 

Dana Efstate
Head of Int’l School
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understanding. It should also enable them to become enthusiastic, responsive and 
knowledgeable readers. 

At OLGA GUDYNN INTERNATIONAL SCHOOL, teachers will encourage 
children to express themselves confidently and clearly, and to be attentive, courteous 
and thoughtful listeners.

Mathematics

Due emphasis is given to the breath of the mathematics curriculum. Children 
follow a balanced programme covering the four “attainment targets” of the National 
Curriculum.

Romanian

Our aims are to develop the ability to communicate competently in Romanian
and to give pupils opportunities to use the 4 attainment targets – listening, 

speaking, reading and writing.
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Geography & History
Our Geography teaching aims to stimulate children’s interest in their surroundings 

and in the variety of human and physical condition on the Earth. In their history work, 
our children study the lives of men, women and children in different societies, cultures 
and countries in the past, investigating similarities with, and differences from, the present. 

ICT

The purpose of information and Communication Technology (ICT) in the primary 
school curriculum is to provide pupils with opportunities to develop skills, knowledge 
and attitude to enable them to make effective use of ICT and to extend and enhance 
their learning throughout the curriculum.

Science

The science programme offers opportunities for our children to develop their 
knowledge and understanding of important scientific ideas, processes and skills and 
relate these to everyday experiences;

Noutăți
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Art and Design
Our work in Art encompasses art, craft and design. These are approached through 

a wide range of activities, involving many different media.

Music
The aim of our music programme in the junior school is to develop children’s 

understanding and enjoyment of music, in exposing them to various artistic experience.

Physical Education

The aim of our Physical Education programme is to give children a balanced and 
enjoyable range of activities to promote and improve their physical skills, personal health 
and fitness.

Assessment

Most assessment that goes on in the junior school is what is called formative 
assessment (or assessment for learning). Such assessments may involve observation, 
marking of written work, oral or written testing (e.g. weekly spelling tests).
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ALIMENTAŢIA 
SĂNĂTOASĂ
       
              
             Iuliana Ilie
              Asistent medical

	 O alimentație sănătoasă înseamnă consumarea unei game cât mai variate de 
alimente, aparținând grupurilor alimentare de bază:
• proteine - precum carnea, ouăle şi legumele, lactatele, fructele şi legumele;
• cereale - precum pâinea şi pastele făinoase, grăsimile şi dulciurile.

 Dieta sănătoasă este cea mai uşoară cale de 
a-ți proteja sănătatea pe termen lung. 
Putem da o definiție a alimentației sănătoase: este 
acel tip de alimentație care nu aduce noi factori de 
risc pentru sănătatea umană, care asigura aportul 
nutritiv, mineral şi de vitamine adecvat şi care are 
un rol benefic în crearea stării de bine. 
Alimentația sănătoasă  te ajută să te bucuri de 
viață. Dacă organismul tău primeşte toți nutrienții 
de care are nevoie, nu vei duce lipsa de energie 
şi vei putea să te bucuri de toate momentele 
plăcute.
Păstrează o siluetă frumoasă! O dietă echilibrată, 
fără excese este secretul unei siluete frumoase.

Concluzie
 Dacă mănânci echilibrat, ai şanse mult mai mari la o viață lungă. Longevitatea 
este asociată cu un consum energetic scăzut, cu micşorarea cantității de proteine 
de origine animală, de grăsimi saturate şi de colesterol, cu o creştere substanțială a 
ponderii legumelor, fructelor și produselor lactate.
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CARTEA, UN BUN 
PRIETEN AL ELEVULUI

       Prof. Costina Gheorghe

„Fiecare carte pare că închide în ea un suflet. Şi, cum o atingi 
cu ochii şi cu mintea, sufletul ţi se deschide ca un prieten bun.” (Maxim Gorki)

Cel mai important lucru este ca 
din fiecare carte să  înveți ceva. Cu cât 
mai mult, cu atât mai bine! Această 
performanță nu se poate obține 
decât printr-o lectură atentă, prin 
deosebirea esențialului de neesențial, 
prin notarea anumitor idei şi impresii, 
prin pătrunderea adevăratului sens al 
cuvintelor, prin extragerea de expresii 
frumoase şi cuvinte mai puțin uzuale. 

Elevii clasei a II-a care participă 
cu mult interes şi cu plăcere la 
activitatea intitulată „Coțul lecturii” vă oferă câteva sfaturi prin care puteți dovedi că 
ştiți să aveți grijă de „bunul vostru prieten” – CARTEA:

• Înveleşte copertele cărţilor pentru a le proteja!
• Nu îndoi filele, nu le rupe, răsfoieşte-le cu grijă!
• Nu scrie şi nu desena pe foile cărţilor!
• Păstrează cărţile în bibliotecă!
• În timp ce citeşti, nu mânca şi nu bea lichide. Mâinile tale 
trebuie să fie curate!
• Nu îndoi fila atunci când întrerupi cititul. Foloseşte semnul 
de carte!

Colțul lecturii – elevii clasei a II-a
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THE SIMS
               Akin Rene
             clasa a IV-a

The Sims este o serie de jocuri video dezvoltată de Maxis şi publicată de 
Electronic Arts. Este una dintre cele mai de succes serii de jocuri video din toate 
timpurile. La 16 aprilie 2008, franciza a vândut mai mult de 100 de milioane de 
exemplare în întreaga lume şi, la 19 martie 2008, era cea mai vândută franciza PC din 
istorie.

Jocurile din seria The Sims nu au obiective bine definite. Jucătorul creează 
persoane virtuale numite “Sims” pe care îi aşază în case ajutându-i să îşi satisfacă 
dorințele acestora. Jucătorii pot să aşeze personajele în case preconstruite sau 
construite de ei înşişi. Fiecare pachet succesiv de extindere aduce noi îmbunătățiri 
jocului.

THE SIMS ONLINE
În decembrie 2002, Maxis lansează The Sims Online, care este o combinație 

între The Sims şi un joc MMOG, unde jucătorii pot interacționa unii cu ceilalți. 
Acest titlu nu a atinge acelaşi nivel de succes ca şi jocul original, The Sims, la care 
producătorii şi dezvoltatorii se aşteptau.

Până la urmă EA îl cumpăra şi se transformă în “Eă-Land” apoi în August 2008 , 
serverele lor se închid şi The Sims Online ( EA-Land )nu mai există.

THE SIMS 2
Maxis a lansat The Sims 2 pe 14 septembrie 2004. 

Continuarea jocului se desfăşoară într-un mediu complet 
3D, spre deosebire de combinația 2d/3d ( “2.5-D” sau 
isometrică) al jocului original. Alte completări la jocul 
original, includ dezvoltarea Sims-ului de la vârste fragede 
la maturitate, îmbătrânirea caracterelor, şi decesul lor. 
Jocul mai aduce “Aspiration Meter”, vacanțe, “Aspiration 
Rewards”.

The Sims 2 se desfăşoară undeva la 25 de ani față de 
jocul original, şi, de asemenea, integrează un storyline.



THE SIMS 3
The Sims 3 a fost anunțat de către EA, în noiembrie 

2006. Aceasta este publicat pe data de 2 Iunie 2009. Lucrul la 
The Sims 3 a început după lansarea The Sims 2. 

THE URBZ : THE SIMS IN THE 
CITY

Jocul se desfăşoară într-un oraş, probabil, Sim City. 
Jucătorul trebuie să câştige reputație şi să ducă la bun sfârşit 
diferite sarcini. Acesta a fost lansat pentru Xbox, Playstation, 
Gamecube şi Game Boy Advance.

THE SIMS STORIES
The Sims Stories este o serie de jocuri pentru calculator din seria The Sims, 

bazat pe motorul original The Sims 2, optimizate pen tru a fi jucate pe laptopuri, 
având astfel cerințe de sistem mai mici decât jocul original The Sims 2, dar acestea 
pot fi jucate şi pe calculatoarele de birou. O caracteristică a acestui joc, dacă este 
jucat pe un laptop, este funcția “auto-pause”, care are rolul de a opri şi a porni jocul 
în funcție de poziția capacului laptopului. În prezent, au fost lansate trei jocuri. 

Eu, am observat că mulți colegi de ai mei îndrăgesc jocul THE SIMS, deoarece 
ei pot  face orice, cum ar fi :să-şi facă familie, să-şi construiască casele visate și multe 
altele.
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PRIETENIA
     
     
    Matei Manea 
       clasa a III-a

Prietenia denumește o relație 
cooperativă și de consolidare între oameni. 
În acest sens, termenul denumește relația 
în care sunt implicate cunoștințele mutuale, 
stima, afecțiunea și respectul, împreună cu 
un anumit grad de cerere a unor servicii din 
partea prietenilor în anumite momente de 
nevoie sau de criză.

Prietenii sunt considerați a fi bine-
veniți în compania celorlalți și vor 

demonstra loialitate unul celuilalt, câteodată îndreptată către altruism. Gusturile lor 
sunt de obicei comune, iar astfel pot să împărtășească aceleași activități plăcute. De 
asemenea, vor adopta un comportament de ajutor mutual, cum ar fi administrarea 
unor sfaturi și înțelegerea asumării unor greutăți personale.

Un prieten este o persoană care de obicei demonstrează comportamente 
reciproce și reflective. Însă pentru unii, prietenia practică reprezintă încrederea că 
cineva nu îi va răni.

Pagina elevilor
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POEZII CU DOVLECEI

Flavia Dorcea, 
clasa a II-a

Andrei Oprițescu, 
clasa a II-a
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(Achim Daria, clasa a II-a)

(Bădețoiu Denisa, clasa a II-a)

Crăciunul

În sărbătorile de iarnă,
Este și Crăciunul

Pe care îl iubim întreaga lume,
Iar pe globul pământesc,

Nu există-alt nume.

Moș Crăciun ne-aduce daruri,
Celor mici și celor mari;

Iar zăpada cea frumoasă,
Se așterne printre ramuri.

Casa părintească

Casa mea e pe pământ,
Casa mea cea dragă,

Casa mea e ca un gând,
Casa părintească.

Casa mea e ca o stea
Parte sunt și eu din ea,

Casa mea cea românească,
Casa părintească.

Cleopatra Stratan
Clasa a III-a

Bradul de Crăciun

Bradul cel mare,
Bradul cel frumos;
Pe față, pe spate,

E tare scump, lucios.

Cu globulețe mari,
Cu globulețe mici,

Cu globulețe decorative,
Cu globulețe pitici.

Ăsta-i bradul cel frumos,
Și cu un mic glob,

Copii, să-l știți pe veci,
Cu crengile cele verzi,

Și verzi frunze aș vedea,
Chiar în casa mea.

Ile Ioan Dragoș,
clasa a III-a
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GLUMIȚE...
				

 Doi ardeleni la oraş sunt cazați într-un hotel la etajul 20, iar 
liftul nu merge. Se apucă ei să urce pe scări. Pe la etajul 5, Ion 

către Gheorghe: - Gheorghe, am să îți zic ceva... 
- Lasă-mă în amărăciunea mea, îmi zici când ajungem... După 

încă vreo 7 etaje, Ion: - Gheorghe, trebe să-ți zic ceva... 
- Lasă-mă Ioane, îmi zici când ajungem, acu lasă-mă în pace! 
În fața uşii, Gheorghe către Ion, gâfâind ca o locomotivă: - Ia 

zi acuma ce voiai să-mi zici. - Am uitat cheia la recepție! Se apucă ei să coboare. După 
vreo 5 etaje, Ion vrea să zică ceva. - Lasă-mă în pace. Îmi zici jos! Alte 7 etaje, Ion vrea să 
spună ceva, Gheorghe îl opreşte enervat. Ajung sleiți la recepție, Ion: - Măi, Gheorghe, tu 

chiar nu ştii de glumă?

 O fetiță de cinci ani răspunde la uşa apartamentului postaşului care a adus o 
telegramă. - Tatăl tău nu este acasă? - Nu. Este la spital şi face o apendictomie... - Vai, dar 
la vârsta ta cunoşti cuvinte aşa de grele? Ai idee ce înseamnă cuvântul ăsta? - Da. 1000 de 

dolari.

- Georgică, tu ai văzut vreodată 
un urs?

- Da, la televizor.
- Eu te întreb dacă l-ai văzut în 

natură.
- Nu, tata nu ne dă voie să 
scoatem televizorul afară!

-Mamă, știi câtă pastă de dinți 
se află într-un tub? 

- Câtă puișor? 
- De la un capăt de canapea 

până la celălalt capăt și înapoi.
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MACHETELE NOASTRE

AGHAJANI ARIA, CL A II-A, 
CULTURĂ GENERALĂ

BREDEN ROBERT, CL A II-A, 
ANIMALE DIN ZONA DE MUNTE

BĂDEȚOIU 
DENISA, CL A II-A, 
CUNOAȘTEREA 
MEDIULUI

DIMA ILINCA, CL A II-A, 
CUNOAȘTEREA MEDIULUI

PEIA ȘTEFAN, 
CL A II-A, 
CUNOAȘTEREA 
MEDIULUI
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CULTURĂ GENERALĂ

ZAHARIA ȘTEFAN, 
CL A II-A, AFIȘ 
PĂDUREA

BUDEANU 
TABITHA, CL A II-A, 
AFIȘ PĂDUREA

BREDEN ROBERT, CL A II-A, 
CUNOAȘTEREA MEDIULUIBERENDEL JASMINE, 

CL A II-A, AFIȘ 
PĂDUREA

DINEȘ LARISA, CL 
A II-A, CULTURĂ 
GENERALĂ
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GĂSEȘTE DIFERENȚELE!
 În noaptea de Halloween liliecii au ieşit din peşteră şi au invadat cimitirul 
oraşului! Grăbeşte-te să descoperi diferențele din cele 2 imagini pentru a trimite 
liliecii înapoi în peşteră! Altfel riscăm să fim asaltați de fantome rele şi bostani vii!
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PROBLEME LA 
MATEMATICĂ
               Eva Cosac
                       clasa a V-a

Nivel de studiu - clasa a 2-a
1. La un magazin de jucării, erau 50 de ursuleți, 32 de 
maşinuțe şi 10 de păpuşi.
a) câte jucării erau în total?
b) compuneți voi o întrebare.

2. La o tarabă erau 30 de kg de mere, 18 kg de 
portocale şi restul pere.
a) câte kg de fructe erau?
b) compuneți voi o întrebare.

EXERCIȚII 
LA LIMBA 
ROMÂNĂ
Nivel de studiu - clasa a 4-a
Completați textul cu adjectivele următoare: 
frumoasă, încărcată, friguroasă, deştept, adânc.

Era o noapte... Ionel şi Maria tocmai se băgau în pat. Maria era o fetiță..., Iar Ionel un 
băiat...
A doua zi s-au trezit din somnul... Cu greu. Îi aştepta o zi...!
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COLȚUL ARTEI

Timeea Blaga, Clasa a IV-a

Vîrjan Darius, Clasa I

Stumer Eric, Clasa I

Grigorescu Carla, Clasa I
Gioga Ianys, Clasa I

Pagina elevilor
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ICH LIEBE DEN 

DEUTSCH-KLUB!

Flavia Dorcea,
Clasa a II-a

Tabitha Budeanu
Clasa a II-a
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PLANETA SATURN

                Larissa Trăistaru
                               clasa a V-a

Saturn este a şasea planetă de la 
Sistemul Solar şi a doua ca mărime din 
Sistemul Solar, după Jupiter. Împreună 
cu Jupiter, Uranus şi Neptun, Saturn 
este clasificat ca un gigant gazos. Aceste 
planete sunt numite corpuri joviane, 
însemnând planete asemănătoare cu 
Jupiter.

Saturn este numit după zeul roman 
Saturnus (care va denumi ziua de 
sâmbătă), echivalentul zeului grec Kronos.

Planeta este compusă din hidrogen şi 
proporții mici de heliu şi alte elemente.

Structura internă a planetei consta 
într-un miez de piatră şi gheață, înconjurat 
de un strat gros de hidrogen metalic şi un 
strat gros exterior.

Atmosfera este blândă, deşi multe caracteristici intense pot apărea.
Vânturile de pe Saturn pot atinge viteze de 1800 Km/h, mult mai rapide decât 

cele de pe Jupiter. Are un câmp magnetic a cărui putere este un intermediar între cea 
a Pământului şi câmpul puternic al lui Jupiter.

Saturn prezintă un sistem de inele, care sunt alcătuite din particule de gheață 
şi rocă. Planeta Saturn are 61 de sateliți cunoscuți orbitează în jurul planetei, fără a 
socoti particulele din inele. Titan cel mai mere satelit al lui Saturn şi al doilea satelit ca 
mărime din

Sistemul Solar (după Ganimede, satelitul lui Jupiter), este mai mare ca planeta 
Mercur şi este singura planetă din Sistemul Solar care are o atmosferă cu o 
consistență foarte semnificativă.
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CUM S-A NĂSCUT 
SHOPPINGUL
                 Aida Panait
            Prof. Științe umane

Magazinul general este, cu siguranță, una 
dintre cele mai inteligente invenții ale Revoluției 
Industriale. Nu doar că a creat, literalmente, 
conceptul de shopping, ci a dat naştere culturii 
de consum şi a plantat germenii emancipării 
femeilor. Prin interviuri cu experți, imagini 
excepționale şi pasaje remarcabile din jurnale, 
acest documentar spune povestea fenomenului 
social al shopping-ului, care a pus stăpânire pe 

lume 
şi a 

transformat viața femeilor, economiile şi 
societățile pentru totdeauna.

Cele două părți ale 
documentarului ne dezvăluie 
viziunea unor antreprenori precum 
Rowland H. Macy, Harry Selfridge, 
John Wanamaker, Aristide Boucicaut 
şi Sidney Myer, care au inventat 
concepte revoluționare precum 
creditul facil, politica de retururi, 
vitrinele de prezentare, cabinele de 
probă şi paradele de Crăciun.

Aceşti dinamici „oameni de 
spectacol” au făcut din magazine 
nişte teatre pentru cumpărături şi au 
schimbat, astfel, lumea.
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ECHIPA NOASTRĂ
	 Orice referire la termenul de 
echipă ar trebui să înceapă cu o definiție 
convențională a acestuia. Astfel, o echipă 
este un grup de oameni care, sub conducerea 
unui șef, îndeplinesc în același timp o muncă 
sau o acțiune comună. Această definiție nu 
descrie, însă, în totalitate echipa OGIS.  Spiritul 
echipei noastre este influențat puternic de 
pasiunea și entuziasmul fondatorului școlii, 
doamna Olga Gudynn, care ne transmite zilnic 
dorința de a transforma educația în arta de a 
îi face pe oameni mai buni, mai entuziaşti şi mai 
fericiți.

 Zilnic, ne adunăm forțele, dragostea și 
devotamentul pentru meseria de dascăli și formatori, 
pentru a ne asigura că elevii noștri sunt fericiți și 
sănătoşi, pentru a îi face să simtă că şcoala este 
locul unde sunt acceptați, înțeleşi şi respectați, iar 
pregătirea lor emoțională, fizică şi cognitivă să le 
asigure succesul în orice sistem educațional. Pentru 
că iubim această ocupație, ne mai rămâne timp și 
energie să ne bucurăm de timpul petrecut alături de 
colegii noștri, să râdem, să glumim, să ne distrăm. 
Suntem norocoși și fericiți că avem ocazia de a lucra 
cu niște copiii inteligenți și dornici de cunoaștere, 
iar pasiunea noastră pentru formarea lor se 
vede în tot ceea ce facem, fie că e vorba de 
activitățile școlare pe care le planificăm, fie că 
e vorba de evenimentele la care ne distrăm 
împreună. Pentru că ne dorim să devenim 
tot mai buni, participăm la traing-uri 
periodice.
 Cele mai recente au fost cele în 
care vorbitori experimentați ne-au 
împărtășit din cunoștințele lor: Mr. 
Jim Bagnola, trainer autorizat și membru al 
National Speakers Association și Mrs. Rosemary 
Taylor, senior partner la Key Issues și consultant 
internațional în educație pentru școli din întreaga lume. 



ARTS AND CRAFTS

                Prof. Arte 
             Anca Sârbu

 Nu mai este un secret faptul că Arta deține formula “Călătoriei în Timp”. Elevii 
mei sunt cei mai buni parteneri de drum, în fiecare excursie luându-și cu ei talentul, 
sinceritatea și voioșia.

 Orele de Artă permit fiecărui copil să 
fie el însuși, să exploreze, să descopere, 
să transforme “banalul” în “spectaculos”, 
elementele de limbaj plastic în adevarate 
expresii artistice.
 Lucrările de Artă sunt frânturi de viață, 
indiferent de timp, spațiu, vârstă, ca o 
fotografie a sufletului. De aceea, sinceritatea 
dă posibilitatea harului artistic să își dezvăluie 
forța.

 Artiștii se bucură de o structură afectivă și o 
sensibilitate aparte, de aceea în Artă nu există 
limite sau reguli, ci doar indicii (teorie) și repere 
(tehnici), ce înlesnesc exprimarea plastică.

 Nu uitați, când vă îndreptați spre “Arts and 
Crafts”, să vă strecurați în buzunare multă 
“veselie”- o vom presăra de fiecare dată peste 
lucrări pentru “strălucire”.

Vise plăcute!

Pagina Profesorilor




