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DE CE O REVISTĂ DE BIOLOGIE, ECOLOGIE  

ŞI PROTECŢIE A MEDIULUI? 

 
 

 Trăim într-o lume nebună, nebună, nebună în care nu mai ştii ce este bine şi ce este  

rău, ce este pacea şi ce este războiul, în care ne prefacem că nu pricepem noţiunea de 

agresiune asupra naturii,  asupra vieţii sau aproapelui. Noţiunea de conştiinţă rămâne 

ascunsă undeva în cărţi,  în mituri şi în eter. (Mustaţă 2003) 

 Educaţia este acţiunea de modelare, de formare a personalităţii umane. Nu se 

poate vorbi de personalitate în afara unui anumit grad de educaţie şi cultură. (Slade 1995) 

  Dorinţa  de progres şi confort este specifică omului modern, fapt pentru care 

acesta nu poate fi condamnat, reîntoarcerea la viaţa primitive este imposibilă, nerealistă şi 

inacceptabilă. Atunci se pune problema găsirii unei soluţii de remediere pentru relele 

făcute de om asupra mediului, de restabilire a acordului dintre Om şi Natură. Omul 

neinstruit şi needucat, rupt de natură  nu este în stare să pătrundă resorturile întime, ale 

existenţei sale biologice  şi nu poate admite răspunderea faţă de viaţa prezentă şi viitoare.  

 In clasele I-VIII, educaţia ecologică a elevilor se poate realiza atât in clasă în timpul 

orelor, dar şi în afara şcolii prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare realizate de 

şcoală sau de alte instituţii. In lecţiile de biologie de fiecare dată trebuie să fie atinsă 

măcar o latură a educaţiei ecologice, scopul educaţiei ecologice este acela de a oferi 

fiecărui individ posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă faţă de 

mediu în care trăieşte.  

 Atât la gimnaziu cât şi in timpul anilor de liceu elevii vin în contact cu biologia în 

mod continu, prin urmare educaţia pentru mediu trebuie să se facă sistematic. Ecologia se 

predă doar în clasa a VIII-a,  dar sarcina profesorului de biologie este de a acorda noţiuni 

de ecologie elevilor încă din clasa a V-a şi de ai educa in vederea ocrotirii mediului 

înconjurător.  

 Educaţia ecologică trebuie să ducă  la inţelegerea  relaţiilor existente între anumite 

situaţii şi dezvoltarea capacităţilor de a analiza, a sintetiza şi de a generaliza informaţiile 

deţinute. Este importantă rezolvarea cauzelor care au dus la o anumită situaţie şi nu a 

efectelor acestora. (Ollivier, 1990). 

Profesor de biologie Pârvan Anca-Nicoleta 
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   Calendar ecologic 

CALENDARUL EVENIMENTELOR ECOLOGICE 

 

 

 
02 Februarie Ziua Mondială a Zonelor Umede, Convenţia Ramsar 

 
15 Martie - 15 Aprilie Luna Pădurii 

 
22 Martie Ziua Mondială a Apei 

 
23 Martie Ziua Mondiala a Meteorologiei 

 
01 Aprilie Ziua Păsărilor 

 
17 Aprilie Ziua Mondială a Sănătăţii 

 
22 Aprilie Ziua Pământului 

 
24 Aprilie Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laborator 

 
10 Mai Ziua Păsărilor şi Arborilor 

 
15 Mai Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă 

 
24 Mai Ziua Europeană a Păsărilor 

 
05 Iunie Ziua Mediului 

 
08 Iunie Ziua Mondială a Oceanelor 

 
17 Iunie Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării 

 
21 Iunie Ziua Soarelui 
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11 Iulie Ziua Mondială a Populaţiei 
 

09 August Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor 
 

16 Septembrie Ziua Internaţională a Stratului de Ozon 
 

18 Septembrie Ziua Mondială a Geologilor 
 

23 Septembrie Ziua Mondială a Curăţeniei 
 

25 Septembrie Ziua Internaţională a Mediului Mărin 
 

26 Septembrie Ziua Mondială a Munţilor Carpaţi 
 

01 Octombrie Ziua Mondială a Habitatului 
 

04 Octombrie Ziua Mondială a Animalelor 
 

08 Octombrie Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale 
 

16 Octombrie Ziua Internaţională a Alimentaţiei 
 

17 Octombrie Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei 
 

31 Octombrie Ziua Internaţională a Mării Negre 
 

08 Noiembrie Ziua Internaţională a Zonelor Urbane 
 

10 Decembrie Ziua Mondială Drepturilor Omului 
 

14 Decembrie Ziua Internaţională de Protest Impotriva Reactoarelor 
Nucleare 

 
29 Decembrie Ziua Internaţională a Biodiversitatii 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 
ZIUA MONDIALĂ A ANIMALELOR 

4 OCTOMBRIE 

„COPII, IUBIŢI ANIMALELE ! ” 

 

 

ARGUMENT : 

 

 
In fiecare an, pe 4 octombrie, este sărbătorită Ziua Mondială a Animalelor, 

instituită de Organizaţia Internaţională pentru Protectţia Animalelor in 1931, in 

memoria Sfântului Francisc de Assisi (1182-1226), intemeietorul Ordinului Franciscan 

şi protectorul animalelor. 

Articolul 14 al. 2 al Declarației Universale a Drepturilor Animalelor proclamată 

solemn la Casa UNESCO (Paris, 15 octombrie 1978) stipulează ceva ce omul nu ar trebui 

sa uite niciodată drepturile animalelor trebuie să fie aparate prin lege la fel ca şi 

drepturile omului. 

Ziua Mondială a Animalelor este o zi specială dedicata vieţii animalelor şi 

legăturii noastre cu ele. Această sărbătoare recunoaşte locul pe care animalele il au in 

viaţa noastră. Atât cele de companie, care ne sunt alături şi ne aduc bucurie in fiecare zi, 

cât şi toate celelalte animale de pe Pământ care nu sunt in preajma noastră, dar au 

nevoie de noi. Iniţiată in 1931, la Florenţa, ca modalitate de a face cunoscută situaţia 

speciilor aflate in pericol, Ziua Mondială a Animalelor a ajuns cu timpul să fie celebrata 

pretutindeni pe Glob ca zi a tuturor animalelor.  

Din 4 octombrie 2003, data la care a fost lansat primul eveniment in Marea 

Britanie, manifestaţiile care au avut loc cu această ocazie au căpătat de la an la an o tot 

mai mare amploare. 

 

 

 

SCOPUL PROIECTULUI:  

 
       Formarea iniţiativei şi a unei atitudini conştiente faţă de problemele animalelor, 

ajutând la formarea unei generaţii de tineri conştiente de faptul ca oamenii impart 

acelaşi teritoriu cu celelalte vieţuitoare, pe care trebuie sa le protejăm. 
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OBIECTIVE: 

 
1. Cunoaşterea de către elevi a animalelor aflate pe cale de dispariţie, a acţiunilor care 

pot fi intreprinse de om pentru protecţia animalelor. 

2. Identificarea cauzelor abandonului animalelor şi stabilirea măsurilor de prevenire a 

acestiu fenomen; 

3. Prezentarea animalului preferat, insoţită de motivarea alegerii;     

4.  Organizarea unor acţiuni pentru ajutorarea animalelor cu nevoi speciale; 

 

RESURSE IMPLICATE 
 

1. RESURSE UMANE:  
 elevii Şcolii Gimnaziale Sascut 

 Învăţătorii, profesorii diriginţi. 

 

2. RESURSE MATERIALE: 
 logistica necesară desfăşurării activităţilor comune este asigurată de elevii 

implicaţi şi profesorul coordonator al activităţii. 

 

ACTIVITĂŢI: 
 

 vizionare de filmuleţe despre animale:”Animalele şi farmacia verde”ppt, 

“Cum ai putut?”pps, “Câinii”ppt; 

 

 discuţii referitoare la importanţa tuturor animalelor; 

 

 dezbatere cu tema,,Cum putem proteja animalele”; 

                  
 

 realizarea de afişe , desene, compuneri referitoare la protectţa animalelor  

şi realizarea unui panou cu acestea; 

 

 ghicitori, recitare de poezii, intonare de cântece; 



REVISTA DE BIOLOGIE                                                                                                      PROTEJĂM NATURA 

SCOALA GIMNAZIALA SASCUT  
 
 

                            
Căpraru Alexandra 

Clasa a VI-a B 

EVALUARE: 
 postarea unei prezentari pps pe didactic.ro; 

 

 publicarea unor poezii sau povestioare compuse de elevi in revista şcolii; 

 

 realizarea unei expoziţii cu produsele elevilor. 

 

 

 

                            
 

Voicu Ionuţ 

Clasa a VI-a B         Dragomir Alexandra  

        Clasa a VI-a B 
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ANIMALELE ŞI METEOROLOGIA 
Ciobanciuc Andra 

Clasa a VI-a A 

 
Foarte multe vieţuitoare, cunoscute la noi, se manifestă uneori într-un mod 

deosebit, în funcţie de starea timpului, în orele sau zilele următoare .   

         

 ● Înainte de ploaie vacile întind botul în sus şi înghit aerul cu lăcomie, iar 

producţia de lapte scade uşor  

 ● Pisica bea o cantitate de apă mult mai mare înainte de ploaie decât în zilele 

obişnuite, iar dacă nu o are la îndemână, caută fără astâmpăr până găseşte să-şi satisfacă 

setea .  

 ● La apropierea ploii, găinile caută să-şi găsească un loc mai ridicat pe care să se 

aşeze, în coteţ, şopron sau chiar în aer liber . Când găinile nu fug din ploaie, e semn că 

aceasta va fi de lungă durată .  

 ● Peştii sar din apă şi prind musculiţe din aer înainte de venirea ploii şi , în acest 

timp, nu se apropie de momeală . Dacă într-o zi senină peştele încetează brusc să mai 

vină la undiţă, este semn sigur că timpul se va schimba, că va fi timp urât multe zile în 

şir .  

 ●  Vitele dorm cu labele răsfirate dacă va fi timp frumos şi  dimpotrivă, se strâng 

ghem dacă va fi frig .  

 ● Vrăbiuţele, ca găinile, se tăvălesc în praf prevestind ploaie, iar atunci când 

aceasta s-a apropiat, îşi umflă penele. După o perioadă mai îndelungată de nor şi ploaie, 

ciripitul vesel al vrăbiilor ne poate da speranţe că timpul se va îndrepta . 

 ● Ciocârliile, pe timp frumos umblă pe arătură, însă, înaintea furtunii stau 

nemişcate şi se umflă în pene .  

 ● Rândunelele zboară jos, aproape de pamânt, înainte de ploaie . 

 ● Chiar şi bufniţa face prognoze: ea ţipă strident prevestind sosirea frigului. 
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Zimbrul 
 

Zimbrul  este  o  specie  de  Bizon  
care  se  găseşte  în  Europa . Animalul  a  
fost descris  prima  dată  în  literatura  
științifică de  Carl Linné  în 1758 . A fost 
clasificat în  1996  ca specie în pericol . 

Zimbrul este cel mai greu animal 
de pe uscat din Europa . Bizon bonasus 
este mai înalt decât bizonul american , 
ajungând la o înălțime de 1,9 metri . Un 
exemplar tipic are o lungime de 2,9 

metri și cântărește între 300 și 900 
kilograme . 

Zimbrii trăiesc 28 de ani în 
captivitate, dar în sălbăticie trăiesc mai 
puțin. Pot avea pui la vârste între 4 și 20 
de ani la femele și între 6 și 12 ani la 
masculi. Teritoriul zimbrilor poate 
ocupa și 200 km², iar unele turme 
preferă pajiștile și poienile din pădure. 

 
 

 

 
                                                            

                                                            Enache Patricia Elena şI  Condur Denisa Elena       
                                                                    Clasa a VI –a B  
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Râsul (Lynx lynx) 
 

Cârlan Mihăiţă 
Clasa a VI-a A

  

 
 Trăieşte in nordul şi estul 
Europei, in Asia Occidentală, in Tibet şI 
America de Nord, in pădurile dese şi 
greu accesibile, bogate in vânat. In 
trecut putea fi intâlnit in toate pădurile 
mari din Germania. Există mai multe 
rase de râsi, cum ar fi Lynx pardalis din 
Spania, Felis caracal sau Râsul pustiului 
din Africa, Lynx canadensis sau Râsul 
polar si Lynx rufus sau Raâsul roşu din 
America etc. 
 Din cauza faptului ca atacă orice 
animal, provocând pagube turmelor de 
vite, dar şi din cauza frumusetţii 
deosebite a blănii şi a gustului deosebit 
al cărnii, râsul este urmărit şi vânăt 
pretutindeni, fapt ce a condus la 
dispariţia lui din anumite zone.  Din 

constatările făcute asupra animalelor 
aflate in captivitate s-a ajuns la 
concluzia ca râsul este cel mai iritabil şi 
sălbatic reprezentant al intregii familii. 
 Râsul trăieşte izolat şi vânează 
pe timp de noapte. Este vestit pentru 
abilitatea cu care işi capturează prada, 
pe care o urmareşte din copac, 
năpustindu-se asupra ei, printr-un salt. 
Este un animal carnivor şi iubitor de 
sânge, consumând la animalele vânate 
in primul rând organele cu masa 
sanguină semnificativă (inima, ficat, 
plămâni). Nu este un animal de grup. 
 
 
 

 

Broasca ţestoasă cu tâmple roşii, animal de companie 
 

Irimia Marius 
Clasa a VI-a A 

 
 
 Broaştele testoase cu tâmple 
roşii trăiesc mult timp dacă li se asigură 
un mediu adecvat. Reprezintă una 
dintre cele mai prolifice şi larg 
răspândite specii de testoase de apa 

dulce din lume. In plus, unele dintre ele 
prezintă câteva nuanţe cu adevarat 
deosebite. 
 

 
Unde trăiesc? 
 
 Paisprezece specii si subspecii 
de Trachemys se găsesc in America 
Centrală şi de Sud. Dar testoasele se 

regăsesc pretutindeni in lume, ele fiind 
nişte animăluţe de companie foarte 
căutate. 
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Descriere 
 
 Ţestoasele pot avea diferite 
culori: verde spălăcit sau verde deschis 
strălucitor cu pete galbene. Ceea ce au 
in comun este coloritul roşu, in forma 
de ureche, care porneşte din zona 
ochilor până in spatele capului. Aceasta 
coloratură poate imbrăca o varietate de 
forme şi o gama largă de alte culori, dar 
rămâne o caracteristică comuna pentru 
toţi membrii acestei specii. 

 Odată cu imbătrânirea, 
masculilor li se inchide culoarea. Unii 
devin in intregime negri, uneori 
neputând fi vizibilă nici chiar 
caracteristica specifică speciei. Ei sunt, 
de obicei, mai mici decât femelele şi au 
cozile mai lungi. Broaştele ţestoase cu 
tâmple roşii au, in general, intre 20 şi 25 
cm, cu o mărime maximă inregistrată de 
28.9 cm. 

 
 
 

Pasărea  Flamingo 
 

Martiş Georgiana Andreea 
Clasa a VI-a A 

 

Pasărea flamingo este o pasăre cunoscută pentru frumuseţea şi eleganţa ei. Ceea 
ce atrage privirea la această pasăre este culoarea penajului: roz la specia europeana sau 
rosie la specia americană. Culoarea păsărilor floamingo se datorează coloranţilor 
conţinuţi de creveţii cu care se hrănesc. Cu cât cantiteatea de crevete este mai mare, cu 
atât culoarea flomingoului este mai proeminentă. Acest colorant intră in organismul 
păsărilor, iar pe lângă culoarea pe care le-o ofera, are un rol important şi in sănătatea 
organismului lor.  

 
 

            Frumoasa pasăre flamingo are o inălţime de 1,5 m, iar picioarele ei lungi se termine in 

labe palmate. De asemenea, aceasta pasăre are un cioc incovoiat, diferit de cel al altor păsări, 

prevăzut cu lamele fine care ii permit să filtreze apa din care isi păstrează hrana. Păsările 

flamingo trăiesc pe lacuri calde şi sărate, temperate şi tropicale. 
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           Cuibul păsărilor flamingo constă intr-o movilă din pământ, iar aici işi depun oul. 

Acesta este clocit de ambii părinţi timp de 30 de zile, pentru ca mai apoi să iasă din el un pui 

de flamingo de culoare gri. Abia la vârsta de un an, puiul incepe să capete culoare.  

 

Dinozauri. Ştiaţi că…? 

Iancu Ana-Maria, Crucianu Adrian 
Clasa a VI-a A  

 
Dinozaurii tereştri au dispărut 

acum 65 de milioane de ani? Dispariţia 
dinozaurilor se datorează, conform 
celor majorităţii opiniilor, unei coliziuni 
a planetei noastre cu un asteroid, 
eveniment care marchează sfârşitul 
ultimei perioade a Mezozoicului 
(Cretacicul) şi inceputul erei Neozoice 
(sau Cenozoice). 

Păsările sunt considerate ultimele 

specii de dinozaur existente? Conform 

unor anumite voci din lumea ştiinţifica şi 
crocodilii aparţin tot clasei dinozaurilor.  

Denumirea de “dinozauri” a fost 
propusă in 1842 de paleontologul 
englez Richard Owen? Cuvântul provine 
din limba greacă şi inseamnă “reptile 
(saura) formidabile, extraordinare 
(deinos)”. 

Aproape 75% dintre fosilele de 
dinozauri descoperite sunt incă 
neidentificate?  

Fosile de dinozauri s-au 
descoperit pe toate continentele? 

Cei mai grei dinozauri cunoscuţi 
aparţin speciei Brachiosaurus brancai ? 

După estimările specialistilor, pe baza 
unui schelet descoperit la inceputul 
anilor 1900 in Tanzania, aceste 
mamifere căntăreau intre 30 şi 60 de 
mii de kilograme. 

Cele mai lungi fosile descoperite 
aparţin speciei Diplodocus? Acestea 
măsoară 27 de metri şi au fost 
descoperite in Wyoming, Statele Unite. 

Cei mai inalţi dinozauri ar fi 
putut privi prin geamul dormitorului 
dvs. situat la etajul 6? Sauroposeidon 
este numele acestui uriaş dar 
prezumţiile asupra inălţimii lui se 
bazează doar pe fragmente de fosile 
desoperite şi nu pe un intreg.  

Biologul englez H.G. Seeley a 
impărţit dinozaurii in doua categorii 
(Ornithischia si Saurischia), după forma 
oaselor centurii pelviene? Primii aveau 
oasele pubiene asemănătoare cu cele ale 
păsărilor, in timp ce la ultimii se 
apropiau mai mult cu cele ale reptilelor. 
Totodată, dinozaurii din categoria 
Ornithischia sunt in totalitate ierbivori 
iar cei din Saurischia pot fi atât ierbivori 

http://stiati-ca.com/2008/03/05/curiozitati-2/continente-stiati-ca/
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(subcategoria Sauropodomorpha) cât şi 
carnivori (subcategoria Theropoda). 

In latina, celebrul nume 
Tyrannosaurus inseamna “şopârla 

tiran/despot”? Aceasta se datorează 
dimensiunilor impunătoare şi 
comportamentului acestor carnivore.  

 

Ursii Koala (Phascolarctos cinereus) 

Dumitru Alexandra 
Clasa a VI-a A 

 
Ursii Koala, originari din Australia, sunt, in zilele noastre, pe cale de disparitie. 

Defrişarea pădurilor de eucalipt este un fenomen care, in prezent, nu este ţinut sub 
control. Se estimează că aceste mamifere vor dispărea in următoarele decenii.    

Ca şi cangurii sau wombat, urşii Koala işi transportă puii in marsupiu până la 
vârsta de 6 luni. Ce este uimitor este faptul că, la naştere, puiul de Koala măsoara 2-3 
centimetri. 

In momentul in care se nasc, puii nu au blană, sunt orbi şi nu au nici urechi. 
Aceştia cresc şi se dezvoltă in următoarele 6 luni, hrănindu-se exclusiv cu laptele 
matern. După ce puiul ajunge la vârsta de aproximativ 6 luni, părăseşte marsupiul. Cu 
toate acestea, aceştia rămân dependenţi de mamele lor până la 12 luni. 
 

Habitatul ursului Koala  
Urşii Koala sunt originari din Australia, dar nu sunt de găsit in vestul Australiei 

sau in Tasmania. 
Dieta acestora este compusă, in principal, din frunze de eucalipt. Au un sistem 

digestiv lent, din această cauză fiind nişte mamifere lente, dormind până la 19 ore pe zi, 
restul de 5 ore petrecăndu-l străngând frunze şi măncând. 

In unele aspecte, urăii Koala se aseamănă cu oamenii: au amprente digitale, astfel 
incât atunci când sunt studiate la microscop, ele sunt foarte greu de distins de 
amprentele umane. In plus, ei trăiesc in grupuri şi sunt foarte apropiaţi de semenii lor. 
Ceea ce este interesant de observat este faptul că  ţin foarte mult la teritoriul lor. 

Fiecare urs Koala are un copac preferat. Acest animal işi marchează copacul şi 
teritoriul şi, de asemenea, işi petrece o mare parte din timp comunicând. Mamele şi puii 
comunică prin producerea unor zgomote. Nu toţi urşii Koala comunică la fel. 

Urşii Koala comunica intre ei folosindu-se de un tipat asemănător plânsului 
unui copil, care este un semnal de avertizare sau de primejdie.  

 

Alimentatia ursului Koala  
Ursii Koala se hrănesc cu frunze de eucalipt. Defrişarea acestor păduri ameninţă 

această specie. In prezent, aproximativ 80% din pădurile de eucalipt au fost distruse, iar 
restul de 20% nu sunt o prioritate in cadrul vreunui proiect iniţiat de guvernul 
australian. Majoritatea pădurilor de eucalipt se află in proprietate privată, astfel incât 
defrişările, corelate cu incendiile şi bolile, fac ca această specie să fie in mare primejdie. 

 
 
 

http://www.animalutul.ro/
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16 OCTOMBRIE  ZIUA MONDIALA A 
ALIMENTATIEI 

 
SA PLEDAM PENTRU O ALIMENTATIE SANATOASA 

 
Oprea Oana Georgiana 

Clasa a VII-a A 

 Alimentaţia - Reguli generale 

 

 1 Nu mânca nimic intre mese; TOT ce mănânci intre mese se depune; 

 2 Mănâncă astfel incat să-ţi mai rămâna un pic de loc in stomac. 

 3 Nu mânca mai mult de trei-patru alimente la o masă. 

 4 Nu mânca alimente preparate prea mult, evita sosurile condimentate prea tare. 

 5 Mesteca bine mâncarea şi nu te grăbi să inghiţi nemestecat. 

 6 Dupaă masă nu te aşeza la somn; fă o activitate (plimbare, gimnastică, muncă 

uşoară). Nu mânca grăsimi (mai ales animale, dar şi vegetale) şi evită zahărul (este prea 

rafinat şi se absoarbe imediat). Nu mânca carne grasă (porc, somn, macrou). 

 7 Bea apa  la două ore după masă. 

 8 Nu consuma apa sau sucuri la masă (mai ales sucuri datorita acidului carbonic, 

colorantilor si E-urilor). 

 9 Respectă cele trei mese zilnice si pe cât posibil cea de seara să fie fără proteine 

animale. 

 10 Mănâncă mâncarea caldă sau la temperatura camerei. 

 11 Consumă cât mai multe cereale integrale; consumă cât mai multe fructe şi 

legume. 

 12 Nu consuma droguri (adica cafea, alcool, cacaua , tutun-expresia “bei tutun”). 

 

            Fiecare om are conformaţa lui proprie funcţie de moştenirea genetică, de 

obiceiurile formate şi de tipul de activitate şi de aceea nu se pot da reguli stricte pentru 

o alimentaţie sănătoasă, dar urmând cele de mai sus veţi vedea rezultate foarte bune.  

 Când suntem tineri, avem o viaţă socială activă. Ieşim de multe ori în oraş şi în 

multe cazuri prânzul sau cina ne prinde la un restaurant sau la un fast-food. E foarte 

uşor să mâncăm lucruri nesănătoase, care sunt mai la îndemână, dar ele ne afectează 

organismul şi la fel de important îngraşă. O hrană sănătoasă este mai mult decât 

combustibilul care ne pune în mişcare, este materialul de construcţie al celulelor 

noastre şi elementele care vor regla procesele corpului. 

 Nici un aliment nu asigură tot ce avem nevoie, de aceea este important să 

mâncăm o varietate de alimente în fiecare zi, incluzând: fructe şi legume; pâine, cereale 

şi alte produse din grâu; lactate precum iaurt, lapte, brânză; carne, ouă şi proteine cum 

ar fi mazăre şi fasole uscată.    Trebuie să evităm să consumăm prea multă sare, zahăr şi 

grăsimi. Muţi oameni au spus că începând cu ziua următoare vor începe să mănânce mai 
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puţin şi să aibă o alimentaţie mai echilibrată, dar au continuat la fel şi urmatoare zi şi în 

celelalte zile, pentru că la atâtea tentaţii şi ispite e greu să rezişti. Acei oameni nu au 

destulă voinţă, deoarece o vorbă spune: „Nu există nu pot, există nu vreau“ şi atunci 

toate lucrurile se complică, dar totul depinde de mentalitatea noastră. Regimul 

vegetarian câstigă tot mai mult în popularitate, trecerea de la un regim alimentar 

normal la unul vegetarian să se facă treptat, pentru a nu provoca modificări prea mari 

în organism. Se poate începe cu înlocuirea cărnii de porc, urmată de cea de pui şi apoi 

peştele, după care următorul pas îl reprezintă înlocuirea produselor lactate şi a ouălor. 

În general, o dietă vegetariană bine planificată este sigură şi sanatoasă, dacă persoana 

care o începe este hotărâtă să respecte anumite lucruri, dar mai ales dacă îşi doreşte 

această schimbare. 

Este foarte adevărat că lipsa totală a cărnii din alimentaţia zilnică înseamnă o 

cantitate scăzută de proteine, dar care poate fi compensată cu alte preparate vegetale. 

Deşi pentru mulţi oameni trecerea la un astfel de regim înseamnă privirea de la 

"bunătăţile" care zi de zi ne fac cu ochiul şi ne îndeamnă să le încercăm, totuşi 

beneficiile sale sunt importante pentru starea de sănătate a organismului. Legumele, 

fructele, cerealele ne ajută să ne păstram un tonus sănătos, să devenim mai energici şi 

mai sănătoşi. Dietele vegetariene sunt slabe în grăsimi, reducând riscul de obezitate, 

diabet, cancer sau boli de inimă. Mereu dorim să mâncăm tot ce este mai bun, să ne 

desfătăm cu cele mai alese delicii culinare, să nu avem nici un fel de restricţii. Cu 

siguranţă sună bine, dar mai târziu consecinţele nu vor întârzia să apară, iar cel care va 

avea cel mai mult de suferit va fi organismul nostru.  

Chiar dacă nu reuşim să trecem în totalitate la regimul vegetarian, totuşi e bine 

să ne gândim la o alimentaţie cât mai echilibrată, secretul unei vieţi sănătoase. O hrană 

sănătoasă este o hrană proaspătă, variată, bogată în substanţe vitale, cu multe vitamine 

şi săruri minerale. Este bine să ne protejăm organismul din timp pentru a nu mai avea 

probleme în viitor. Mâncând sănătos, vom fi sănătoşi. Dacă mâncăm alimente sănătoase 

care ne ajută să protejăm organismul, nu numai acesta va fi mai sănătos, dar şi aspectul 

nostru fizic va fi mult mai frumos. Trebuie să avem grijă ce mâncăm pentru a avea o 

viaţă liniştită, fericită şi plină de bucurii! 

 

 Vă doresc SANATATE 
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Proiect cu tema „CAPCANELE ALIMENTATIEI” 
 
 

   REZUMATUL PROIECTULUI  

 

 Proiectul educaţional „CAPCANELE ALIMENTAŢIEI”  reprezintă o alternativă a 

educaţiei tinerei generaţii în ceea ce priveşte formarea unui comportament alimentar 

sănătos. 

Este o acţiune cu spectru larg, în sensul implicării unui număr  mare de elevi, 

care vor participa la diferite activităţi cu scopul formării unui comportament sănătos. 

Activităţile  extracurriculare  pe  care  le-am  avut  în  vedere  se  adresează 

elevilor de gimnaziu, cu  accent  deosebit  pe  grupurile potenţial defavorizate.  

 

 

A. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 

ARGUMENT 

Un  factor important în succesul şcolar, il constituie şi alimentaţia sănătoasă. Am 

propus acest proiect deoarece, elevii trebuie sa cunoască criteriile de selectare a unui 

produs alimentar, să-si cunoască drepturile în calitate de cumpărator, să-ţi formeze un 

comportament alimentar adecvat, un stil de viaţă sănătos. 
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SCOP  

Proiectul îşi propune conştientizarea importanţei unui comportament alimentar 

adecvat pentru sănătatea fizică şi psihică a elevilor 

       

OBIECTIVE  SPECIFICE  

- Sensibilizarea şi educarea elevilor pentru formarea unui comportament 

alimentar sănătos; 

- Dezvoltarea responsabilităţii pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celorlalţi;  

- Creşterea influenţei factorilor de protecţie la vârste mici pentru evitarea sau cel 

puţin întârzierea debutului adoptării unor comportamente de risc; 

- Conştientizarea importanţei informarii complete, corecte şi precise asupra 

caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor; 

- Dezvoltarea capacitatii de informare şi de lucru în echipă.  

                                

 

GRUPUL TINTA: 

 

-  50 de elevi clasele I-VIII SCOALA   GIMNAZIALĂ  SASCUT 
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REGULAMENT DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

“CAPCANELE ALIMENTAŢIEI” 
  

 

CALENDARUL DE ACTIVITĂŢI:   

Nr. 

crt. 

Activităţi Termene 

1.        Promovarea concursului în mediul şcolar 1.10 - 10.10. 2012 

 

2.  Desfăşurarea activităţilor, 

REALIZAREA UNUI COLAJ 

 

12. 10.2012 

3. Desfăşurarea activităţilor,  

CONCURS DE CUNOSTINŢE TEORETICE 

12.10.2012 

4.  

Desfăşurarea activităţilor,  

EXPOZITIE CULINARA 

 

12.10.2012 

                     
 

- proiecte elevi clasa a VII-a - 
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ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ 

 

Teodor Ioana 
Clasa a VII-a A 

 

75% dintre bolile de astăzi sunt consecinţa alimentaţiei nesănătoase şi a stilului 
de viaţă dezordonat. Modul in care te hrăneşti, originea produselor, obiceiurile 
alimentare in general au o importanţă majoră in echilibrul organismului. 
        1.Mâncărurile bazate pe amidon 

Mâncărurile cu amidon ca păinea, cereale, orez, paste şi cartofi sunt o 
componentă importantă a unei mese sănătoase şi ar trebui să reprezinte o treime din 
mâncare consumată. Sunt o sursă de energie şi sursa principală de nutrienţi in dieta 
noastră. Pe lângă amidon aceste mâncăruri mai conţin şi fibre, calciu, fier şi vitamina B. 

Marea majoritate ar trebui să consume mâncăruri cu amidon sau ar trebui să 
includă cel puţin o masă care contţne mâncăruri cu amidon. 

Aţi putea să incepeţi ziua cu un mic dejun cu cereale integrale, un sandwich 
pentru prânz şi cartofi, paste sau orez pentru masa de seara. 

Unii oameni cred ca mâncărurile care conţin amidon ingraşă, dar gram cu gram 
ele conţin mai puţin de jumătate de calorie. Tot ce trebuie să faci este să ai grijă la ce mai 
adaugi când găteşti aceste mâncăruri, deoarece aceste adăugiri ajută la creştere 
caloriilor. 
         2.De ce să alegi mâncare integrală? 

Mâncarea integrală conţine mai mulţi nutrienţi decât mâncărurile cu amidon, de 
asemenea digestia mâncării integrale se face mai incet şi asta ajuta să te simţi plină mai 
mult timp. 

Mâncărurile integrale se compun din: 
- faină integrală, paine integrală; 
- paste integrale şi orez brun; 
- cereale integrale. 
         3.Mâncaţi multe fructe şi legume 

Mulţi oameni ştiu că ar trebui să mănânce multe fructe şi legume, dar majoritatea 
ignoră acest lucru. Incercaţi să mâncaţi măcar 5 feluri de fructe şi legume in fiecare zi. 
Puteţi dacă vreţi, să măriţi numărul de fructe şi legume zilnice. E mai uşor decât credeţi. 

De exemplu, poţi consuma: 
- un pahar de suc şi bucăţi de banana cu cereale integrale; 
- o salata la prânz; 
- o para ca o gustare de prânz; 
- o porţie de mazăre sau alte legume cu mâncarea de seara. 
        4.Mâncaţi peşte 

Mulţi dintre noi ar trebui să mănânce peşte, incluzând o porţie de "peşte uleios" 
pe săptămână. Este o excelentă sursă de proteine şi conţine multe minerale şi vitamine. 
Consumaţi cel puţin doua porţii de peşte pe zi şi nu uitaţi să includeţi o porţie de "peşte 
uleios". Puteti să alegeţi ori proaspăt, ori ingheţat, ori conservat - dar ţineţi minte 
peştele conservat sau afumat poate fi sărat. 
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ALIMENTE DE NOTA 10 
 

Duca  Andreea 

Clasa  a VII-a A 

De la mere iau puter, 

De la cele căpşunele 

Se fac dulci buzele mele. 

De la miezul de harbuz 

Iau avânt şi cresc în sus. 

Ei, dar poama îmi dau seama 

Că e dulce ca şi mama! 

 

 

Mâncăm fructe şi legume,  

Nu-i nimic mai bun pe lume! 

O ştiu bine că au multe vitamine, 

Vitaminele, măi frate, 

Ne dau multă sănătate!!! 

 

 

 

ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ 
 

Petrea-Galer Ioana 
Clasa a VII-a A 

 Eşti elev şi bine-ar fi 
 Să alegi cât mai atent,  
 Ce mănânci tu zi de zi, 
 Ca să creşti inteligent. 

Nemăncând inteligent 
Necrescând in sigurantă, 

Poti rămâne repetent 
La capitolul « ALIMENTATIE SANATOASA» 

 
In proiect noi am intrat 
 Portofolii am realizat, 
 Am facut reclamă unei 
alimentaţii sănătoase 
 Cum in lume alta nu-i. 
 

 
  Mâinile cu toţii ne-am dat 
  Si-mpreunăam realizat,  
  O mascotă ingenioasă 
  Pentru o hrană sănătoasă.

 

 

 

 

Creaţiile noastre 
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CEARTA DIN BUCĂTĂRIE  
Moraru Petronela 

Clasa a VII-a d 

 

Pe masă în bucătărie 

Erau glasuri cam o mie, 

 Legume şi fructe înfocate 

 Se certau după dreptate. 

 

„-Auzi soro, cică-i doctor!” 

Zice iute către-un morcov, 

 Un ardei mare, roşcat. 

 Numai bun pentru mâncat. 

 

Pepenele cel rotofei 

Se-ncruntă  către usturoi. 

 „- Dă-te din calea celor frumoşi, 

     Chiar nu vezi că tu miroşi! 

 

„- Eu sunt medicul, vestit, 

Din cămară-s nelipsit! 

 

Ceapa roşie, sfioasă 

Stătea într-un colţ de masă. 

 Şi îi spune mărului 

 Că-i intrece culoarea lui. 

 

Cireaşa stă la sfat, cu fragul şi căpşuna 

Prieteni vechi, dintotdeauna. 

 Şi nu se ciondănesc ca celelalte 

 Ce umblă după dreptate. 

Căci vor fi într-o zi cu toate, 

În compoturi sau salate. 

 

 

 

 

 

REVOLUŢIA FRUCTELOR 

 

Zătu Dana-Mihaela 

Clasa a VII-a D 

 

 

 Raionul cu fructe al unui magazin era pustiu. Toţi clienţii le ocoleau în fugă, 

pentru a ajunge la fast-food-ul din  apropiere. Rareori mai venea cineva, doar să 

privească, dar fară a cumpăra ceva. Oamenii spuneau că sunt prea scumpe. 

 După ora închiderii, toate fructele au sărit din lădiţe, foarte supărate. 

- Nu ne cumpără nimeni! O să putrezim aici! Spune un ananas furios. 

- Dar, de ce? Suntem dulci, coapte şi pline de vitamine. Cu toate astea oamenii nu ne 

vor, se plânge un măr galben, zemos. 

- Trebuie să facem ceva! Exclamă un strugure. Oamenii nu ne vor, ne ignoră pentru  

măncarea nesănătoasă. Trebuie să-i convingem să ne cumpere! 

- Dar cum facem asta, se întrebau căpşunele. 
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După un timp de gândire s-au hotărât să se mute cu tot cu lădiţe mai aproape de 

întrare, în magazin, pentru a fi observate mai bine. Apoi au schimbat toate preţurile de 

la fast-food, mărindu-le. În schimb ele şi-au micşorat preţurile la jumătate. 

- Aşa o să meargă! Strigă încântate cireşele. 

Aşa a şi fost. Ziua următoare, toată lumea se oprea la rafturile cu fructe, foarte 

puţini mai ajungând la fast-food, astfel încât patronul a hotărât să îl inchidă, din lipsă de 

clienţi, înlocuindu-l cu un spaţiu plin de fructe care s-au vândut toate. 

 

 

 

 

 

 

                   
  

 

Ferenţ  Raluca 

Clasa a VII-a A 
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ŞTIAŢI CĂ… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fructele trebuie mâncate înaintea celorlalte alimente, pentru a asigura o digestie 

mai bună, 

 Este bine ca fiecare să consume alimente din ţara în care s-a născut. De exemplu 

noi, românii, am putea să înlocuim lămâia cu cătina albă, 

 Produsele din cereale trebuie consumate fără să le distrugem principiile nutritive 

prin modul de preparare, 

 Vitaminele sintetice realizate chimic nu îşi îndeplinesc rolul la fel de bine ca cele 

naturale, deci trebuie înlocuite. 

 În ultimul timp, studiu după studiu arată beneficiile ciocolatei: conţine antioxidanţi 

care previn anumite tipuri de cancer, iar anumite substanţe pot chiar să prevină 

demenţa.  

 

 

Pagina realizată de Popa Bianca şi Ciovăr Profira 
Clasa a VII-a B 

 Singurul aliment care nu se deterioriază este mierea. 

 

 Cei care îşi încep ziua cu două ouă la micul dejun pierd de două ori mai multe 

kilograme decât cei care ţin diete drastice, susţin nutriţioniştii de la Universitatea de 

medicină din Louisiana (SUA), într-un studiu efectuat pe o mie de femei obeze. 

Succesul oului este determinat de conţinutul bogat în cele mai bune proteine, ceea ce 

conferă aceeaşi energie ca şi mâncatul unei fripturi, dar are un număr mult mai mic 

de calorii. Şi asta, indiferent de modalitatea de preparare. 

 

 Merele, nu cofeina (cafeaua), sunt mai eficiente să ne trezească dimineaţa. 

 Nu trebuie să bei lichide în timpul mesei, 

 

 Nu se recomandă să consumi multe feluri de mâncare la o masă şi ai grijă cum 

le combini. 
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GHICITORI CU  

ZARZAVATURI SI LEGUME 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buni sunt copţi, fierţi şi prăjiţi,                               
Si-s aproape nelipsiţi. 
Când dorim o garnitură 
Lângă orisice friptură. 
   (cartoful) 

Soarele când îl zăreşte 
Pe îndată se inroşeşte. 
O culegem vara toată, 
Tare-i bună în salată! 

(roşia) 
 
 

Pagina realizată de Samiş Georgiana 
Clasa a VII-a B 

Nas la omul de zăpadă, 

Iepurele vrea să-l roadă.  (morcov) 

 

 După soare, la plimbare 

 Cu umbrele mici…de soare! 

 (ciuperca) 
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LA MICUL DEJUN 

 
Tănase Gabriela-Alexandra 

Clasa a VII-a B 

 

 Era o dimineaţă friguroasă de ianuarie. Maria se pregatea să mergă la şcoală, dar 

nu vroia să ia micul dejun. Stătea şi se uita la fructele, legumele, laptele şi cerealele de pe 

masă. La un moment dat, toate acestea au prins viaţă şi au inceput să imbie fetiţa să le 

consume. 

 Eu sunt MARUL cel frumos şi strălucitor, consumă-mă pe mine deoarece 

mai mult decât un simplu fruct, mărul are atât de multe efecte benefice pentru 

sănătate încât ar fi păcat să nu fie consumat zilnic. Este bine să ştii: 

- merele conţin o fibră numită pectina - considerată cea mai redutabilă armă 

împotriva colesterolului.  

-menţin normal nivelul glicemiei. Deşi merele sunt fructe dulci, ele conţin 

zaharuri foarte simple, în majoritate fructoză, care este eliberată lent în sânge, fără a 

creşte glicemia. 

- cantitatea mare de fibre conţinută face ca merele să lupte cu nivelul de 

colesterol, cu îngroşarea arterelor şi să prevină atacul cerebral şi infarctul. Potasiul, care 

se găseşte în mere, este important în normalizarea presiunii arteriale. 

-  ne protejează de boli ale creierului. Merele conţin substanţe numite 

fitonutrienţi, care ne feresc de bolile degenerative precum Alzheimer şi Parkinson. 

-previn apariţia cariilor dentare, provocate în special de bacterii. Sucul de măr 

are proprietăţi antibacteriene, putând distruge  80% din bacterii. 

- ne ajută să slăbim. Merele pot constitui alimentul principal al unei diete 

sănătoase. Ne dau energie şi au puţine calorii,  

- ne vitaminizează. Merele sunt o sursă importantă de vitamina C care ajută la 

întărirea sistemului imunitar. 

 

 Ba eu sunt cea mai potrivită pentru micul dejun, intră mândră in discutie o 

banană galbioară, am străbătut un drum lung peste mări şi tăti, până am ajuns pe 

masa ta şi orice poate să enumere beneficiile pe care le aduc organismului. 

- ajut la retinerea calciului, fosforului si azotului.  

   - sunt folosita ca hrana dietetica impotriva dereglarilor intestinale datorita 

formulei sale usoare, sunt singurul fruct care se poate manca crud fara a determina 

aparitia ulcerului cronic.  

- sunt foarte eficientă atat in constipatie cat si in diaree. am capacitatea si de a 

schimba bacteriile din intestine .  

- bananele sunt folositoare in tratamentul artritelor si a gutei.  
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- avand un continut mare de fier, sunt eficientă in tratamentul anemiei, stimulez 

formarea hemoglobinei in sange.  

- bananele sunt bune pentru bolile de rinichi datorita continutului scazut de 

proteine si sare si a continutului ridicat de carbohidrati.  

- o dieta formata din banane si lapte este considerata a fi eficienta in cazul 

reducerii greutatii. bananele sunt indicate in acest caz deoarece nu contin sodiu.  

- se considera ca bananele gatite sunt un remediu bun in cazul dereglarilor 

menstruale. 

 “Eu sunt cel mai potrivit pentru micul dejun’ spine lapele, vin de la văcuţa 

MILKA care a fost crescută şi hrănită ecologic sunt foarte bun, pentru toate 

vârstele deoarece laptele: 

Este alimentul cel mai complex si mai usor asimilat de organism, constituind 

unul din alimentele de baza si in nutritia omului. Laptele este denumit si „Sangele Alb” 

prin valoarea sa hranitoare. Are peste o suta de substante nutritive necesare vietii 

omului. Proteinele contin aminoacizi necesari cresterii si mentinerii sanatatii. Grasimea 

in afara de rolul ei energetic constituie si la formarea rezervelor de grasime in organism. 

Vitaminele continute in proportii apreciabile ridica valoarea nutritiva a laptelui.  

Important este faptul ca substantele nutritive din lapte se gasesc in proportii optime, 

astfel ca laptele este asimilat de organism mai bine decat orice alt aliment, putand fi 

consumat atat in stare proaspata cat si sub forma de diferite produse lactate. 

Atat laptele cat si produsele lactice maresc rezistenta organismelor fata de infectii si 

intoxicatii, ridicand nivelul de sanatate a populatiei. 

 

 Tot urmărind dialogulul bunătăţilor de pe masă, Maria a luat un mic dejun 

copios, a fost un inceput foarte bun, pentru excelenta zi care a urmat. De atunci, şi-a 

propus ca in fiecare dimineaţă să se alimenteze sănatos pentru a avea o zi de 

milioane. 

 

 

                             
Desen Oprea Oana-Georgiana 

Clasa a VII-a A 
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 ŞTIAŢI CĂ.... 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagini realizate de  

        Pavel Andreea  

       clasa a VII-a B 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Două pastile cu ulei de peşte zilnic impulsionează creierul copiilor să se 

dezvolte in trei luni cat s-ar dezvolta in trei ani? 

-Bananele au un continut bogat in potasiu si vitamina A si au mari cantitati de 

fosfor, magneziu si vitamina C? 

-Mierea de salcam naturala si mierea de padure (inchisa la culoare) nu se 

cristalizeaza (solidifica) niciodata 

-Cel mai cunoscut fruct in lume este rosia? Francezii au numit-o "fructul 

iubirii," nemtii "fructul paradisului". Bananele sunt urmatorul fruct in topul 

popularitatii. Merele al treilea, apoi portocalele si pepenii. 

-Sucul de ardei gras intareste unghiile si parul, deoarece contine siliciu? Este 

indicat si in colici intestinale, crampe si balonari. De asemenea, ajuta la 

curatarea petelor inchise de pe piele. Se bea in inghitituri mici, cu 30 de 

minute inainte de masa. 

-Oul, apreciat pentru gust, valoare energetica şi lecitina este contraindicat 

deoarece galbenusul se afla in topul continutului in colesterol al alimentelor? 

-Painea ramane mai mult timp proaspata daca se pastreaza intr-un vas 

smaltuit, de sticla sau de portelan, acoperit cu capac? Pe fundul vasului se va 

pune o bucatica de cartof crud sau putina sare. Aceasta ajuta ca painea sa nu 

mucegaiasca. 

-Uleiul de catina imbunatateste functia de detoxifiere a ficatului? 

-Rosiile contin o substanta care are proprietati antioxidante? Cu ajutorul ei sunt 

protejate celulele, se impiedica distrugerea si degenerarea lor, care ar putea 

cauza aparitia cancerelor. Alte legume cu proprietati asemanatoare sunt salata 

verde, varza, broccoli, anghinarea si ardeiul iute. 



REVISTA DE BIOLOGIE                                                                                                      PROTEJĂM NATURA 

SCOALA GIMNAZIALA SASCUT  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desen Ciovăr Profira clasa a VII-a B 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sucul de morcov este un pretios ajutor al celor care sufera de digestie dificila sau lipsa poftei de 

mancare? Morcovul este bogat in substante anti-oxidante ca vitamina A, dar si alte vitamine si 

minerale, atat de necesare organismului uman. O cura de zece zile cu suc proaspat cicatrizeaza 

ranile facute de ulcer si imbunatateste vederea, mai ales a celei pe timp de noapte.  

-prima supă a fost făcută din carne de hipopotam? Cea mai veche dovadă arheologică datează din 

anul 6000 î.Hr. 

-până în secolul al XVII-lea, morcovii erau de culoare violet? 

-Câteva picături de zeamă de lămâie turnate în nări desfundă nasul fără a da dependenţă? 

-19 ianuarie este Ziua Naţională a Popcorn-ului, nerecunoscută în România? 

-potrivit nutritionistilor, carnea alba – de pui, de curcan, de peste – contine mai multe proteine si 

mai putine grasimi decat cea de porc sau de vita? 

-75% din problemele de sanatate au legatura directa cu modul incorect de alimentatie, diferite 

diete, cure de slabire si cu surplusul de greutate? 

-mierea ajuta la echilibrarea fizica si psihica, inlaturand oboseala? 

-in carnea slaba de vita se gaseste un acid cu proprietati deosebite – acidul linoleic conjugat, care 

are rol in arderea grasimilor si prevenirea obezitatii? 

-pentru prima data, painea a fost atestata la egipteni pe peretii cavoului unui faraon care a domnit 

acum 3.000 de ani i.e.n? 
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GHICITORI DIN LUMEA VIE 

 

 

 

     - pagină realizată de Bostan Anie-Mary 

     - clasa a VIII-a A 

 

 

 

 

Hărnicuţă, gospodină, 

Strănge zahăr din grădină. 

  (albina) 

 
 

Mică, dar voinivă, 

În spate ridică, 

Sacul cu povară 

Să-l ducă-n cămară. 

  (furnica) 

 

 
 

 

 

 

Turmă mică, târâtoare 

Paşte-n pomi, nu pe ogoare. 

  (omoda) 

 
Panseluţă zburătoare 

Cu argint pe aripioare, 

Colindă din floare în floare. 

  (fluturele) 
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Martiş Nicoleta 

Clasa a VII-a D 

 

 

 

 

 

 

 

Într-o cuşcă  mulţi căţei, 

Toţi sunt albi şi rotofei, 

Mama-i pune în mujdei. 

  (căpăţăna de usturoi) 

 

Am o claşcă 

In pământ cloceşte, 

În pământ scoate puii. 

   (cartoful) 

Ce-i mândru la sat 

Şi bun la mâncat. 

  (grâu) 

 

 

Parcă e un măr frumos, 

Dar păcat că-i mustăcios. 

  (ceapa) 

 

Miezul e floare frumoasă 

Iar in jur frunze de varză. 

    (conopida) 

 

 

 

Trece moşul peste gard 

Şi rămâne spânzurat. 

  (dovleagul) 

 



REVISTA DE BIOLOGIE                                                                                                      PROTEJĂM NATURA 

SCOALA GIMNAZIALA SASCUT  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Care floare,  

Parcă-I soare? 

 

O mie de frăţiori, 

O mie de dinţişori, 

Stau înfipţi câte şi-o mie, 

Într-un fund de farfurie. 

(floarea-soarelui)   

 

Ce dulce şi mai dulce, 

Şi prin bâzâit se adduce. 

(mierea)   Toma Andreea Elena 

    Clasa a VII-a D 

În grădina lui Pandele 

E un pom plin cu mărgele. 

La culoare-s roşii toate 

Cu codiţe-nperecheate. 

  (cireşe) 
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COMPLETEAZĂ  REBUSUL  URMĂTOR ŞI  SPUNE CE ANIMAL  

CARE  ÎNCEPE CU SUNETUL „M”  AI DESCOPERIT  PE VERTICALĂ. 

 

 

 

    M      
1          

  2        

   3       

 4         

   5       

  6        
                                                                                                                    
           2                                                                 1 
 
 
 

                                                                                   4 
  
3 
 5   6 
 
                                                              

Animale salbatice 
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ANIMALE SĂLBATICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Animal mic care este tare jucăuş şi se hrăneşte cu alune 
2. Îşi schimbă părul dar năravul ba! 
3. Strigă: “Mor! Mor!” 
4. Trăieşte prin pădurile de munte şi-şi poartă cu mândreţe coarnele. 
5. Animal cu “ace  în spinare”! 
6. Se hrăneşte cu jir şi are colţii puternici! 
7. Nimereşte des la coteţul păsărilor! 
8. Se teme şi de umbra lui! 
9. Animal ierbivor de pădure, cu corpul zvelt şi picioarele subţiri 
10. Trăieşte sub pământ şi scoate numai muşuroaie. 
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REBUS 

(animale domestice) 
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1. Ne dă lână, lapte şi carne. 
2. Este puiul iepei şi a calului. 
3. Fricos, dar bun alergător, cu urechi lungi şi blăniţă pufoasă. 
4. Se caţără uşor, are auzul fin, văzul adaptat nopţii şi te zgârie când o 

superi. 
5. Este puiul vacii. 
6. Ce animale ne dau lapte şi viţei? 
7. Este bun la tracţiune, dar îl putem şi călări. 

 

                                                                        
 

 

 


